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Про підсумки виконання проектів 
науково-дослідних робіт молодих 
учених НАН України за грантами 
НАН України та організацію 
чергового конкурсу 
 
 
 

Згідно з постановою Президії НАН України від 24.06.2009 № 189  

з 1 липня 2009 р. було розпочато виконання проектів науково-дослідних 

робіт (далі – НДР або проекти НДР) молодих учених НАН України за 

грантами НАН України. Термін їх реалізації становив 1,5 року. 

Відповідно до п.2 розпорядження Президії НАН України                

від 30.11.2010 № 743 відділення НАН України розглянули результати 

виконання НДР молодих учених НАН України за грантами 

НАН України та подали до Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України постанови своїх бюро та інформацію про результати 

виконання відповідних проектів НДР. Узагальнені матеріали свідчать, 

що результати досліджень було використано при написанні 

9 монографій, з яких 3 побачили світ і 6 здано до друку, та 560 наукових 

робіт, з яких 415 видано і 145 здано до друку; участі у понад 

500 наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, школах тощо. 

Беручи до уваги схвальну оцінку з боку відділень НАН України 

існуючої форми грантової підтримки кращих наукових проектів 

молодих учених НАН України та враховуючи надзвичайну актуальність 
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для НАН України залучення та закріплення наукової молоді, Президія 

НАН України постановляє:  

1. Затвердити підсумки виконання молодими вченими НАН 

України науково-дослідних робіт за грантами НАН України. 

2. Провести у 2011 р. черговий конкурс проектів НДР молодих 

учених НАН України на здобуття 100 грантів НАН України, розподіл 

яких між відділеннями НАН України затверджено постановою Президії 

НАН України від 11.04.2007 № 101 (розподіл додається).  

При організації конкурсу керуватись Положенням про проведення 

конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН 

України, затвердженим постановою Президії НАН України                

від 15.03.2000 № 64 із змінами, внесеними згідно з постановою Президії 

НАН України від 11.04.2007 № 101. 

Фінансування проектів – переможців конкурсу здійснювати за 

рахунок коштів, передбачених додатком 1 до постанови Президії 

НАН України від 26.01.2011 №25 «Про затвердження розподілу 

бюджетного фінансування НАН України на 2011 р.» щодо надання 

грантів для молодих учених НАН України. 

3. Встановити такі максимальні розміри фінансування проектів 

НДР за грантами НАН України для молодих учених: 

3.1. На друге півріччя 2011 р.: 

– для індивідуальних проектів НДР, авторами яких є доктори 

наук, – 15 тис.грн., докторанти (віком до 33 років) – 8 тис.грн., інші 

категорії молодих учених – 5 тис.грн.; 

– для колективних проектів НДР, керівниками яких є доктори 

наук, – 30 тис.грн., докторанти (віком до 33 років) – 16 тис.грн., інші 

категорії молодих учених – 10 тис.грн. 

3.2. На 2012 р.: 
– для індивідуальних проектів НДР, авторами яких є доктори 

наук, – 30 тис.грн., докторанти – 16 тис.грн., інші категорії молодих 
учених – 10 тис.грн.; 
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– для колективних проектів НДР, керівниками яких є доктори 

наук, – 60 тис.грн., докторанти – 32 тис.грн., інші категорії молодих 

учених – 20 тис.грн. 

4. При оголошенні конкурсу взяти до відома, що початок реалізації 

проектів НДР – переможців конкурсу – 1 липня 2011 р., а термін їх 

виконання має становити від 1 до 1,5 року. 

5. Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України із 

залученням відділень НАН України та Науково-організаційного відділу 

Президії НАН України : 

– до 11 квітня 2011 р. оголосити проведення конкурсу проектів 

НДР молодих учених НАН України; 

– до 20 червня 2011 р. подати на затвердження Президії 

НАН України список переможців зазначеного конкурсу. 

6. Доручити Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 

та відділенням НАН України відбір кращих проектів, прийняття 

завершених робіт та підбиття підсумків виконання робіт за грантами 

НАН України. 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-

президента НАН України академіка НАН України В.Д.Походенка та 

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                                        А.Г.Загородній 
 
 



 
 

РОЗПОДІЛ 
грантів НАН України на фінансування проектів 

науково-дослідних робіт молодих учених  
між відділеннями НАН України 

(затверджено постановою Президії НАН України від 11.04.07 №101) 
 
 

 Відділення НАН України Кількість 
грантів 

1 Відділення математики 3 

2 Відділення інформатики 9 

3 Відділення механіки 6 

4 Відділення фізики і астрономії 15 

5 Відділення наук про Землю 6 

6 Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 15 

7 Відділення фізико-технічних проблем енергетики 6 

8 Відділення ядерної фізики та енергетики 10 

9 Відділення хімії 9 

10 Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 6 
11 Відділення загальної біології 6 

12 Відділення економіки 3 

13 Відділення історії, філософії та права 3 

14 Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 3 
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