
Стартує четвертий Конкурс для молодих вчених 
 
З 15 липня 2019 року розпочинається конкурсний відбір проектів наукових 

робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які 
працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установ, що 
належать до сфери управління МОН. 

Конкурс молодих вчених було започатковано та проведено МОН України 
чотири роки тому за ініціативи Ради молодих учених при МОН та має на меті: 

ü забезпечення підтримки молодих вчених,  
ü створення молодими ученими дослідницьких груп для вирішення 
актуальних проблемних питань,  

ü формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях 
науки, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці.  

 
Виконання проектів розпочнеться з 2020 року за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету. Термін виконання проектів – 3 роки. 
 
Тематики Конкурсу: 
 

- нові технології транспортування, перетворення та зберігання 
енергії; провадження енергоефективних, ресурсозбережувальних 
технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й 
ефективна енергетика; 

- нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі 
розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної  галузі, 
авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з 
найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії; 

- нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з’єднання, 
контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології; 

- нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, 
охорони навколишнього середовища, видобутку та переробки корисних 
копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне 
природокористування; 

- технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека; 

- економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя 
суспільства; 

- актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція 
до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна 
реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей 
поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у 
дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції; 

- правові, філософські, історичні та політологічні аспекти 
державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її 
громадян на шляху євроінтеграції; 



- актуальні проблеми українознавства, літературознавства, 
мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації; 

- розробка й впровадження нових технологій та обладнання для 
якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та 
лікування захврювань; біотехнології; 

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 
робототехніки. 

 
По результатам першого конкурсу, який проведено в 2016 році, 

фінансування отримали 79 наукових розробок молодих вчених (загальна 
кількість поданих проектів – 439); в другому конкурсі – 123 проекти (подано 
362 проекти), в третьому – 54 нових проектів (подано 361 проект). 

Примітно, що найбільше фінансування проектів молодих вчених було 
закладено в 2019 році – загальна сума на нові та на продовження раніше 
розпочатих проектів становила 75 млн гривень (23 млн гривень на нові та 53 
млн гривень на продовження початих робіт). 

Раніше в МОН зазначали, що до 2020 року планується збільшення 
бюджету Конкурсу до 100 млн гривень, оскільки один із основних пріоритетів 
МОН – підтримка молодих вчених. 
 

Важливі дати: 
15.07.2019 - Оголошення конкурсу та початок першого етапу конкурсного 

відбору; 
До 06.09.2019 – завершення першого етапу конкурсного відбору в єдиній 

інформаційній системі «Наука в університетах» 
(https://mon.rit.org.ua/project_manage) 

До 12.09.2019 – подача результатів першого етапу Конкурсу до 
Директорату науки (Чеберкусу Д.В.); 

До 11.10.2019 – проведення експертизи проектів наукових робіт, науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих вчених; 

До 02.12.2019 – проведення фінального засідання Конкурсної комісії з 
відбору проектів молодих вчених та оголошення переліку проектів-переможців; 

01.01.2020 – Початок виконання проектів. 
 

Детальніше в наказі МОН: https://bitly.su/75j3Gt 
 
 
Щиро бажаємо успіхів молодим науковим колективам! 


