
У січні 2014 р. Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України завершило прийом заявок на отримання грантів 
Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення 
прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за 
пріоритетними напрямами розвитку науки й техніки. Про це повідомив 
голова Держінформнауки В. Семиноженко. 

За його словами, на адресу агентства надійшло 172 проекти за такими 
пріоритетними напрямами розвитку науки й техніки: 23 проекти – 
інформаційні та комунікаційні технології; 30 – енергетика та 
енергоефективність; 22 – раціональне природокористування; 42 – науки про 
життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 
захворювань, 55 – нові речовини і матеріали. 

Голова Держінформнауки наголосив, що така висока активність 
молодих науковців наглядно демонструє зростання попиту науки серед 
молоді. Це також підтверджує необхідність і своєчасність проведення 
подібних конкурсів для підтримки молодих учених в Україні. За його 
словами, відібрані для проведення експертизи запити будуть подані для 
розгляду конкурсній комісії, яка надасть пропозиції щодо визначення 
переможців конкурсу. 

В. Семиноженко також зазначив, що Держінформнауки на підставі 
пропозицій комісії підготує проект рішення Кабінету Міністрів України 
щодо надання грантів колективам молодих учених, яке згодом уряд прийме 
на своєму засіданні. Він нагадав, що це перший конкурс проектів наукових 
досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами 
розвитку науки й техніки, які претендуватимуть на отримання грантів 
Кабінету Міністрів. Такий конкурс було оголошено в листопаді 2013 р. 

Відповідно до рішення уряду грант може отримати колектив молодих 
учених (максимум 10 осіб), вік яких не перевищує 35 років. Вагомим же 
стимулом для участі в конкурсі є так званий призовий фонд – грант надається 
на конкурсній основі в розмірі до 1 млн грн на 2014–2015 рр. Специфіка 
грантів полягає в тому, що вони надаватимуться не за вже наявні здобутки, а 
для виконання перспективних високотехнологічних проектів, які 
відбиратимуться на конкурсній основі. Відібрані проекти 
реалізовуватимуться на матеріально-технічній базі існуючих наукових 
установ або університетів, а кошти матимуть цільовий характер. Це 
унеможливить розчинення грантів у загальному фінансовому «котлі» 
наукової установи. 



Заснування урядових грантів дасть змогу перспективним українським 
ученим професійно реалізуватися на Батьківщині – надасть їм змогу ще в 
достатньо молодому віці сформувати власні наукові школи і свої лабораторії 
(Держінформнауки завершило прийом заявок на отримання грантів уряду 
для молодих учених // Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2014. – 21.01). 

 


