Конкурс молодих вчених

“МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ РОКУ”
Конкурс серед молодих вчених України "Молодий вчений року"
проводиться щорічно з 2021 року.
Організатор – Рада молодих учених при Міністерстві освіти і
науки України.
Мета – відзначити визначні та значимі досягнення молодих
українських учених у різних галузях знань.
Основні завдання: відзначення молодих вчених за внесок у розвиток науки; промоцію науки;
благодійну і громадську діяльність; досягнення в діяльності, що сприяє подальшому розвитку
української науки, зростанню потенціалу України; внесок у захист інтересів України; підвищення
авторитету України на міжнародному рівні.
Учасниками конкурсу є номінанти віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не
нижче другого (магістерського) рівня, або номінанти віком до 40 років включно, які мають
науковий ступінь доктора наук. У кожній номінації мають право номінуватися як молоді вчені,
так і колективи молодих вчених.
2020
Лауреати:
"Номінація 11. Наукова конференція"
РОМАНЮК Павло Віталійович – канд. юрид. наук, доц. каф. конституц. права України
НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
"Номінація 19. Монографія (від 1 до 3-х співавторів)"
В'ЮНИК Максим Вікторович – канд. юрид. наук, асист. каф. кримін. права № 1 НЮУ
ім. Ярослава Мудрого1.
"Номінація 28. Науковий подкаст"
ТІТКО Іван Андрійович – д-р юрид. наук, проф., зав. каф. кримін. права та кримін.-прав.
дисциплін Полтав. юрид. ін-у НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
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