
 

  

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ, КОНКУРСИ НА ЗДОБУТТЯ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ,  

ГРАНТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

 

Назва 

 

Дата подачі 

 

Детальна інформація 

 

За що присуджується 

 

Кому присуджується 

 

Гранти  

Президента України 

молодим діячам у галузі 

театрального, 

музичного, циркового, 

образотворчого 

мистецтва та 

кінематографії, молодим 

письменникам, майстрам 

народного мистецтва для 

створення і реалізації 

творчих проектів 

Щороку 
з 1 вересня 

по 1 листопада 

Положення: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/99#Text 

 

Міністерство культури та інформаційної політики 

України: 

https://mkip.gov.ua/content/shchorichni-granti-

prezidenta-ukraini-molodim-diyacham-u-galuzi-

kulturi.html 

 

За соціально значущі, 

масштабні творчі 

проекти 

Молодим діячам у галузі 

театрального, 

музичного, циркового, 

образотворчого 

мистецтва та 

кінематографії, молодим 

письменникам, майстрам 

народного мистецтва для 

створення і реалізації 

творчих проектів віком 

до 35 років 

Гранти  

Президента України для 

підтримки наукових 

досліджень молодих 

учених 

Щороку до 20 лютого Положення: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002#Text 

Відповідно до Указу Президента України "Про 

додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" 

від 09.04.2002 №315 та Положення про порядок 

надання грантів Президента України для підтримки 

наукових досліджень молодих учених, 

затвердженого Указом Президента України від 

24.12.2002 №1210, Державним фондом 

фундаментальних досліджень (ДФФД) щороку 

проводиться конкурс наукових проектів на здобуття 

грантів Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих учених 

На проведення 

запланованих наукових 

досліджень, так тих, що 

вже проводяться 

(зокрема й тих, на які 

гранти вже надавалися) 

Молодим ученим 

віком: 

доктори наук – до 35 
років, 

докторанти – до 33 років, 

кандидати наук – до 30 

років 

Премія 

Президента України для 

молодих учених 

Щороку до 1 березня Положення:  
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/polozhennya-
pro-shchorichni-premiyi-prezidenta-ukrayini-dlya-
molodikh-vchenikh 
 
Порядок розгляду робіт:  
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/poryadok-
rozglyadu-robit 

За видатні досягнення в 

галузі природничих, 

технічних і гуманітарних 

наук, які сприяють 

дальшому розвитку 

науки, суспільному 

прогресу й утверджують 

Науковим працівникам, 

науково-педагогічним 

працівникам, аспірантам, 

докторантам, іншим 

ученим та інженерно-

технічним працівникам 

наукових установ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/99#Text
https://mkip.gov.ua/content/shchorichni-granti-prezidenta-ukraini-molodim-diyacham-u-galuzi-kulturi.html
https://mkip.gov.ua/content/shchorichni-granti-prezidenta-ukraini-molodim-diyacham-u-galuzi-kulturi.html
https://mkip.gov.ua/content/shchorichni-granti-prezidenta-ukraini-molodim-diyacham-u-galuzi-kulturi.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002#Text
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/315/2002
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/315/2002
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002
http://www.dffd.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/polozhennya-pro-shchorichni-premiyi-prezidenta-ukrayini-dlya-molodikh-vchenikh
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/polozhennya-pro-shchorichni-premiyi-prezidenta-ukrayini-dlya-molodikh-vchenikh
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/polozhennya-pro-shchorichni-premiyi-prezidenta-ukrayini-dlya-molodikh-vchenikh
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/poryadok-rozglyadu-robit
http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/poryadok-rozglyadu-robit


 високий авторитет 

вітчизняної науки у світі 

(у тому числі 

дослідження теми 

Голодомору 1932-1933 

років в Україні) 

(організацій), вищих 

навчальних закладів, 

організацій та 

підприємств як 

індивідуально, так і у 

складі колективу 

претендентів (не більше 

4 осіб) 

Вік: до 35 років для осіб, 

які мають вищу освіту 

другого (магістерського) 

рівня, та до 40 років для 

осіб, які мають науковий 

ступінь доктора наук або 

навчаються в 

докторантурі, на час 

висування роботи для 

участі у конкурсі на 

здобуття премії 

Премія 

Київського міського 

голови за особливі 

досягнення молоді у 

розбудові столиці 

України – міста-героя 

Києва 

Щороку до 1 березня Положення:  

https://dms.kievcity.gov.ua/content/premiya-kyivskogo-

miskogo-golovy-za-osoblyvi-dosyagnennya-molodi-u-

rozbudovi-stolyci-ukrainy--mistageroya-kyieva.html 

 

За видатні досягнення 

молоді у розбудові 

столиці України – 

міста-героя Києва, 

здійснені у 

календарному році, що 

передує її присудженню 

(можуть враховуватися 

досягнення претендента 

за попередні роки) 

Номінації: 

• наукові 

досягнення – робота в 

науковій сфері, 

проведення 

досліджень, наявність 

публікацій, доповідей, 

тез виступів, патентів, 

винаходів тощо, рівень 

визнання досягнень; 

• творчі досягнення – 

Громадянам України 

віком від 14 до 35 років, 

місце проживання яких 

зареєстровано у місті 

Києві 

https://dms.kievcity.gov.ua/content/premiya-kyivskogo-miskogo-golovy-za-osoblyvi-dosyagnennya-molodi-u-rozbudovi-stolyci-ukrainy--mistageroya-kyieva.html
https://dms.kievcity.gov.ua/content/premiya-kyivskogo-miskogo-golovy-za-osoblyvi-dosyagnennya-molodi-u-rozbudovi-stolyci-ukrainy--mistageroya-kyieva.html
https://dms.kievcity.gov.ua/content/premiya-kyivskogo-miskogo-golovy-za-osoblyvi-dosyagnennya-molodi-u-rozbudovi-stolyci-ukrainy--mistageroya-kyieva.html


здобуття звання 

переможця (лауреата, 

дипломанта) на 

міських, 

всеукраїнських, 

міжнародних 

конкурсах, олімпіадах, 

інших культурно- 

мистецьких змаганнях; 

значний авторський 

доробок у сфері 

мистецтва, літератури, 

музики, народної 

творчості, архітектури, 

популяризації 

традиційної культури 

українського народу; 

• внесок у розвиток 

молодіжного руху – 

активна робота в 

напрямку реалізації 

молодіжної політики, 

робота з громадськими 

організаціями, 

волонтерська 

діяльність, реалізація 

соціальних проектів, 

що спрямовані на 

популяризацію; 

• здорового способу 

життя та розвитку 

спорту, патріотичне 

виховання молоді, 

праце- влаштування, 

розвиток; 

• інтелектуального 

потенціалу, екологічної 

свідомості молоді 

 

 



Конкурс  

на здобуття іменних 

стипендій Верховної 

Ради України для 

молодих учених – 

докторів наук 

Щороку до 30 квітня Положення:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2676-19#Text 

 

За важливі 

фундаментальні та/або 

прикладні наукові 

дослідження 

Молодим ученим віком 

до 40 років, які мають 

науковий ступінь 

доктора наук та 

збагатили науку 

визначними здобутками, 

проводять важливі 

фундаментальні та/або 

прикладні наукові 

дослідження, а також 

мають намір і змогу 

виконувати в Україні 

актуальну наукову 

(науково-технічну) 

роботу, зазначену в 

поданні 

Премія  

Верховної Ради України 

молодим ученим 

Щороку до 1 березня Постанова: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19#Text  

 

http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75605.html  

За отримані вагомі 

наукові здобутки під час 

проведення 

фундаментальних та/або 

прикладних наукових 

досліджень 

Премія щороку 

присуджується 

(індивідуально, так і у 

складі колективу 

претендентів (не більше 

4 осіб) молодим ученим 

– громадянам України 

віком до 35 років 

включно, якщо вчений 

має вищу освіту не 

нижче другого 

(магістерського) рівня, 

або до 40 років включно, 

якщо вчений має 

науковий ступінь 

доктора наук 

Премія 

імені видатних учених 

України: 

  

Щороку 

 

Повідомлення Національної академії наук 

України: https://www.nas.gov.ua/UA/ 

Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7952 

 

За опубліковані 

найкращі наукові праці, 

здійснені винаходи та 

відкриття, що мають 

важливе значення для 

розвитку науки і 

економіки України 

 

 

Дійсним членам і 

членам-кореспондентам 

НАН України незалежно 

від місця їх постійної 

роботи; окремим особам, 

які працюють у наукових 

установах, закладах 

вищої освіти, на 

підприємствах і в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2676-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19#Text
http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75605.html
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7952
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7952


1. Премія імені 

О.О.Потебні ‒ за 

видатні наукові роботи 

в галузі мовознавства, 

філософії, мови та 

народної творчості 

(Відділення 

літератури, мови та 

мистецтвознавства 

НАН України) 

 

2. Премія імені 

А.Ю.Кримського ‒ за 

видатні наукові праці в 

галузі сходознавства 

(Відділення історії, 

філософії та права 

НАН України) 

 

3. Премія імені 

М.І.Туган-

Барановського ‒ за 

видатні наукові роботи 

в галузі економіки 

(Відділення економіки 

НАН України) 

організаціях, 

розташованих на 

території України; 

колективам авторів, які 

виконали запропоновану 

на здобуття премії 

роботу, якщо більшість 

авторів працює в 

установах, передбачених 

підпунктом “б” цього 

пункту 

Премія  

для молодих учених і 

студентів закладів 

вищої освіти за кращі 

наукові роботи 

Щороку до 15 грудня  НАН України: 

https://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/ 

About.aspx?CompetitionID=009 

 

 

За роботи в галузі 

природничих, технічних 

і соціогуманітарних наук 

Науковим 

співробітникам, 

викладачам, стажерам-

дослідникам, аспірантам 

науково-дослідних 

установ, закладів вищої 

освіти віком  

до 35 років включно, 

студентам, а також 

аспірантам та студентам 

зарубіжних країн, які 

навчаються в наукових 

установах та закладах 

вищої освіти України 

https://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=009
https://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=009


Конкурс  

на здобуття Золотої 

медалі імені В. І. 

Вернадського НАН 

України 

Щороку  

до 12 листопада  

НАН України: 

https://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/ 

About.aspx?CompetitionID=092 

 

За роботи в галузі 

природничих, технічних 

та соціогуманітарних 

наук 

Дійсним членам і 

членам-кореспондентам 

НАН України незалежно 

від місця їх постійної 

роботи; зарубіжним 

вченим; окремим 

особам, які працюють у 

наукових установах, 

закладах вищої освіти, 

на підприємствах і в 

організаціях, 

розташованих на 

території України 

 


