
Заклади вищої освіти, 
наукові установи

Про оголошення Конкурсу

Міністерство освіти і науки України (далі – Міністерство) відповідно до 
статей 21 і 22 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 
Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної 
ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042, (далі – Положення) інформує 
про оголошення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету 
Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі – Конкурс) у 2023 
році.

Метою конкурсу є обрання 12 членів Наукового комітету на строк 
повноважень 4 роки, замість тих, чиї повноваження закінчуються у серпні 2023 
року, а також визначення 10 нових осіб для забезпечення у період між 
проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково 
припинили свої повноваження (на заміну тих, кого було обрано до складу 
резерву у 2021 році).

Зазначаємо, що склад Наукового комітету Національної ради з питань 
розвитку науки і технологій формується з учених, які представляють наукову 
спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну 
наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету 
мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в 
Україні.

Право висунення кандидатів на конкурс мають:
• вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ та 
закладів вищої освіти, або структурних підрозділів;
• вчені ради або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних 
юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають 
відповідні наукові підрозділи;
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• збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх 
наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або 
науково-технічних рад у своїй структурі;
• постійно діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-
орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови 
семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, 
національних галузевих академіях наук;
• статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих 
як громадські наукові організації;
• групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий 
ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Висування кандидатів у інший, не передбачений Положенням спосіб, не 
допускається.

З детальною інформацією про умови Конкурсу можна ознайомитись на 
сайті Міністерства у рубриці «Ідентифікаційний комітет з питань науки» – 
Конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань 
розвитку науки і технологій або за посиланням: http://surl.li/eqkrb .
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