
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА 
. 

  12.05.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    164    . 

 

 

Про заснування стипендій імені 

академіка НАН України Б.Є.Патона для 

молодих вчених Національної академії 

наук України – кандидатів наук 

(докторів філософії) і докторів наук 

 

 

 

На виконання постанови Президії НАН України від 27.11.2020 

№ 243 «Про заходи з увічнення пам’яті академіка НАН України 

Б.Є.Патона», а також з метою покращення ефективності адресної 

підтримки молодих вчених НАН України – кандидатів наук (докторів 

філософії) і докторів наук, створення додаткових можливостей                             

і стимулів для проведення в НАН України фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки Президія НАН України постановляє: 

1. Заснувати з 1 січня 2022 року 15 стипендій імені академіка НАН 

України Б.Є.Патона для молодих вчених Національної академії наук 

України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук                          

із щомісячною виплатою кожної у розмірі трьох прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб. 

2. Встановити, що стипендії імені академіка НАН України 

Б.Є.Патона для молодих вчених НАН України – кандидатів наук 

(докторів філософії) і докторів наук призначаються щороку терміном на 

один рік науковцям, які збагатили науку вагомими (особистими) 

здобутками, здійснюють важливі фундаментальні або прикладні наукові 

дослідження, а також мають можливість виконувати в НАН України 

актуальну наукову (науково-технічну) роботу. 

3. Затвердити: 

 Положення про стипендії імені академіка НАН України 

Б.Є.Патона для молодих вчених Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук (додається); 
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 Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій імені 

академіка НАН України Б.Є.Патона для молодих вчених Національної 

академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів 

наук (додається). 

4. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН 

України передбачати на 2022 і наступні роки необхідні обсяги 

асигнувань для виплати стипендій імені академіка НАН України 

Б.Є.Патона для молодих вчених Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук й виготовлення 

дипломів стипендіатів. 

5. Установити квоти стипендій імені академіка НАН України 

Б.Є.Патона для молодих вчених Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук для відділень НАН 

України та установ при Президії НАН України (додаються). 

6. 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 12.05.2021  № 164 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендії імені академіка НАН України Б.Є.Патона  

для молодих вчених Національної академії наук України –  

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук 

 

 

1. Стипендії імені академіка НАН України Б.Є.Патона для 

молодих вчених Національної академії наук України – кандидатів наук 

(докторів філософії) і докторів наук (далі – стипендії) призначаються             

з метою покращення ефективності адресної підтримки молодих вчених 

НАН України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук, 

створення додаткових можливостей і стимулів для проведення ними                   

в НАН України фундаментальних і прикладних наукових досліджень               

з пріоритетних напрямів науки і техніки. 

2. З 2022 року присуджуються 15 щомісячних стипендій, які 

призначаються на один рік. Розмір стипендії становить три прожиткових 

мінімуми для працездатних осіб. 

Кількість стипендій може змінюватися за рішенням Президії НАН 

України. 

3. Стипендії призначаються на конкурсних засадах за рахунок 

бюджетних асигнувань, передбачених державним бюджетом для              

НАН України. НАН України надає асигнування на виплату стипендій           

за місцем основної роботи (навчання) молодих вчених, які виплачуються 

незалежно від посадового окладу, різних доплат та надбавок. 

4. На здобуття стипендій висуваються молоді вчені – кандидати 

наук (доктори філософії) віком до 35 років включно або молоді вчені – 

доктори наук віком до 40 років включно (далі – претенденти) науковими 

установами організацій та підприємств НАН України (далі – організації 

НАН України). 

5. Претенденти на отримання стипендії висуваються з числа 

вчених НАН України, які мають науковий ступінь кандидата наук 

(доктора філософії) або доктора наук та збагатили науку вагомими 

(особистими) здобутками, проводять фундаментальні або прикладні 

наукові дослідження, а також мають можливість виконувати в НАН 

України актуальну наукову (науково-технічну) роботу. 

6. Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється вченими 

(науково-технічними) радами (далі – ради) організацій НАН України за 

місцем основної роботи (навчання) цих осіб. У претендентів на здобуття 

стипендій мають бути письмові рекомендації не менше двох докторів 
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наук, які особисто обізнані з науковими дослідженнями та здібностями 

молодого вченого. Рішення про висунення приймаються відкритим або 

таємним голосуванням (за визначенням ради) за умови присутності             

не менше 2/3 складу ради. Рішення вважається прийнятим, якщо                         

за нього проголосувало понад 50% присутніх членів ради. 

Особа, яка отримувала стипендію, може претендувати на повторне 

призначення цієї стипендії тільки один раз. 

7. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій 

визначається Президією Національної академії наук України. 

8. Визначення переможців від організацій НАН України в межах 

виділеної квоти здійснює відповідне відділення НАН України за 

рекомендаціями Комісії з конкурсного відбору претендентів (далі – 

Комісія), склад і порядок діяльності якої визначаються академіком-

секретарем відповідного відділення НАН України. Рішення приймається 

Комісією шляхом оцінки претендентів за такими основними критеріями: 

 відповідність претендента вимогам конкурсу; 

 публікаційна активність претендента; 

 інша дослідницька діяльність претендента (участь                                 

у конференціях, отримання грантів, наукові стажування тощо); 

 академічний рівень опублікованих робіт; 

 оцінка отриманих рекомендацій. 

Пріоритет при конкурсному відборі надається претендентам,                

які публікуються у виданнях, що індексуються в Web of Sciences, 

Scopus, а для суспільних і гуманітарних наук також в інших 

міжнародних (зарубіжних) базах даних. За рішенням Комісії критерії 

оцінки публікаційної активності можуть відрізнятися залежно від 

специфіки галузі науки. 

Визначення переможців від установ при Президії НАН України            

в межах виділеної квоти здійснює Комісія по роботі з науковою 

молоддю НАН України. 

Рішення відділень НАН України та Комісії по роботі з науковою 

молоддю НАН України про присудження стипендій набувають чинності 

після їхнього затвердження Президією НАН України. 

9. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення 

стипендіатом наукових досліджень (звільнення з роботи, тривале 

стажування за кордоном, відпустка по догляду за дитиною тощо) 

організація НАН України у тижневий строк інформує про це Президію 

НАН України, додаючи до повідомлення копію відповідного наказу або 

витяг з нього і довідку про те, за який останній місяць стипендіат 

отримав стипендію. У цьому разі виплата стипендії за рішенням 

Президії НАН України припиняється. 
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10. У разі, якщо стипендіат змінив місце роботи, рада нової 

організації НАН України протягом 10 календарних днів розглядає 

питання про доцільність продовження ним виконання наукової 

(науково-технічної) роботи за новим місцем роботи і продовження 

виплати стипендії. За позитивного рішення цієї ради організація НАН 

України подає відповідне клопотання та витяг з протоколу ради до 

Президії НАН України. 

11. Протягом місяця після закінчення терміну, на який 

призначалася стипендія, рада, що висувала стипендіата, заслуховує  

науковий звіт стипендіата про результати виконання наукової (науково-

технічної) роботи та приймає рішення щодо його затвердження. 

Організація НАН України на підставі рішення ради подає                          

до 1 лютого року, наступного за роком виплати стипендії, витяг                        

з протоколу засідання ради та один примірник наукового звіту до 

відповідного відділення НАН України або до Комісії по роботі                        

з науковою молоддю НАН України. 

У разі неподання стипендіатом звіту, або якщо рада визнає його 

роботу незадовільною і не затвердить звіт, організація НАН України,  

що клопотала про висунення стипендіата, подає до 1 лютого включно 

року, наступного за роком виплати стипендії, до відповідного відділення 

НАН України або до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН 

України повідомлення про це разом з витягом з протоколу засідання 

ради. За таких обставин стипендіат позбавляється права                                   

у подальшому брати участь у конкурсах на здобуття стипендії. 

12. Бюро відділень НАН України і Бюро Комісії по роботі                    

з науковою молоддю НАН України після отримання матеріалів від 

організації НАН України протягом двох тижнів приймають рішення 

щодо погодження звітів стипендіатів та подають відповідні рекомендації 

до Науково-організаційного відділу Президії НАН України для 

узагальнення. 

13. Президія НАН України на підставі рекомендацій бюро 

відділень НАН України та Бюро Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України приймає рішення щодо затвердження звітів стипендіатів. 

14. У разі успішного виконання наукової (науково-технічної) 

роботи та належного звітування стипендіатам на засіданнях Президії 

НАН України вручаються дипломи встановленого зразка. 

15. Виготовлення дипломів стипендіатів здійснюється 

Управлінням справами НАН України. 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Президії НАН України  

від 12.05.2021  № 164 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення конкурсу на здобуття стипендій імені академіка НАН 

України Б.Є.Патона для молодих вчених Національної академії наук 

України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук 

 

 

1. Конкурс на здобуття стипендій імені академіка НАН України 

Б.Є.Патона для молодих вчених Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук (далі – стипендії) 

оголошується Президією НАН України. 

2. На здобуття стипендій висуваються молоді вчені – кандидати 

наук (доктори філософії) віком до 35 років включно або молоді вчені –

доктори наук віком до 40 років включно (далі – претенденти) науковими 

установами організацій та підприємств НАН України (далі – організації 

НАН України). 

3. Вимоги щодо оформлення матеріалів для участі у конкурсі                 

на здобуття стипендій і терміни подання матеріалів визначаються 

Президією НАН України та оприлюднюються при оголошенні конкурсу. 

4. Матеріали для кожного претендента повинні включати: 

 витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради 

організації НАН України про висунення претендента на здобуття 

стипендії, засвідчений керівником організації НАН України; 

 письмові рекомендації двох докторів наук, які особисто 

обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента; 

 відомості про претендента, засвідчені відділом кадрів за місцем 

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

народження, місце роботи, навчання, посада, науковий ступінь, вчене 

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

електронна пошта, а також згода на обробку персональних даних; 

 список наукових публікацій претендента за останні п’ять років, 

підписаний автором і засвідчений керівником організації НАН України, 

а також копії найважливіших (не більше 3-х) наукових праць за час 

наукової діяльності (для монографій – анотація обсягом 2 стор. 

друкованого тексту); 

 інформацію про дослідницьку діяльність претендента (участь             

у конференціях, отримання грантів, наукові стажування тощо), 

підписаний автором і засвідчений керівництвом організації НАН 

України. 
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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 проводять відділення НАН 

України (для установ при Президії НАН України – Комісія по роботі              

з науковою молоддю НАН України) в межах встановлених 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. Переможців конкурсу визначають бюро відділень НАН України 

з урахуванням рекомендацій Комісій з конкурсного відбору 

претендентів, склад і порядок діяльності якої визначаються академіком-

секретарем відповідного відділення НАН України та Бюро Комісії по 

роботі з науковою молоддю НАН України. Відповідні рішення щодо 

присудження стипендій бюро відділень НАН України та Бюро Комісії 

по роботі з науковою молоддю НАН України передають до Науково-

організаційного відділу Президії НАН України для узагальнення. 

8. Рішення бюро відділень НАН України та Бюро Комісії по роботі 

з науковою молоддю НАН України стосовно присудження стипендій 

набувають чинності після їх затвердження Президією НАН України. 

9. Стипендії перераховуються НАН України за місцем основної 

роботи (навчання) стипендіата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Квоти стипендій імені академіка НАН України Б.Є.Патона                               

для молодих вчених Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук                                       

для відділень НАН України та установ при Президії НАН України 

 

 

 

Відділення НАН України 

Стипендія імені академіка НАН 

України Б.Є.Патона для молодих 

вчених Національної академії наук 

України – кандидатів наук 

(докторів філософії) і докторів наук 

Відділення математики 1 

Відділення інформатики 1 

Відділення механіки 1 

Відділення фізики і астрономії 1 

Відділення наук про Землю 1 

Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства 

1 

Відділення фізико-технічних проблем 

енергетики 

1 

Відділення ядерної фізики                              

та енергетики 

1 

Відділення хімії 1 

Відділення біохімії, фізіології                                

і молекулярної біології 

1 

Відділення загальної біології 1 

Відділення економіки 1 

Відділення історії, філософії та права 1 

Відділення літератури, мови                          

та мистецтвознавства 

1 

Установи при Президії НАН України 1 

 


