
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  09.12.2020  . 

 

м. Київ 

 

№.    279    . 

 

 

Про затвердження нової редакції 

Положення про стипендії 

Національної академії наук України 

для молодих вчених 

 

 

 

Згідно із Законом України від 3 вересня 2020 р. № 870-IX               

«Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» щодо уточнення деяких положень» та з метою створення 

умов для стимулювання та заохочення талановитих молодих вчених, 

вдосконалення порядку призначення стипендій Національної академії 

наук України для молодих вчених Президія НАН України постановляє: 

1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2021 р. Положення про 

стипендії Національної академії наук України для молодих вчених              

у новій редакції (додається). 

2. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2021 р.: 

 пункт 1 постанови Президії НАН України від 02.03.2016 № 66 

«Про стипендії Національної академії наук України для молодих 

вчених»; 

 постанову Президії НАН України від 13.06.2018 № 193               

«Про внесення змін до Положення про стипендії Національної академії 

наук України для молодих вчених»; 
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 пункт 5 постанови Президії НАН України від 21.03.2018 № 99 

«Про стипендії Президента України для молодих вчених і стипендії 

НАН України для молодих вчених»; 

 постанову Президії НАН України від 15.01.2020 № 16                    

«Про внесення змін до Положення про стипендії Національної академії 

наук України для молодих вчених». 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г. Загородній 

 

 

   В.о. головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л. Богданов 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України  

від 09.12.2020  № 279 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендії Національної академії наук України для молодих вчених 

 

 

 

1. Стипендії Національної академії наук України для молодих 

вчених (далі – стипендії НАН України) призначаються з метою 

підтримки наукової діяльності та створення умов для мотивації 

талановитих молодих учених, які здійснюють перспективні наукові 

дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, 

суспільних і гуманітарних наук. 

2. З 2007 року присуджуються 320 щомісячних стипендій НАН 

України у розмірі 1,8 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

кожна строком до двох років. 

Кількість стипендій може змінюватися за рішенням Президії НАН 

України. 

3. Стипендії НАН України призначаються на конкурсних засадах 

за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених державним бюджетом 

для НАН України. Асигнування на виплату стипендій НАН України 

надаються НАН України за місцем основної роботи молодих вчених             

або навчання аспірантів та докторантів-стипендіатів і виплачуються 

незалежно від посадового окладу, стипендії аспіранта і докторанта, 

різних доплат та надбавок. 

4. На здобуття стипендій НАН України можуть бути висунуті 

молоді вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче 

другого (магістерського) рівня, або вчені, які мають науковий ступінь 

доктора наук, віком до 40 років включно на момент присудження 

стипендії. 

Молоді вчені, які не захистили дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук (доктора філософії), повинні мати опубліковані 

наукові праці. 

5. Висунення осіб на здобуття стипендій НАН України 

здійснюється вченими (науково-технічними) радами наукових установ, 

організацій та підприємств НАН України (далі – організації) за місцем 

основної роботи цих осіб або навчання аспірантів та докторантів.               

У претендентів на здобуття стипендій НАН України (крім докторів наук 

та докторантів) мають бути письмові рекомендації не менше двох 

докторів наук, які особисто обізнані з науковими дослідженнями та 
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здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймаються 

відкритим або таємним голосуванням (за визначенням ради) за умови 

присутності не менше 2/3 складу вченої (науково-технічної) ради. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 

50% присутніх членів вченої (науково-технічної) ради. 

6. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій НАН 

України визначає Президія Національної академії наук України. 

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 жовтня) готують 

рекомендації щодо призначення стипендій НАН України на наявні 

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 вересня) 

здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про 

досягнуті результати у відповідне відділення НАН України або 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 Комісії по роботі з 

науковою молоддю НАН України. 

10. Особа, що отримувала стипендію НАН України, може 

претендувати повторно на здобуття цієї стипендії тільки один раз. 

За умови позитивних атестацій стипендіата НАН України 

стипендія виплачується йому незалежно від досягнутого ним граничного 

віку молодого вченого. 


