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Відбулося засідання Конкурсної комісії з присудження іменних 

стипендій Верховної Ради для найталановитіших молодих учених і 

призначення Премії Верховної Ради найталановитішим молодим ученим 

у галузі фундаментальних і прикладних досліджень 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію 

Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» 

від 16 березня 2007 р. № 775-V, встановлюється 20 премій Верховної Ради 

України найталановитішим молодим ученим які отримали вагомі наукові 

здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень та науково-технічних розробок у розмірі 20 тис. грн кожна        

(Офіційний веб-портал Верховної Ради України). 

На здобуття Премії Верховної Ради для найталановитіших молодих 

учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок за 2017 р. висунуто 55 робіт. Експертами за науковими 

напрямами – членам Конкурсної комісії було проведено експертну оцінку 

представлених робіт та вибрано 20 переможців, які отримали найбільший 

рейтинг. 

<…> Також Конкурсна комісія розглянула питання про призначення у 

2018 р. іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших 

молодих учених, порядок надання яких врегульовано нормами Постанови 

Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. № 774-V. 

Відповідно до цієї Постанови з 2008 р. засновано 30 іменних стипендій 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених віком до 35 

років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували 

матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою 

вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис. грн 

щомісяця кожна. Стипендії призначаються щороку терміном на один рік. 

Іменні стипендії призначаються найталановитішим молодим ученим, які 

проводять фундаментальні наукові дослідження та збагатили науку 

визначними здобутками. 

Загалом На конкурс робіт з призначення іменних стипендій Верховної 

Ради України розміром 2 тис. грн за місяць у 2018 р. представлено 40 робіт. 

<…> Рейтингові переліки робіт на отримання премій та списки 

претендентів на стипендій Верховної Ради України були підтримані членами 

Конкурсної комісії одноголосно. Відповідне подання щодо призначення 

премій і стипендій буде розглянуте на найближчому засіданні Комітету та 

направлене на затвердження Верховною Радою України. 

При цьому, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України 

з питань науки і освіти О. Співаковський зазначив, що всього на здобуття 

премій було представлено 90 кандидатів, з яких місто Київ делегувало 43, 

Дніпропетровська область – 10, Львівська – 9 та Харківська – 9. Решта 

областей були представлені лише 1-2 кандидатами. Аналогічна ситуація 

спостерігається і щодо призначення стипендій. Всього номінувалось 40 
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кандидатів, з яких з м. Києва та Київської області – 15, з Дніпропетровської – 

5, з Харківської - 6. Підбиваючи підсумки О. Співаковський наголосив, що 

такий стан викликає велику стурбованість. «Ми знаходимось у ситуації, за 

якої наша талановита наукова молодь послідовно мігрує з регіонів до центру, 

внаслідок чого відбувається інтелектуальне знелюднення регіонів. А коли в 

регіонах залишаються неосвічені люди, то це вже створює значну небезпеку 

для державного суверенітету», – зауважив очільник Комітету і додав: «Ми 

повинні сформувати відповідні механізми, які дозволять збалансовано і 

виважено вирішити цю проблему. І саме обговоренню цього питання буде 

присвячене одне з найближчих засідань Комітету». 

 


