
  

     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    21.03.2018   . 

 

м.Київ 

 

№.     99      . 

 

 

Про стипендії Президента України 

для молодих учених і стипендії 

НАН України для молодих учених 

 

 

 

З метою оновлення порядку проведення конкурсу на здобуття 

стипендій Президента України для молодих учених (далі – стипендії 

Президента України) та стипендій НАН України для молодих учених 

(далі – стипендії НАН України) Президія НАН України постановляє: 

1. Затвердити: 

 порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій 

Президента України для молодих учених (додається); 

 порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій 

Національної академії наук України для молодих учених (додається). 

2. Встановити: 

 квоти стипендій Президента України для молодих учених 

(додаток 1);  

 квоти стипендій Національної академії наук України для 

молодих учених (додаток 2). 

3. Взяти до відома, що молоді вчені наукових установ при 

Президії НАН України: 

– Інституту проблем математичних машин і систем НАН України 

та Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору 

НАН України отримують за квотами Відділення інформатики НАН 

України відповідно дві стипендії Президента України і чотири стипендії 

НАН України та по одній стипендії Президента України і НАН України; 

– Центру гуманітарної освіти НАН України отримують за квотами  

Відділення історії філософії та права НАН України одну стипендію 

Президента України. 
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4. Визначити, що: 

4.1. Конкурс на здобуття стипендій Президента України і 

стипендій НАН України серед наукових установ при Президії НАН 

України проводить Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України 

згідно із затвердженими цією постановою порядками. 

4.2. Учені (науково-технічні) ради наукових установ при Президії 

НАН України, в яких працюють стипендіати Президента України і НАН 

України, повинні провести атестацію їхньої наукової роботи та 

надіслати короткий звіт про результати роботи стипендіатів до Комісії 

по роботі з науковою молоддю НАН України. 

4.3. У разі відсутності в наукових установах при Президії НАН 

України претендентів на здобуття стипендій Президента України або 

стипендій НАН України Комісія по роботі з науковою молоддю НАН 

України розподіляє ці стипендії між відділеннями НАН України. 

5. Внести до Положення про стипендії Національної академії 

наук України для молодих вчених, затвердженого постановою Президії 

НАН України від 02.03.2016 № 66, зміни, що додаються. 

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Президії 

НАН України від 11.02.2009 № 37 «Про стипендії Президента України 

для молодих учених» та п.2 постанови Президії НАН України                           

від 02.03.2016 № 66 «Про стипендії Національної академії наук України 

для молодих учених». 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 
 

 



 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 21.03.2018  № 99 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

проведення конкурсу на здобуття стипендій 

Президента України для молодих вчених 

 

 

1. На здобуття стипендій Президента України для молодих вчених 

(далі – стипендії) можуть бути висунені наукові співробітники, які 

мають науковий ступінь та аспіранти (далі – претенденти), яким не 

виповнилося на час присудження стипендії 35 років. 

Конкурс оголошується Президією НАН України. 

2. Претенденти повинні мати опубліковані наукові праці, вагомий 

науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження. 

3. Вимоги щодо оформлення матеріалів на здобуття стипендій, 

термін та адреса їх подання визначаються Президією НАН України і 

оприлюднюються при оголошенні конкурсу. 

4. Матеріали для кожного претендента включають: 

– витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради про 

висунення претендента на здобуття стипендії з результатом таємного 

голосування (1 стор.), завірений вченим секретарем установи 

(керівником організації); 

– письмові рекомендації двох докторів наук, які особисто обізнані 

з науковими досягненнями та здібностями претендента; 

– відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем 

роботи (навчання): прізвище, імʼя, по батькові, дата, місяць і рік 

народження, місце роботи (навчання), посада (для аспірантів рік 

навчання в аспірантурі), науковий ступінь, вчене звання (час 

присудження), повна домашня та службова адреси, телефони, факс, 

електронна пошта, згода на обробку персональних даних; 

– список наукових публікацій претендента за останні п’ять років, 

підписаний автором і завірений вченим секретарем установи 

(керівником організації), а також копії найважливіших (не більше 3-х) 

праць за час наукової діяльності (для монографії – анотація обсягом до 

2-х стор. друкованого тексту). 

5. Матеріали у двох примірниках надсилаються поштою або 

подаються особисто претендентом до відповідного відділення НАН 

України (претендентом від наукової установи при Президії НАН 

України – до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України). 

Матеріали, що оформлені з порушенням вимог, не розглядаються. 
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6. Конкурс на здобуття стипендій проводять відділення НАН 

України в межах встановлених рішенням Президії НАН України квот. 

Конкурс на здобуття стипендій для установ при Президії НАН 

України проводить Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України 

в межах встановлених рішенням Президії НАН України  квот. 

Відбір претендентів на здобуття стипендій здійснюється за 

результатами наукової експертизи, проведення якої організовують 

відділення НАН України, а для установ при Президії НАН України – 

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України. 

7.  Переможці конкурсу визначаються відділеннями НАН України 

та Комісією по роботі з науковою молоддю НАН України за 

результатами наукової експертизи. Відповідні пропозиції щодо 

присудження стипендій відділення НАН України та Комісія по роботі з 

науковою молоддю НАН України передають до Науково-

організаційного відділу Президії НАН України для узагальнення. 

8. Пропозиції відділень НАН України та Комісії по роботі з 

науковою молоддю НАН України стосовно присудження стипендій 

розглядаються на засіданні Президії НАН України. Рекомендації 

Президії НАН України щодо призначення стипендій передаються двічі 

на рік (до 25 квітня і 25 вересня) до Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки. 

9. Остаточне рішення про присудження стипендій приймає 

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки. 

10. Стипендії перераховуються НАН України за місцем основної 

роботи або навчання стипендіата. 



 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 21.03.2018  № 99 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

проведення конкурсу на здобуття стипендій 

Національної академії наук України для молодих учених 

 

 

1. Конкурс на здобуття стипендій Національної академії наук 

України для молодих вчених (далі – стипендії НАН України) 

оголошується Президією НАН України. 

2. На здобуття стипендій НАН України можуть бути висунені 

молоді вчені наукових установ, організацій та підприємств НАН 

України (далі – організації) віком до 35 років, які мають вищу освіту не 

нижче другого (магістерського) рівня, або молоді вчені, які мають 

науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі і яким не 

виповнилося 40 років на момент присудження стипендії (далі – 

претенденти). 

Претенденти, які не захистили дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук (доктора філософії) повинні мати опубліковані 

наукові праці. 

3. Вимоги щодо оформлення матеріалів для участі у конкурсі 

на здобуття стипендій НАН України і терміни подання матеріалів 

визначаються Президією НАН України і оприлюднюються при 

оголошенні конкурсу. 

4. Матеріали для кожного претендента включають: 

 витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради 

про висунення претендента на здобуття стипендії НАН України з 

результатом відкритого або таємного голосування членів ради (1 стор.), 

завірений керівником організації; 

 письмові рекомендації двох докторів наук, які особисто 

обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента (за 

винятком претендентів -докторів наук та докторантів); 

 відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем 

роботи (навчання): прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік 

народження, місце роботи, навчання (для аспірантів і докторантів – рік 

навчання в аспірантурі і докторантурі), посада, науковий ступінь, вчене 

звання (час присудження), службова і домашня адреси, телефони, факс, 

електронна пошта, згода на обробку персональних даних; 
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 список наукових публікацій претендента за останні п’ять років, 

підписаний автором і завірений керівником організації, а також копії 

найважливіших (не більше 3-х) наукових праць за час наукової 

діяльності (для монографій – анотація, обсягом до 2-х стор. друкованого 

тексту). 

5. Матеріали (в двох примірниках) надсилаються поштою або 

подаються особисто претендентом до відповідного відділення НАН 

України (для наукових установ при Президії НАН України – до Комісії 

по роботі з науковою молоддю НАН України). Матеріали, що оформлені 

з порушенням вимог, встановлених п. 4 цього порядку, до розгляду не 

приймаються. 

6. Конкурс на здобуття стипендій НАН України проводять 

відділення НАН України в межах виділених їм квот (конкурс на 

здобуття стипендій для установ при Президії НАН України проводить 

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України в межах виділених 

їм квот). Відбір кандидатів здійснюється за результатами наукової 

експертизи, проведення якої організовують відділення НАН України та 

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України. 

7. Переможці конкурсу визначаються відділеннями НАН 

України та Комісією по роботі з науковою молоддю НАН України за 

результатами наукової експертизи. Відповідні рекомендації щодо 

присудження стипендій НАН України відділення НАН України та 

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України передають до 

Науково-організаційного відділу Президії НАН України для 

узагальнення. 

8. Рекомендації відділень НАН України та Комісії по роботі з 

науковою молоддю НАН України стосовно присудження стипендій 

НАН України набувають чинності після їх затвердження рішенням 

Президії НАН України. 

9. Стипендії НАН України перераховуються НАН України за 

місцем основної роботи або навчання стипендіата. 



 

  

Додаток 1 

до постанови Президії НАН України 

від 21.03.2018  № 99 

 

 

К В О Т И 

стипендій Президента України для молодих учених 

для відділень НАН України та установ при Президії НАН України 

 

 

Відділення НАН України 

Стипендії 

Президента 

України 

Відділення математики 8 

Відділення інформатики 24 

Відділення механіки 17 

Відділення фізики і астрономії 41 

Відділення наук про Землю 16 

Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства 

42 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики 23 

Відділення ядерної фізики та енергетики 20 

Відділення хімії 27 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 19 

Відділення загальної біології 20 

Відділення економіки 13 

Відділення історії, філософії та права 15 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 8 

Установи при Президії НАН України 7 

 

 

 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 
 

 



 

  

Додаток 2 

до постанови Президії НАН України 

від 21.03.2018  № 99 

 

 

 

К В О Т И 

стипендій Національної академії наук України 

для молодих учених для відділень НАН України  

та установ при Президії НАН України 

 

 

Відділення НАН України 
Стипендії НАН 

України 

Відділення математики 9 

Відділення інформатики 25 

Відділення механіки 16 

Відділення фізики і астрономії 43 

Відділення наук про Землю 16 

Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства 

48 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики 24 

Відділення ядерної фізики та енергетики 28 

Відділення хімії 28 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 22 

Відділення загальної біології 20 

Відділення економіки 14 

Відділення історії, філософії та права 15 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 8 

Установи при Президії НАН України 4 

 

 

 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 
 

 

 



 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 21.03.2018  № 99 

 

 

 

З М І Н И 

до Положення про стипендії Національної академії наук України 

для молодих вчених, затвердженого постановою Президії 

НАН України від 02.03.2016 № 66 

 

 

1. Пункти 7–9 Положення про стипендії Національної академії 

наук України для молодих вчених викласти у такій редакції: 

«7. Висунуті на конкурс кандидатури розглядаються у відповідних 

відділеннях НАН України або у Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України, які двічі на рік (до 5 квітня і 5 вересня) готують 

рекомендації щодо призначення стипендій НАН України на існуючі 

вакансії. 

Рекомендації відділень НАН України та Комісії по роботі з 

науковою молоддю НАН України про присудження стипендій НАН 

України набувають чинності після їхнього затвердження рішенням 

Президії НАН України. 

8. Вчена (науково-технічна) рада організації НАН України, де 

працює (навчається) стипендіат, двічі на рік (до 20 березня і 20 серпня) 

здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про 

досягнуті ним результати у відповідне відділення НАН України або у 

Комісію по роботі з науковою молоддю НАН України. 

9. Після закінчення терміну дії стипендії вчена (науково-технічна) 

рада організації у місячний строк розглядає підсумки роботи стипендіата 

НАН України та надсилає короткий звіт про досягнуті ним результати 

до відповідного відділення НАН України або до Комісії по роботі з 

науковою молоддю НАН України.». 

2. Пункт 11 Положення про стипендії Національної академії наук 

України для молодих вчених виключити. 


