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ПОЛОЖЕННЯ
про Премії з філософії 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

1. Загальні положення
1.1. Премії з філософії (надалі Премії) є відзнаками з 

боку професійної спільноти найбільш значущих резуль-

татів інтелектуальної роботи в царині філософії. 

1.2. Премії покликані сприяти розвиткові та консолі-

дації інтелектуальної спільноти України, утвердженню в 

її середовищі високих інтелектуальних стандартів, зрос-

танню наукової та громадської активності молодих гу-

манітаріїв, належній оцінці видавничої та публіцистич-

ної фахової діяльності в царині філософії. Премії мають 

прислужитися формуванню сталої вітчизняної інте-

лектуальної традиції, вільної від соціально-політичної 

кон’юн ктури та ідеологічних упереджень; стати вшану-

ванням пам’яті відомих українських філософів, які ство-

рювали засади гуманістичного розвитку вітчизняної фі-

лософії та своєю діяльністю сприяли демократичним 

суспільним перетворенням в Україні.

1.3. Премії присуджує комісія, створена на громад-

ських засадах 

провідною установою в царині філософських дослі-

джень — Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України, 

загальнонаціональним об’єднанням професійних фі-

лософів України — Українським філософським фондом, 

та Соціологічним центром імені Н. В. Паніної (надалі 

Комісія). 

1.4. Розмір Премії визначається в межах кожного кон-

курсу окремо і зазначається в оголошенні про конкурс.

2. Перелік Премій з філософії
2.1. Премія імені Марії Злотіної за кращу філософську 

монографію.
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2.2. Премія імені Сергія Кримського 

за новаторську філософську концепцію 

(ідею), викладену в наукових публікаціях. 

2.3. Премія імені Юрія Прилюка за най-

кращий редакційно-видавничий про е кт 

у галузі філософії. 

2.4. Премія імені Віталія Табачков-

ського за кращу друковану роботу мо-

лодого дослідника (до 35 років) у галузі 

філософії.

3. Вимоги до кандидатів 
на здобуття Премій

3.1. Підставами для отримання Пре-

мій є належність кандидата до фахової 

філософської спільноти України та на-

явність у нього філософських робіт 

(ста тей, розділів у монографіях та інди-

відуальних монографій), опублікованих 

в офіційно зареєстрованих українських 

або іноземних фахових філософських 

виданнях.

3.2. Роботи, які стали лауреатами од-

нієї з Премій, не можуть бути повторно 

висунуті на здобуття тієї самої чи іншої 

Премії.

4. Комісія з визначення 
лауреатів Премій

4.1. Комісія складається з голови кон-

курсної комісії, заступника, секретаря 

та інших членів. Склад конкурсної ко-

місії ухвалює Вчена рада Інституту фі-

лософії імені Г.С. Сковороди НАНУ за 

узгодженням з представниками Україн-

ського філософського фонду та Соціоло-

гічного центру імені Н.В. Паніної, ке-

руючись тим, що серед членів комісії ма-

ють бути відомі науковці, які працюють 

у філософській галузі, а також представ-

ники організацій-засновників Премій.

4.2. Члени Комісії та їхні роботи не 

можуть бути номіновані на присуджен-

ня Премій. У своїй роботі Комісія керу-

ється принципом уникання конфлікту 

інтересів.

5. Порядок визначення лауреатів Пре-
мій та їх нагородження

5.1. Комісія робить публічне оголо-

шення про присудження Премій по-

точного року, в якому визначає терміни 

етапів конкурсу на здобуття Премій, 

вимоги щодо висування (рекомендацій) 

кандидатів, розмір Премій та дату на-

городження лауреатів. Оголошення по-

ширюється у друкованих та електрон-

них засобах фахової інформації з метою 

якнайширшого ознайомлення з ним 

філософської громадськості.

5.2. Етап висування кандидатів. Упро-

довж трьох місяців після оголошення 

фахові організації, колективи чи окре-

мі фахівці висувають (рекомендують) 

кандидатів на здобуття Премій. Право 

рекомендації має будь-який дипломо-

ваний фахівець з філософії або спіль-

нота/організація фахівців, включно зі 

студентськими товариствами.

5.3. Етап визначення номінантів з ре-

комендованих кандидатів. Упродовж 

двох місяців з дати закінчення висування 

кан дидатів на Премії Комісія визначає 

номінантів на здобуття Премій тільки з 

числа рекомендованих філософською 

громадськістю кандидатів.

5.4. Етап обговорення номінантів фа-

ховою спільнотою. Докладна інформа-

ція про номінантів на Премії та про  їхні 

роботи оприлюднюється з метою обго-

ворення філософською громадськістю. 

Процес обговорення висвітлюється у 

провідних фахових періодичних видан-

нях, зокрема електронних. Цей етап 

три ває не менш як два місяці.

5.5. Етап визначення та нагороджен-

ня лауреатів. З огляду на підсумки фа-

хового обговорення номінантів Комісія 

впро довж місяця після завершення по-

переднього етапу визначає переможців 

(лауреатів) Премій, після чого прово-

дить їх урочисте вручення.


