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Звіт про громадське обговорення
проекту Указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо 

щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:
Міністерство освіти і науки України.
2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:

Проект Указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів 
Президента України молодим ученим та докторам наук» (далі – проект акта) розроблено з метою забезпечення правових 
підстав для призначення на конкурсній основі щорічних грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 
молодих учених та докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2023 та наступні роки.

Громадське обговорення проводилось у формі електронних консультацій. Проект акта було розміщено 28.06.2022 на 
офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua). Зауваження та пропозиції до проекту акта 
приймались до 12.07.2022 на електронну адресу: znadia1410@gmail.com.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Обговорення проекту акта здійснювалось з 28 червня по 12 липня 2022 року.
Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну участь в обговоренні взяли Національний технічний 

університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національна академія педагогічних наук 
України, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Черкаського державного технологічного 
університету.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і науки України за результатами обговорення:
Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну до проекту акта пропозиції надійшли 3 електронними 

листами.
5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Інформація про врахування пропозицій зазначена в таблиці.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-ukazu-prezidenta-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-ukaziv-prezidenta-ukrayini-shodo-shorichnih-grantiv-prezidenta-ukrayini-molodim-uchenim-ta-doktoram-nauk
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Зміст положення акта 
законодавства

Зміст відповідного 
положення проєкту акта

Зауваження та пропозиції, 
автор

Примітки

Указ Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002  «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених»
До статті 1

1. Заснувати з 2003 
року щорічні  гранти 
Президента України для 
підтримки наукових 
досліджень молодих 
учених: 

докторів наук (до 35 
років) - 7 грантів по 90 
тис. гривень кожний; 

докторантів (до 33 
років) - 20 грантів по 75 
тис. гривень кожний; 

кандидатів наук (до 
30 років) - 50 грантів по 
60 тис. гривень 
кожний. 

1. Заснувати з 2003 року 
щорічні гранти Президента 
України для підтримки 
наукових досліджень 
молодих учених: 

докторів наук (до 40 
років включно) – до 7 
грантів; 

докторантів (до 35 
років включно) – до 20 
грантів; 

докторів 
філософії/кандидатів наук 
(до 35 років включно) – 
до 50 грантів.

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського"
Метою Указу Президента України «Про 

внесення змін до деяких Указів Президента 
України щодо щорічних грантів Президента 
України молодим ученим та докторам наук» є 
встановити граничний вік молодого вченого 
відповідно до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», тоді як 
відповідно до Положення про щорічні гранти 
Президента України докторам наук для 
здійснення наукових досліджень, що 
затверджене Указом Президента України від 17 
червня 2009 року № 446/2009, «Гранти можуть 
бути призначені докторам наук віком (на 
момент подання заявки) до 45 років». Тому  
вважаємо за доцільне ініціювати зміни до п.11 
ч.1 ст.1 Закону України «Про наукову та 
науково-технічну діяльність» щодо збільшення 
граничного віку молодих вчених, які мають 
ступінь доктора наук, до 45 років, і таким чином 
визначити відповідний граничний вік в Указах 
Президента України. 

Зокрема, п. 1 Указу Президента України від 
9 квітня 2002 року
№ 315/2002 «Про додаткові заходи щодо 
підтримки молодих учених» викласти в такій 
редакції:

Не враховано.
У 2020 році було прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Закону 
України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» щодо уточнення деяких 
положень», яким, зокрема, визначено 
граничний вік молодого вченого, який має 
науковий ступінь доктора наук - до 40 
років включно. 

Врахування пропозиції Національного 
технічного університету України 
"Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського" потребує внесення 
відповідних змін до Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність». 
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«1. Заснувати з 2023 року щорічні гранти 
Президента України для підтримки наукових 
досліджень молодих учених:

докторів наук (до 45 років включно) – до 7 
грантів;

докторантів (до 40 років включно) – до 20 
грантів;

докторів філософії/кандидатів наук (до 35 
років включно) – до 50 грантів.».

До статті 3
3. Кабінету Міністрів 

України:
а) вирішити питання 

щодо збільшення вдвічі 
з 1 квітня 2002 року 
розміру стипендій 
Президента України для 
найбільш талановитих 
молодих учених;

б) передбачати:
у проектах 

Державного бюджету 
України, починаючи з 
2003 року, суттєве 
збільшення державних 
централізованих 
капітальних вкладень на 
будівництво житла для 
молодих учених; 

при укладенні 
міжнародних договорів 
про науково-технічне 

3. Кабінету Міністрів 
України:

а) вирішити питання 
щодо збільшення вдвічі з 1 
квітня 2002 року розміру 
стипендій Президента 
України для найбільш 
талановитих молодих 
учених;

б) передбачати:
у проектах Державного 

бюджету України, 
починаючи з 2003 року, 
суттєве збільшення 
державних 
централізованих 
капітальних вкладень на 
будівництво житла для 
молодих учених; 

при укладенні 
міжнародних договорів 
про науково-технічне 
співробітництво 

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського"
Одним із ключових положень проекту Указу 

Президента України є забезпечення з 2023 року 
проведення організаційних заходів щодо 
щорічних грантів Президента України молодим 
ученим та докторам наук Комітетом з 
Державних премій України в галузі науки і 
техніки. Так, статтю 3 Указу Президента 
України від 09.04.2002 р. № 315 «Про додаткові 
заходи щодо підтримки молодих учених» (зі 
змінами, внесеними згідно з Указами 
Президента від 24.03.2003 р. № 253, від 
16.05.2008 р. № 444, від 31.05.2016 р. № 231), 
зокрема, пропонується доповнити новим 
пунктом у такій редакції:

«г) забезпечити, починаючи з 2023 року, 
проведення Комітетом з Державних премій 
України в галузі науки і техніки конкурсу 
наукових проектів молодих учених». 

Комітет з Державних премій України в галузі 
науки і техніки є допоміжним органом, що 

Не враховано.
З метою вирішення актуальних 

проблем молодих учених, забезпечення їх 
активної участі в реалізації державної 
політики у сфері наукової та науково-
технічної діяльності, збереження і 
розвитку інтелектуального потенціалу 
Указом Президента України від 9 квітня 
2002 року № 315 запроваджено 2003 року 
щорічні гранти Президента України для 
підтримки наукових досліджень молодих 
учених. 

До 2020 року конкурси наукових 
проектів молодих учених та наукових 
проектів для здійснення наукових 
досліджень докторами наук на отримання 
щорічних грантів Президента України 
(далі – конкурси наукових проектів) 
проводилися Державним фондом 
фундаментальних досліджень. На 
виконання статті 49 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» 
утворено Національний фонд досліджень 
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співробітництво 
можливість 
короткострокового 
стажування молодих 
учених за кордоном; 

в) підготувати та 
внести в установленому 
порядку на розгляд 
Верховної Ради України 
пропозиції щодо 
законодавчого 
визначення статусу 
молодого (до 35 років) 
ученого та надання 
молодим ученим, які 
працюють у державних 
наукових установах і 
вищих навчальних 
закладах III-IV рівнів 
акредитації, та їх сім'ям 
пільг, передбачених 
статтею 10 Закону 
України «Про сприяння 
соціальному 
становленню та 
розвитку молоді в 
Україні» (2998-12).

можливість 
короткострокового 
стажування молодих 
учених за кордоном; 

в) підготувати та внести 
в установленому порядку 
на розгляд Верховної Ради 
України пропозиції щодо 
законодавчого визначення 
статусу молодого (до 35 
років) ученого та надання 
молодим ученим, які 
працюють у державних 
наукових установах і 
вищих навчальних 
закладах III-IV рівнів 
акредитації, та їх сім'ям 
пільг, передбачених 
статтею 10 Закону України 
«Про сприяння 
соціальному становленню 
та розвитку молоді в 
Україні» (2998-12);

г) забезпечити, 
починаючи з 2023 року, 
проведення Комітетом з 
Державних премій 
України в галузі науки і 

забезпечує здійснення Президентом України 
повноважень із нагородження Державними 
преміями України в галузі науки і техніки, а 
також присудження премій Президента України 
для молодих учених, призначення стипендій 
Президента України для молодих учених 
(Положення про Комітет з Державних премій 
України в галузі науки і техніки: Указ 
Президента України від 14.06.2000 р. 
№ 800/2000. У пояснювальній записці до 
проєкту Указу Президента обґрунтовується, що 
суб’єктом, який забезпечуватиме проведення 
конкурсів наукових проєктів молодих учених та 
наукових проєктів для здійснення наукових 
досліджень докторами наук на отримання 
щорічних грантів Президента України, може 
бути визначено Комітет з Державних премій 
України в галузі науки і техніки. Разом з цим, 
аналіз показує відсутність належної 
узгодженості нормативно-правової бази з 
огляду на використання самого поняття 
«грант», визначення якого надане в ст. 1 Закону 
України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність»: «фінансові чи інші ресурси, надані 
на безоплатній і безповоротній основі 
державою, юридичними, фізичними особами, у 
тому числі іноземними, та (або) міжнародними 
організаціями для розвитку матеріально-
технічної бази для провадження наукової і 
науково-технічної діяльності, проведення 
конкретних фундаментальних та (або) 
прикладних наукових досліджень, науково-

України, затверджено Положення про 
Національний фонд досліджень України 
(далі – Національний фонд),  згідно з яким 
Національний фонд є правонаступником 
прав та обов’язків Державного фонду 
фундаментальних досліджень.

Разом з тим, проведення конкурсів 
наукових робіт на отримання щорічних 
грантів Президента України як завдання 
Національного фонду досліджень України 
не визначено.

Міністерство освіти і науки України 
вважає за доцільне суб’єктом, який 
забезпечуватиме проведення конкурсів 
наукових проектів на отримання щорічних 
грантів Президента України, визначити 
Комітет з Державних премій України в 
галузі науки і техніки, оскільки Комітет є 
допоміжним органом, що забезпечує 
здійснення Президентом України 
повноважень із нагородження 
Державними преміями України в галузі 
науки і техніки, а також присудження 
премій Президента України для молодих 
вчених, призначення стипендій 
Президента України для молодих вчених.

Комітет для здійснення своїх 
повноважень, зокрема, забезпечує 
здійснення наукової і науково-технічної 
експертизи робіт, висунутих для участі у 
конкурсі зі здобуття Державних  премій і 
конкурсі зі здобуття премій Президента 
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техніки конкурсу 
наукових проектів 
молодих учених.

технічних (експериментальних) розробок, 
зокрема на оплату праці наукових (науково-
педагогічних) працівників у рамках їх 
виконання, за напрямами і на умовах, 
визначених надавачами гранту».

Таким чином, виходячи із чинного 
законодавства, слід вважати, що грант 
Президента України – це фінансова підтримка 
державою молодих учених та докторів наук у 
створенні та реалізації соціально значущих, 
творчих наукових продуктів. У зв’язку з цим, 
цілком обґрунтовано Міністерством освіти і 
науки України відповідно до покладених на 
нього завдань відзначається, що воно реалізує 
державну політику в частині стипендіального 
забезпечення, нагородження та преміювання 
відповідно до законодавства, висуває 
кандидатів на здобуття Державної премії 
України в галузі освіти, державних стипендій 
для видатних діячів освіти, державних 
стипендій для видатних діячів науки, подає 
пропозиції щодо надання грантів Президента 
України для підтримки наукових досліджень 
молодих учених та докторам наук для 
здійснення наукових досліджень (підпункт 81 
пункту 4 Положення про Міністерство освіти і 
науки України: постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.10.2014 р. № 630. Що ж 
стосується Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки, до якого 
пропонується віднесення забезпечення 
діяльності щодо надання грантів молодим 

України для молодих вчених, та робіт, які 
беруть участь у конкурсах. 

Комітет має право: 
1) утворювати спеціалізовані секції 

Комітету з окремих напрямів наукової і 
науково-технічної діяльності та експертні 
комісії для розгляду робіт, які висунуті 
для участі у конкурсі, беруть участь у 
конкурсі зі здобуття Державних премій, 
конкурсі зі здобуття премій Президента 
України для молодих вчених, визначати 
порядок їх роботи; 

2) залучати в установленому порядку 
до проведення наукової і науково-
технічної експертизи  та  експертного 
розгляду робіт, які висунуті для участі у 
конкурсі,  беруть участь у конкурсі зі 
здобуття Державних премій, конкурсі зі 
здобуття премій Президента України для  
молодих  вчених, вчених і спеціалістів, 
оплата праці яких здійснюється 
відповідно до законодавства України;

3) відряджати членів Комітету, членів 
його спеціалізованих секцій, експертів або 
експертні комісії та працівників 
секретаріату  Комітету  для ознайомлення 
з результатами робіт, висунутих на 
здобуття Державних премій. Витрати, 
пов'язані з відрядженням зазначених осіб, 
проводяться відповідно до встановленого 
кошторису. 
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автор

Примітки

ученим в галузі науки і техніки, то згадане вище 
Положення про вказаний Комітет взагалі не 
містить серед положень про його компетенцію 
діяльності, пов’язаної безпосередньо з будь-
якими грантами у науковій сфері. Крім того, 
Комітет з Державних премій України в галузі 
науки і техніки є допоміжним органом, тоді як 
Міністерство освіти і науки України є 
центральним органом виконавчої влади. У 
зв’язку з цим, для забезпечення системного 
правового регулювання питань, пов’язаних з 
наданням грантів молодим ученим, враховуючи 
існуючий механізм здійснення конкурсної 
процедури в Міністерстві освіти і науки 
України, вважаємо доцільніше залишити цю 
функцію за Міністерством освіти і науки 
України та передбачити залучення до 
проведення відповідних конкурсів. При 
цьому для наукової експертизи якості змісту 
грантів можливо залучити фахівців 
експертних секцій Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки, що 
зумовлює також внесення відповідних 
доповнень до Указу Президента України 
«Питання Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки», яким 
затверджено чинне «Положення про Комітет з 
Державних премій України в галузі науки і 
техніки» від 14.06.2000 року № 800/2000. 

Національна академія педагогічних наук 
України

Нині до роботи в Комітеті залучено 
понад 300 провідних науковців та 
створено 14 спеціалізованих секцій.  

Отже, ураховуючи зазначене, 
проведення конкурсів наукових проектів 
Комітетом з Державних премій України в 
галузі науки і техніки є найбільш  
оптимальним з точки зору забезпечення 
процедури проведення конкурсів 
наукових проектів для надання щорічних 
грантів Президента України та зменшення 
виникнення корупційних ризиків.

Враховано. 
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Примітки

1. Потребує уточнення пункт г) у 
відповідності з назвою законопроекту:

г) забезпечити, починаючи з 2023 року, 
проведення Комітетом з Державних премій 
України в галузі науки і техніки щорічного 
конкурсу наукових проектів молодих учених»

Підпункт г) статті 3 проекту Указу 
Президента викладено в такій редакції: 
«3. Кабінету Міністрів України:

……. ;
г) забезпечити, починаючи з 2023 року, 

проведення Комітетом з Державних 
премій України в галузі науки і техніки 
щорічного конкурсу наукових проектів 
молодих учених.».

До підпункту в) статті 
3 

3. Кабінету Міністрів 
України:

……. ;
в) підготувати та 

внести в установленому 
порядку на розгляд 
Верховної Ради України 
пропозиції щодо 
законодавчого 
визначення статусу 
молодого (до 35 років) 
ученого та надання 
молодим ученим, які 
працюють у державних 
наукових установах і 
вищих навчальних 
закладах III-IV рівнів 
акредитації, та їх сім'ям 
пільг, передбачених 
статтею 10 Закону 
України «Про сприяння 

3. Кабінету Міністрів 
України:

……. ;
в) підготувати та внести 

в установленому порядку 
на розгляд Верховної Ради 
України пропозиції щодо 
законодавчого визначення 
статусу молодого (до 35 
років) ученого та надання 
молодим ученим, які 
працюють у державних 
наукових установах і 
вищих навчальних 
закладах III-IV рівнів 
акредитації, та їх сім'ям 
пільг, передбачених 
статтею 10 Закону 
України «Про сприяння 
соціальному становленню 

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського"
1. Зважаючи, що проєкт Указу Президента 

України передбачає внесення змін щодо 
граничного віку молодого вченого та 
враховуючи те, що Закон України «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні» втратив чинність, підпункт (в) 
п.3 Указу Президента України від 9 квітня 2002 
року № 315/2002 «Про додаткові заходи щодо 
підтримки молодих учених» потребує внесення 
додаткових змін. Зокрема, пропонуємо 
викласти його в такій редакції:

«в) підготувати та внести в установленому 
порядку на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо законодавчого визначення 
статусу молодого (до 45 років) ученого 
доктора наук та надання молодим ученим, які 
працюють у державних наукових установах і 
вищих навчальних закладах III-IV рівнів 
акредитації, та їх сім'ям пільг, передбачених 

Враховано.
Підпункт в) статті 3 Указу Президента 

України від 9 квітня 2002 року № 315 
виключено.

Проектом акта, зокрема, передбачається 
встановити граничний вік молодого 
вченого відповідно до Закону України 
«Про наукову і науково-технічну 
діяльність». Зазначеним вище Законом 
України визначено, що молодий вчений – 
це вчений віком до 35 років включно, який 
має вищу освіту не нижче другого 
(магістерського) рівня, або вчений віком 
до 40 років включно, який має науковий 
ступінь доктора наук. 

Міністерством освіти і науки України у 
2020 році були внесені зміни до Закону 
України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», зокрема у частині збільшення 
та уточнення граничного віку молодого 
вченого. 

Законом України «Про основні засади 
молодіжної політики» норму, що 
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соціальному 
становленню та 
розвитку молоді в 
Україні» (2998-12).

та розвитку молоді в 
Україні» (2998-12).

статтею 16 Закону України «Про основні 
засади молодіжної політики.».

Національна академія педагогічних наук 
України

Згідно із Законом України «Про освіту» 
підпункт в) статті 3 викласти в такій редакції:

«3. Кабінету Міністрів України:
в) підготувати та внести в установленому 

порядку на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо законодавчого визначення 
статусу молодого (до 35 років) ученого та 
надання молодим ученим, які працюють у 
державних наукових установах і закладах 
вищої освіти, та їх сім'ям пільг, передбачених 
статтею 10 Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні» (2998-12); ».

передбачалася пунктом в) статті 3 Указу 
Президента України від 9 квітня 2002 року 
№ 315 «Про додаткові заходи щодо 
підтримки молодих учених», виконано. 

Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, 
затверджене Указом Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002 (далі – Положення)

До абзацу другого 
пункту 3 Положення
Гранти можуть 

одержати молоді вчені 
віком (на момент 
подачі заявки): доктори 
наук - до 35 років, 
докторанти - до 33 
років, кандидати наук - 
до 30 років.

3. У межах 
встановленої загальної 
кількості 77 грантів 
призначаються молодим 
ученим віком (на момент 
подання заявки):

докторам наук (до 40 
років включно) – до 7 
грантів; 

докторантам (до 35 
років включно) – до 20 
грантів; 

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського"
З метою забезпечення принципу рівності та 

мінімізації корупційних ризиків вважаємо за 
доцільне у відповідних Указах Президента 
України передбачити положення, що «розмір 
гранту визначається однаково для всіх його 
отримувачів».

Враховано частково.
Абзац другий пункту 3 викладено в 

такій редакції:
«3. ........ :
Розмір гранту визначається щороку 

Президентом України за пропозицією 
Комітету з Державних премій України в 
галузі науки і техніки, погодженою з 
Міністерством освіти і науки України.».

Враховано частково.
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докторам 
філософії/кандидатам 
наук (до 35 років 
включно) – до 50 грантів.

Розмір кожного гранту 
визначається щороку 
Президентом України за 
пропозицією Комітету з 
Державних премій 
України в галузі науки і 
техніки, погодженою з 
Міністерством освіти і 
науки України.

Наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Черкаського 

державного технологічного університету
Відповідно до порівняльної таблиці до 

проекту Указу Президента України «Про 
внесення змін до деяких Указів Президента 
України щодо щорічних грантів Президента 
України молодим ученим та докторам наук» 
внесені зміни, а саме визначення максимальної 
граничної межі грантів "докторів наук (до 40 
років включно) – до 7 грантів; докторантів (до 
35 років включно) – до 20 грантів; докторів 
філософії/кандидатів наук (до 35 років 
включно) – до 50 грантів" пропоную доповнити 
уточненням стосовно процедури визначення 
кількості грантів. 

Фразу "Розмір кожного гранту визначається 
щороку Президентом України" змінити на 
"Кількість грантів та розмір кожного гранту 
визначається щороку Президентом України". 
Також пропоную додати інформацію щодо 
строків визначення кількості грантів.

Указом Президента України від
9 квітня 2002 року № 315/2002  «Про 
додаткові заходи щодо підтримки 
молодих учених» встановлено 
максимальну кількість грантів для 
підтримки наукових досліджень молодих 
учених, а саме: докторів наук (до 35 років) 
- 7 грантів по 90 тис. гривень кожний; 
докторантів (до 33 років) - 20 грантів по 75 
тис. гривень кожний; кандидатів наук (до 
30 років) - 50 грантів по 60 тис. гривень 
кожний. 

Проектом Указу Президента України 
«Про внесення змін до деяких Указів 
Президента України щодо щорічних 
грантів Президента України молодим 
ученим та докторам наук», зокрема 
пропонується встановити можливість 
визначення кількості щорічних грантів 
Президента України для підтримки 
наукових досліджень молодих учених та 
докторам наук для здійснення наукових 
досліджень за результатами конкурсів 
наукових проектів у межах загальної 
кількості до 77 грантів, а також 
встановити можливість визначення 
щороку Президентом України розміру 
гранту для підтримки наукових 
досліджень молодих учених та докторам 
наук для здійснення наукових досліджень, 
що сприятиме вдосконаленню механізму 
призначення щорічних грантів 
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Президента України та впорядкуванню  
регулювання  цих питань. 

Збільшення кількості грантів під час 
воєнного стану не є доцільним.

До пунктів 5, 6, 7 
Положення

5. Для одержання 
гранту претендент 
подає до
20 лютого до 
Міністерства освіти і 
науки України складені 
за встановленою цим 
Міністерством 
формою заявку, що 
включає план наукових 
досліджень із 
зазначенням їх мети, 
способу здійснення та 
очікуваних результатів, 
прогноз їх 
використання, 
інформаційну довідку 
про головних 
виконавців наукових 
досліджень та 
кошторис, а також 
гарантійний лист 
підприємства 
(установи, організації), 
яке зобов'язується 

5. Для одержання гранту 
претендент подає до
1 квітня року, що передує 
року надання грантів, до  
Комітету з Державних 
премій України в галузі 
науки і техніки за 
встановленою цим 
Комітетом формою: 
заявку; опис наукового 
проекту, який включає 
план наукового 
дослідження із 
зазначенням мети, способу 
здійснення наукового 
дослідження, очікуваних 
наукових результатів та 
прогнозу їх 
використання; 
інформаційну довідку про 
головних виконавців 
наукових досліджень; 
проект кошторису 
витрат на реалізацію 
проекту; гарантійний лист 
підприємства (установи, 
організації), яке 
зобов'язується забезпечити 

Національна академія педагогічних наук 
України

 Пункт 5 викласти в уточненій редакції:
«5. Для одержання гранту претендент подає до 
1 квітня року, що передує року надання грантів, 
до Комітету з Державних премій України в 
галузі науки і техніки за встановленою цим 
Комітетом формою: заявку; опис наукового 
проекту, який включає план наукового 
дослідження із зазначенням актуальності, 
мети, етапів та способу здійснення наукового 
дослідження, необхідних ресурсів, очікуваних 
наукових результатів та прогнозу щодо 
подальшої реалізації проекту; інформаційну 
довідку про головних виконавців наукових 
досліджень; проект кошторису витрат на 
реалізацію проекту; гарантійний лист 
підприємства (установи, організації), яке 
зобов'язується забезпечити виконання 
наукового дослідження, передбаченого 
науковим проектом.».

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського"
Відповідно до запропонованих змін до 

Положення про порядок надання грантів 
Президента України для підтримки наукових 

Враховано.
Гранти Президента України 

призначаються та мають бути виконані в 
межах одного бюджетного року. При 
цьому, погодження проєкту 
розпорядження Президента України щодо 
присвоєння гранту, видання відповідного 
розпорядження Президентом України та 
укладення договорів на виконання гранту  
може тривати кілька місяців. В такому 
випадку уводити етапність дослідження 
не є доцільним. Ураховуючи викладене, 
пункт 5 викладено в такій редакції:

«5. Для одержання гранту претендент 
подає до 1 квітня року, що передує року 
надання грантів, до Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки за 
встановленою цим Комітетом формою: 
заявку; опис наукового проекту, який 
включає план наукового дослідження із 
зазначенням актуальності, мети, способу 
здійснення наукового дослідження, 
очікуваних наукових результатів та 
прогнозу їх використання; інформаційну 
довідку про головних виконавців 
наукових досліджень; проект кошторису 
витрат на реалізацію проекту; гарантійний 
лист підприємства (установи, організації), 
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Зміст положення акта 
законодавства

Зміст відповідного 
положення проєкту акта

Зауваження та пропозиції, 
автор

Примітки

забезпечити проведення 
наукових досліджень.

6. Розгляд заявок на 
одержання грантів 
здійснюється 
Державним фондом 
фундаментальних 
досліджень у порядку, 
встановленому 
Міністерством освіти і 
науки України.

7. Міністерство освіти 
і науки України подає 
пропозиції щодо 
надання грантів на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України.

виконання наукового 
дослідження, 
передбаченого науковим 
проектом.

6. Пропозиції щодо 
призначення грантів 
формуються за 
результатами конкурсу 
наукових проектів для 
підтримки наукових 
досліджень (далі – 
конкурс наукових 
проектів), який включає 
наукову, науково-
технічну експертизу 
таких проектів, поданих 
претендентами на 
одержання гранту.

Проведення конкурсу 
наукових проектів 
забезпечує Комітет з 
Державних премій 
України в галузі науки і 
техніки.

Порядок проведення 
конкурсу наукових 
проектів, критерії оцінки 
поданих проектів, 
порядок використання їх 
наукових результатів, а 
також зразки і форми 

досліджень молодих учених, а саме: «5. Для 
одержання гранту претендент подає до 1 квітня 
року, що передує року надання грантів, до 
Комітету з Державних премій України в галузі 
науки і техніки .. заявку…», ч.2 п.6. 
«Проведення конкурсу наукових проектів 
забезпечує Комітет з Державних премій 
України в галузі науки і техніки.», але в той же 
час пропонується: «7. Міністерство освіти і 
науки України за результатами конкурсного 
відбору готує пропозиції щодо надання грантів 
та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів 
України». Таким чином, не визначеним 
залишається механізм взаємодії між 
Комітетом з Державних премій України в галузі 
науки і техніки та Міністерством освіти і науки 
України.

яке зобов'язується забезпечити виконання 
наукового дослідження, передбаченого 
науковим проектом.».

Враховано.
Пункт 6 проєкту Положення доповнено 

новим абзацом такого змісту:
«Комітет з Державних премій в галузі 

науки і техніки подає до 1 липня року, 
що передує року надання грантів, до 
Міністерства освіти і науки України 
пропозиції щодо переможців конкурсу 
наукових проектів для одержання 
грантів.». 
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Зміст положення акта 
законодавства

Зміст відповідного 
положення проєкту акта

Зауваження та пропозиції, 
автор

Примітки

документів, що 
подаються 
претендентами на 
призначення грантів, 
затверджуються цим 
Комітетом.

7. Міністерство освіти і 
науки України за 
результатами конкурсного 
відбору готує пропозиції 
щодо надання грантів.

До пункту 10 
Положення

10. Одержувач гранту 
та підприємство 
(установа, організація), 
яке забезпечує 
проведення наукових 
досліджень, у визначені 
договором строки 
подають до 
Міністерства освіти і 
науки України звіт про 
використання 
виділених коштів за 
формою, встановленою 
цим Міністерством. У 
разі використання 
коштів не за цільовим 
призначенням 
одержувач гранту та 
зазначене в договорі 

10. Одержувач гранту та 
підприємство (установа, 
організація), яке 
забезпечує проведення 
наукових досліджень, у 
визначені договором 
строки подають до 
Міністерства освіти і 
науки України звіт про 
використання виділених 
коштів за формою, 
встановленою цим 
Міністерством. У разі 
використання коштів не за 
цільовим призначенням 
одержувач гранту та 
зазначене в договорі 
підприємство (установа, 
організація) несуть 
відповідальність, 

Національна академія педагогічних наук 
України

Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Одержувач гранту та підприємство 

(установа, організація), яке забезпечує 
проведення наукових досліджень, у визначені 
договором строки подають до Міністерства 
освіти і науки України звіт про використання 
виділених коштів за формою, встановленою 
цим Міністерством. У разі використання коштів 
не за цільовим призначенням одержувач гранту 
та зазначене в договорі підприємство (установа, 
організація) несуть відповідальність, 
передбачену законом та договором.

Міністерство освіти і науки України щороку 
інформує Офіс Президента України та Кабінет 
Міністрів України про результати проведення 
наукових досліджень, на які було виділено 
кошти.».

Враховано.
Пункт 10 викладено в такій редакції:
«10. Одержувач гранту та підприємство 

(установа, організація), яке забезпечує 
проведення наукових досліджень, у 
визначені договором строки подають до 
Міністерства освіти і науки України звіт 
про використання виділених коштів за 
формою, встановленою цим 
Міністерством. У разі використання 
коштів не за цільовим призначенням 
одержувач гранту та зазначене в договорі 
підприємство (установа, організація) 
несуть відповідальність, передбачену 
законом та договором.
Міністерство освіти і науки України 
щороку інформує Офіс Президента 
України та Кабінет Міністрів України про 
результати проведення наукових 
досліджень, на які було виділено кошти.».
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Зміст положення акта 
законодавства

Зміст відповідного 
положення проєкту акта

Зауваження та пропозиції, 
автор

Примітки

підприємство (установа, 
організація) несуть 
відповідальність, 
передбачену законом та 
договором.

Міністерство освіти і 
науки України щороку 
інформує 
Адміністрацію 
Президента України та 
Кабінет Міністрів 
України про проведення 
наукових досліджень, 
на які було виділено 
кошти.

передбачену законом та 
договором.

Міністерство освіти і 
науки України щороку 
інформує Офіс 
Президента України та 
Кабінет Міністрів України 
про проведення наукових 
досліджень, на які було 
виділено кошти.

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, 
затверджене Указом Президента України від 17 червня 2009 року № 446/2009 (далі – Положення)

До пункту 2 
Положення

2. Гранти можуть 
бути призначені 
докторам наук віком (на 
момент подання заявки) 
до 45 років (далі - 
одержувачі гранту).

2. Призначається 
щороку до 20 грантів 
докторам наук віком (на 
момент подання заявки) до 
45 років (далі - одержувачі 
гранту).

Розмір гранту 
визначається щороку 
Президентом України за 
пропозицією Комітету з 
Державних премій 
України в галузі науки і 
техніки, погодженою з 
Міністерством освіти і 
науки України.

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського"
З метою забезпечення принципу рівності та 

мінімізації корупційних ризиків вважаємо за 
доцільне у відповідних Указах Президента 
України передбачити положення, що «розмір 
гранту визначається однаково для всіх його 
отримувачів».

Враховано частково.
Абзац другий пункту 2 викладено в такій 
редакції:

«2. Призначається щороку до 20 
грантів докторам наук віком (на момент 
подання заявки) до 45 років включно (далі 
- одержувачі гранту).

Розмір гранту визначається щороку 
Президентом України за пропозицією 
Комітету з Державних премій України в 
галузі науки і техніки, погодженою з 
Міністерством освіти і науки України.».
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Зміст положення акта 
законодавства

Зміст відповідного 
положення проєкту акта

Зауваження та пропозиції, 
автор

Примітки

До пункту 10 
Положення.

10. Міністерство 
освіти і науки України 
щороку інформує 
Секретаріат Президента 
України та Кабінет 
Міністрів України про 
виконання наукового 
дослідження, для 
здійснення якого було 
призначено грант.

10. Міністерство освіти і 
науки України щороку 
інформує Офіс 
Президента України та 
Кабінет Міністрів України 
про виконання наукового 
дослідження, для 
здійснення якого було 
призначено грант.

Національна академія педагогічних наук 
України

Викласти пункт в такій редакції:
«10. Міністерство освіти і науки України 

щороку інформує Офіс Президента України та 
Кабінет Міністрів України про результати 
виконання наукового дослідження, для 
здійснення якого було призначено грант.

Враховано.
Пункт 10 викладено в такій редакції: 
«10. Міністерство освіти і науки України 

щороку інформує Офіс Президента 
України та Кабінет Міністрів України про 
результати виконання наукового 
дослідження, для здійснення якого було 
призначено грант.».

До проєкту акта в 
цілому

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського"
Внести відповідні зміни щодо граничного віку 

молодих вчених (після внесення змін до Закону 
України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність» ) до інших Указів Президента 
України. Внесення таких змін є необхідною 
умовою для забезпечення можливості 
залучення до проведення конкурсів наукових 
проектів Комітетом з Державних премій 
України в галузі науки і техніки, компетенція 
якого відповідно до Положення про Комітет з 
Державних премій України в галузі науки і 
техніки, затвердженого Указом Президента 
України від 14.06.2000 р. № 800/2000, 
поширюється лише на молодих вчених. Тому 
така категорія осіб, як «доктори наук до 45 
років» потребує віднесення до категорії «молоді 
вчені».

Не враховано.
Не стосується предмету проєкту акта.
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За результатами громадського обговорення прийнято рішення доопрацювати проект акта.

Генеральний директор директорату науки та інновацій        Ігор ТАРАНОВ


