
Пропозиції круглого столу до Міжнародного дня науки «Молода наука 

України: національні та глобальні виклики» (у частині молодих учених) 

Заслухавши доповіді учасників та враховуючи результати обговорення на 

круглому столі, вирішили рекомендувати: 

– між першим та другим читанням у законопроекті «Про наукову й 

науково-технічну діяльність» деталізувати правовий статус аспірантів, 

ад’юнктів і докторантів; закріпити можливість залучення молодих учених до 

експертизи наукових проектів (ст. 47 ч. 2); передбачити механізми, які 

уможливлять участь молодих учених у процесі вироблення державної політики 

у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності; закріпити 

фінансові гарантії діяльності рад молодих учених як складової громадського 

самоврядування, аналогічно до органів студентського самоврядування (ст. 24); 

визначити можливість фінансування наукових досліджень науковців на всіх 

етапах наукової кар’єри – від школярів та їхніх керівників, молодих учених, 

фінансування молодих учених (ст. 45, пп.4-6, ст. 48 п. 2.). Окремі гранти для 

учнівської молоді та молодих учених повинні мати місце в діяльності 

Національного фонду досліджень (Комітет Верховної Ради України з питань 

науки і освіти); 

– переглянути питання соціального забезпечення молодих учених, зокрема 

забезпечення житлом (ст. 37 «Соціальний захист наукового працівника», внести 

п. 3,4,5 із проекту 2244а-1) (Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді 

і спорту); 

– у законопроекті «Про державний бюджет України на 2016 рік» 

передбачити асигнування для виплат стипендій Президента України і Кабінету 

Міністрів України для молодих учених у 2015 й 2016 рр. (Міністерство 

фінансів України, Міністерство освіти і науки України); 

– вести цілісний кількісний реєстр молодих учених, які працюють у вищих 

навчальних закладах, наукових установах Національної та галузевих академій 

наук, усіх інших наукових установах (конструкторських бюро, науково-

виробничих фірмах тощо) (Державна служба статистики України); 

– розмежувати функції наукових товариств студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих учених (ст. 41 Закону України «Про вищу освіту) та рад 

молодих учених (ст. 24 законопроекту «Про наукову та науково-технічну 

діяльність») у контексті того, що провідна діяльність студентів – навчання, а 

молодих учених (у т. ч. аспірантів і докторантів) – дослідницька професійна 

діяльність (Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, 

Міністерство освіти і науки України, Рада молодих учених при Міністерстві 

освіти і науки України); 

– у підготовці наукових кадрів у галузі медичних наук передбачити 

можливість прикріплення до вищого навчального закладу з метою здобуття 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою) лікарів та інших 



фахівців з вищою освітою (психологічною або біологічною), які за основним 

місцем роботи працюють у закладах охорони здоров’я на клінічних базах 

кафедр вищих навчальних закладів, або базах науково-дослідних установ, та є 

співвиконавцями науково-дослідних робіт з номерами державної реєстрації, які 

виконуються в наукових підрозділах вищих навчальних закладів або науково-

дослідних установ (Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони 

здоров’я); 

– забезпечити широке публічне обговорення змін до положення про 

присвоєння вчених звань із урахуванням рішень Комітету Верховної Ради з 

питань науки і освіти від 18 березня 2015 р. (Міністерство освіти і науки 

України); 

– внести аспірантів, ад’юнктів та докторантів до переліку осіб, які можуть 

направлятися у наукове відрядження до ст. 32, додати пункт щодо збереження 

місця за аспірантом та докторантом на час стажування (Комітет Верховної 

Ради України з питань науки і освіти) 

– доповнити ст. 35, п. 3. Науковим працівникам, які зробили вагомий 

внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для 

підтримки наукової молоді – стипендії (гранти, премії) для молодих вчених 

відповідно до законодавства. 

– у переліку термінів у ст. 1 найпершим потрібно визначити вченого, а 

потім уже усі інші  

– створити українсько-польську експертну комісію з реформування 

освітньо-наукового законодавства (Комітет Верховної Ради України з питань 

науки і освіти, Міністерство освіти і науки України, громадські організації, які 

предметно займаються реформуванням освітньо-наукового законодавства, 

Національна рада науки та вищої освіти Польщі (Rada Główna Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego) (Молоді вчені ХНМУ взяли участь у круглому столі // 

Офіційний сайт Харківського національного медичного університету 

(http://g.ua/DUfL). 

 

http://g.ua/DUfL

