
ПІДСУМКИ РОБОТИ 

 

Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за 2020 рік 

 

Указами Президента України №4/2020, №5/2020 від 13 січня 2020 

року  присуджено 15 Державних премій України в галузі науки і техніки. 

Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року 

стали 117 осіб з яких 92% мають науковий ступінь (77 докторів наук та 31 

кандидат наук). 

17 липня 2020 року проведено урочисту церемонію вручення  Президентом 

України В.Зеленським нагородних документів лауреатам Державної премії 

України за роботи, які внесли вагомий внесок в забезпечення національної 

безпеки та оборони.    

17 вересня 2020 року Секретаріатом Комітету організовано і проведено 

урочисту церемонію вручення в.о. президента НАН України Горбуліним В.П. 

нагородних документів лауреатам Державної премії України. З метою 

дотримання карантинних обмежень вручення відбувалось в три етапи, на 

кожній зустрічі були  присутні члени президії Комітету та голови відповідних 

спеціалізованих секцій Комітету.  

Указом Президента України №903/2019 від 13 грудня 2019 премії 

Президента України для молодих вчених 2019 року присуджено 40 роботам, у 

т.ч. 20 роботам, які представили вищі навчальні заклади. До складу авторських 

колективів премійованих робіт входять 88 науковців (89% мають науковий 

ступінь).  

13 лютого 2020 року організовано зустріч Президента України 

В.Зеленського з науковою молоддю та проведено урочисту церемонію вручення 

нагородних документів лауреатам премії Президента України для молодих 

вчених. 

Підготовлено та видано науково-інформаційне видання "Державна премія. 

Погляд на п'ятдесятирічну історію". 

 

У першому кварталі 2020 року Секретаріатом Комітету прийнято до 

розгляду 29 робіт на здобуття Державної премії України 2020 року (в т.ч. 5 

робіт, що становлять державну таємницю) та 52 роботи, представлених на 

здобуття премії Президента України для молодих вчених 2020 року. 

Всі представлені роботи, крім тих, що становлять державну таємницю, 

двічі розглядались спеціалізованими секціями та експертними комісіями 

Комітету. Перший етап розгляду завершився проведенням 14 червня 2019 року 

засідання пленуму з відбору робіт для участі в конкурсах зі здобуття Державних 

премій та премій Президента України для молодих вчених.  



Бюро секцій призначили незалежних рецензентів за кожною роботою. 

Організовано і проведено 58 індивідуальних наукових експертиз матеріалів 

робіт, поданих  на здобуття Державних премій та 52 - наукові експертизи  робіт 

молодих вчених. 

З 01 по 10 вересня 2020 відбулися засідання спеціалізованих секцій. Після 

обговорення висновків рецензентів шляхом таємного голосування секціями 

було рекомендовано до участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України 

в галузі науки і техніки 2020 року 19 робіт, з них 5 – одноголосно  та 46 робіт  – 

рекомендовано до участі у конкурсі на здобуття премій Президента України для 

молодих вчених.  

Визначено організації для проведення громадського обговорення робіт, які 

беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій, на засіданні вченої 

(наукової, науково-технічної) ради, призначено експертні комісії за кожною 

роботою.  

На пленарному засіданні Комітету 24 вересня 2020 року до участі у 

конкурсі зі здобуття Державних премій 2019 року допущено 19 робіт, які мають 

відповідний дозвіл для опублікування у відкритій пресі. 

Відібрані для участі у конкурсі роботи були надіслані до наукових установ, 

вищих навчальних закладів, юридичних осіб, що мають відповідні наукові 

підрозділи, для обговорення їх вченими (науковими, науково-технічними, 

технічними) радами та надання експертного висновку, висловлення пропозицій 

або зауважень щодо робіт.  

Для проведення широкого громадського обговорення перелік допущених 

до конкурсу робіт було опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр" від 01 жовтня 

2020 року № 1911. 

Рішенням президії Комітету від 07 вересня 2020 року до участі у конкурсі 

зі здобуття премій Президента України для молодих вчених допущено 46 робіт. 

Відбулося активне громадське обговорення конкурсних робіт молодих вчених. 

До Комітету надійшло 486 схвальних відгуків від провідних науковців і 

організацій, в тому числі 57- від зарубіжних колег. В мережі Інтернет на 

офіційному вебсайті Комітету залишили свої коментарі понад 1000 вчених і 

фахівців (з них – 118 зарубіжні).  За підсумками таємного голосування 06 

листопада 2020 року президією Комітету було запропоновано присудити 40 

премій Президента України для молодих вчених 2020 року.   

Указом Президента України №595/2020 від 29  грудня 2020 присуджено 40 

премій Президента України для молодих вчених 2020 року. 

 

Роботи відібрані для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій 

України  були надіслані до наукових установ, закладів вищої освіти, юридичних 

осіб, що мають відповідні наукові підрозділи, для обговорення їх вченими 



(науковими, науково-технічними) радами та надання експертного висновку, 

висловлення пропозицій або зауважень щодо робіт. Крім того, відбулося 

громадське обговорення робіт, Секретаріатом Комітету було отримано 302 

відгуки від установ і організацій та відомих вчених (з них – 67 закордонних). В 

мережі Інтернет на офіційному вебсайті Комітету залишили свої коментарі 

понад 1000 вчених і фахівців (з них – 88 зарубіжні).  

На засіданні пленуму та президії  Комітету 15 грудня 2020 року після 

обговорення доповідей голів спеціалізованих секцій про роботи, які брали 

участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України, шляхом таємного 

голосування було прийнято рішення щодо внесення Президентові України 

пропозицій про присудження 14 Державних премій особам за відповідні роботи 

з них 4 роботам, що становлять державну таємницю.  

Указами Президента України №608/2020, № 609/2020 від 30 грудня 2020 

року присуджено 14 Державних премій України в галузі науки і техніки , з них 

4 – роботам, що становлять державну таємницю. 

 

Секретаріатом Комітету у 2020 році організовано і проведено: 13 засідань 

бюро спеціалізованих секцій, 25 засідань спеціалізованих секцій, 7 засідань 

президій Комітету та 2 засідання пленуму Комітету. Для ретельного розгляду 

поданих робіт організовано і проведено 105 індивідуальних наукових експертиз 

матеріалів робіт та проведено 19 науково-технічних експертиз у складі 

експертних груп робіт, які брали участь у конкурсі зі здобуття Державних 

премій. 

Рішеннями президії Комітету було призначено 300 стипендій Президента 

України та 320 Кабінету Міністрів України для молодих вчених терміном на 2 

роки. Секретаріатом Комітету здійснювалося щомісячні перерахування 

стипендій кожному стипендіату за місцем основної роботи. 

 

2. Фінансовий звіт Комітету. 

Всі видатки Комітету проводились в межах кошторисних призначень 2020 

року. 

 Виплачено 15 Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 

року – 4500,0 тис. грн. (300 тис. грн. кожна) 

 Виплачено 40 премій Президента України для молодих вчених 2020 

року  – 1600,0 тис. грн. (40 тис. грн. кожна). 

 Перераховано 3520 стипендій Президента України  – 21966,7 тис. грн. 

 Перераховано 3608 стипендій Кабінету Міністрів України – 16326,8 тис. 

грн. 

 Оплата праці офіційних рецензентів та експертів – 121,4 тис. грн. 



 Видатки на виготовлення почесних знаків та іменних дипломів 

лауреатів, інформаційних матеріалів, пов’язаних з роботою Комітету – 761,0 

тис. грн. 

 Організаційно - господарські видатки із забезпечення роботи Комітету 

(відправка робіт, проведення офіційних заходів Комітету) – 146,6 тис. грн. 

 Оплата праці працівників Секретаріату Комітету (8 штатних одиниць) – 

1690,0 тис. грн. 

 Оплата комунальних та інших послуг – 507,8 тис. грн. 

 

 

Секретаріат Комітету з Державних премій України 

 в галузі науки і техніки 

18.01.2021 

 


