
Звіт про громадське обговорення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до

Примірного положення про порядок проведення конкурсу на 
заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення:

Міністерство освіти і науки України.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на 
обговорення:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної 
наукової установи» (далі -  проект акта).

Проект акта розроблено з метою створення сприятливих умов для 
працевлаштування та кар’єрного зростання наукових працівників, в першу 
чергу молодих вчених, та забезпечення дотримання принципів 
недискримінації, ефективного і справедливого відбору при проведенні 
конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.

Мета розроблення -  внесення змін до Примірного положення про 
порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад 
державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 травня 2018 р. № 404.

Проектом акта:
надається можливість подання кандидатами на розгляд конкурсних 

комісій більш повної інформації щодо якості результатів їх наукової 
діяльності;

скасовуються надмірно завищені вимоги для окремих категорій посад, 
перебування на яких не передбачає високої кваліфікації кандидата;

забезпечується можливість конкурсним комісіям оцінювати кандидатів 
не за формальними параметрами, що визначали, зокрема, час перебування на 
відповідних посадах (досвід роботи як основний обмежуючий критерій), а 
аналізувати якість та значимість наукових результатів кандидатів на 
заміщення вакантних посад, об’єктивні показники їх професійних якостей.

Окрім того, проектом постанови уточнюються положення щодо 
процедури конкурсного відбору, які забезпечать дотримання принципів 
відкритості та доброчесності.

Громадське обговорення проводилося у формі електронних 
консультацій. Проект акта було розміщено в розділі «Громадське 
обговорення» офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки України 
(www.mon.gov.ua) з 1 жовтня 2020 року.

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до 15 жовтня 
2020 року в письмовому вигляді на електронну пошту petrenko@mon.gov.ua.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну 

надійшли зауваження та пропозиції від одного адресату - Ніколаєнко Юрія

http://www.mon.gov.ua
mailto:petrenko@mon.gov.ua
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Єгоровича, д.т.н., с.н.с., провідного наукового співробітника Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського».

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 
науки України за результатами обговорення:

До проекту акта було надано пропозицію внести зміни до вимог на 
посаду наукового співробітника, а саме не вимагати наявності наукового 
ступеня, оскільки на таку низьку посаду буде важко знайти кандидатури з 
науковим ступенем, враховуючи, також, що талановиті молоді вчені, які 
мають 2-3 вагомі публікації з квартилями Q1 або Q2 в наукометричних базах 
Скопус або Web of Science, але поки не захистили кандидатської дисертації, 
могли б претендувати на посаду наукового співробітника.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Пропозицію, що надійшла під час громадського обговорення 
опрацьовано та відхилено, оскільки, відповідно до статті 31 Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», найнижчою посадою серед 
посад наукових працівників наукових установ (їхніх філій, інших 
відокремлених підрозділів), наукових підрозділів юридичних осіб державної 
та інших форм власності є посада молодшого наукового співробітника. Посада 
наукового співробітника є третьою у переліку відповідних посад, а отже 
передбачає більш високі вимоги до кваліфікації наукового працівника, ніж 
посада молодшого наукового співробітника.

Кар’єрне зростання вченого передбачає підвищення його кваліфікації та 
професійного рівня, одним із свідчень якого є публічний захист наукових 
досягнень у формі дисертації та здобуття відповідного наукового ступеня. 
Присудження наукового ступеня, відповідно до статті 28 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», є державним визнанням кваліфікації 
вченого.

Таким чином, встановлення рівних мінімальних вимог до посад 
молодшого наукового співробітника та наукового співробітника 
необгрунтовано зменшить вимоги до професійного рівня кандидатів, що 
претендують на посади наукових співробітників у державних наукових 
установах, юридичних особах державної форми власності, у складі яких є 
науковий підрозділ.

В подальшому проект акта буде направлений на погодження до 
Міністерства фінансів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства та на розгляд до Наукового комітету Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій.

Генеральний директор 
Директорату науки та інновацій Юлія Безвершенко


