
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Указу Президента України 

«Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо  

щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Указ Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002  «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих 

учених» 

1. Заснувати з 2003 року щорічні гранти Президента  

України для підтримки наукових досліджень молодих 

учених:  

докторів наук (до 35 років) - 7 грантів по 90 тис.  гривень 

кожний;  

докторантів (до 33 років) - 20 грантів по 75 тис.  гривень 

кожний;  

кандидатів наук (до 30 років) - 50 грантів по 60 тис. 

гривень кожний.  

 

1. Заснувати з 2003 року щорічні гранти Президента  

України для підтримки наукових досліджень молодих учених:  

 

докторів наук (до 40 років включно) – до 7 грантів;  

 

докторантів (до 35 років включно) – до 20 грантів;  

 

докторів філософії/кандидатів наук (до 35 років включно) 

– до 50 грантів. 

3. Кабінету Міністрів України: 

а) вирішити питання щодо збільшення вдвічі з 

1 квітня 2002 року розміру стипендій Президента України 

для найбільш талановитих молодих учених; 

б) передбачати: 

у проектах Державного бюджету України, починаючи з 

2003 року, суттєве збільшення державних централізованих 

капітальних вкладень на будівництво житла для молодих 

учених;  

при укладенні міжнародних договорів про науково-

3. Кабінету Міністрів України: 

а) вирішити питання щодо збільшення вдвічі з 1 квітня 2002 

року розміру стипендій Президента України для найбільш 

талановитих молодих учених; 

б) передбачати: 

у проектах Державного бюджету України, починаючи з 2003 

року, суттєве збільшення державних централізованих 

капітальних вкладень на будівництво житла для молодих 

учених;  

при укладенні міжнародних договорів про науково-технічне 
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технічне співробітництво можливість короткострокового 

стажування молодих учених за кордоном;  

в) підготувати та внести в установленому порядку на 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 

законодавчого визначення статусу молодого (до 35 років) 

ученого та надання молодим ученим, які працюють у 

державних наукових установах і вищих навчальних 

закладах III-IV рівнів акредитації, та їх сім'ям пільг, 

передбачених статтею 10 Закону України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 

(2998-12). 

співробітництво можливість короткострокового стажування 

молодих учених за кордоном;  

в) підготувати та внести в установленому порядку на 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 

законодавчого визначення статусу молодого (до 35 років) 

ученого та надання молодим ученим, які працюють у 

державних наукових установах і вищих навчальних закладах 

III-IV рівнів акредитації, та їх сім'ям пільг, передбачених 

статтею 10 Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» (2998-12); 

 

г) забезпечити, починаючи з 2023 року, проведення 

Комітетом з Державних премій України в галузі науки і 

техніки конкурсу наукових проектів молодих учених. 

 

Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, 

затверджене Указом Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002 

3. Гранти можуть одержати молоді вчені віком (на  

момент подачі заявки): доктори наук - до 35 років,   

докторанти - до 33 років, кандидати наук - до 30 років. 

3. У межах встановленої загальної кількості 77 грантів 

призначаються молодим ученим віком (на момент подання 

заявки): 

докторам наук (до 40 років включно) – до 7 грантів;  

докторантам (до 35 років включно) – до 20 грантів;  

докторам філософії/кандидатам наук (до 35 років 

включно) – до 50 грантів. 

Розмір кожного гранту визначається щороку 

Президентом України за пропозицією Комітету з 

Державних премій України в галузі науки і техніки, 

погодженою з Міністерством освіти і науки України. 
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5. Для одержання гранту претендент подає до 

20 лютого до Міністерства освіти і науки України 

складені за встановленою цим Міністерством формою 

заявку, що включає план наукових досліджень із 

зазначенням їх мети, способу здійснення та очікуваних 

результатів, прогноз їх використання, інформаційну 

довідку про головних виконавців наукових досліджень та 

кошторис, а також гарантійний лист підприємства 

(установи, організації), яке зобов'язується забезпечити 

проведення наукових досліджень. 

5. Для одержання гранту претендент подає до 

1 квітня року, що передує року надання грантів, до  

Комітету з Державних премій України в галузі науки і 

техніки за встановленою цим Комітетом формою: заявку; 

опис наукового проекту, який включає план наукового 

дослідження із зазначенням мети, способу здійснення 

наукового дослідження, очікуваних наукових результатів та 

прогнозу їх використання; інформаційну довідку про 

головних виконавців наукових досліджень; проект 

кошторису витрат на реалізацію проекту; гарантійний лист 

підприємства (установи, організації), яке зобов'язується 

забезпечити виконання наукового дослідження, 

передбаченого науковим проектом. 

 

6. Розгляд заявок на одержання грантів здійснюється 

Державним фондом фундаментальних досліджень у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки 

України. 

6. Пропозиції щодо призначення грантів формуються за 

результатами конкурсу наукових проектів для підтримки 

наукових досліджень (далі – конкурс наукових проектів), 

який включає наукову, науково-технічну експертизу таких 

проектів, поданих претендентами на одержання гранту.  

Проведення конкурсу наукових проектів забезпечує 

Комітет з Державних премій України в галузі науки і 

техніки.  

Порядок проведення конкурсу наукових проектів, 

критерії оцінки поданих проектів, порядок використання 

їх наукових результатів, а також зразки і форми 

документів, що подаються претендентами на призначення 

грантів, затверджуються цим Комітетом.  

 

7. Міністерство освіти і науки України подає пропозиції 

щодо надання грантів на розгляд Кабінету Міністрів 

7. Міністерство освіти і науки України за результатами 

конкурсного відбору готує пропозиції щодо надання грантів 
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України.  та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України. 

 

9. Після призначення гранту між Міністерством освіти і 

науки України, одержувачем гранту та підприємством 

(установою, організацією), яке зобов'язується забезпечити 

проведення наукових досліджень, укладається відповідний 

договір. 

9. Після призначення гранту між Міністерством освіти і 

науки України, одержувачем гранту та підприємством 

(установою, організацією), яке зобов'язується забезпечити 

виконання наукового дослідження, передбаченого 

науковим проектом, укладається відповідний договір за 

формою, встановленою цим Міністерством. 

 

10. Одержувач гранту та підприємство (установа, 

організація), яке забезпечує проведення наукових 

досліджень, у визначені договором строки подають до 

Міністерства освіти і науки України звіт про використання 

виділених коштів за формою, встановленою цим 

Міністерством. У разі використання коштів не за  цільовим 

призначенням одержувач гранту та зазначене в договорі 

підприємство (установа, організація) несуть 

відповідальність, передбачену законом та договором. 

Міністерство освіти і науки України щороку інформує 

Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів 

України про проведення наукових досліджень, на які було 

виділено кошти. 

 

10. Одержувач гранту та підприємство (установа, 

організація), яке забезпечує проведення наукових досліджень, 

у визначені договором строки подають до Міністерства освіти 

і науки України звітну документацію про використання 

коштів, отриманих як грант, за формою, встановленою цим 

Міністерством. У разі використання коштів не за цільовим 

призначенням одержувач гранту та зазначене в договорі 

підприємство (установа, організація) несуть відповідальність, 

передбачену законом та договором. 

Міністерство освіти і науки України щороку інформує Офіс 

Президента України та Кабінет Міністрів України про 

проведення наукових досліджень, на які було виділено кошти. 

Указ Президента України від 16 травня 2008 року № 444/2008  

«Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» 

4. Заснувати з 2009 року 20 щорічних грантів Президента 

України для докторів наук (до 45 років) для здійснення 

наукових досліджень у розмірі 150 тисяч гривень кожен. 

4. Заснувати з 2009 року щорічні гранти Президента 

України для докторів наук (до 45 років) для здійснення 

наукових досліджень. 

 

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень,  
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затверджене Указом Президента України від 17 червня 2009 року № 446/2009 

2. Гранти можуть бути призначені докторам наук  

віком (на момент подання заявки) до 45 років (далі - 

одержувачі гранту). 

2. Призначається щороку до 20 грантів докторам наук 

віком (на момент подання заявки) до 45 років (далі - 

одержувачі гранту). 

Розмір гранту визначається щороку Президентом 

України за пропозицією Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки, погодженою з 

Міністерством освіти і науки України. 

 

3. Докторам наук віком до 35 років не можуть бути 

призначені протягом одного року два щорічні гранти для 

здійснення наукових досліджень, що передбачені Указами 

Президента України від 9 квітня 2002 року 

№ 315 (315/2002) «Про додаткові заходи щодо  підтримки 

молодих учених» та від 16 травня 2008 року 

№ 444 (444/2008) «Про додаткові заходи щодо 

забезпечення розвитку наукової сфери». 

 

3. Докторам наук віком до 40 років (включно) не можуть 

бути призначені протягом одного року два щорічні гранти для 

здійснення наукових досліджень, що передбачені Указами 

Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 (315/2002) 

«Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» та 

від 16 травня 2008 року № 444 (444/2008) «Про додаткові 

заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери». 

4. Пропозиції щодо призначення грантів формуються за 

результатами конкурсу наукових проектів для здійснення 

наукових досліджень (далі - конкурс наукових проектів), 

який включає наукову, науково-технічну експертизу таких 

проектів, поданих претендентами на одержання гранту.  

Проведення конкурсу наукових проектів забезпечує 

Державний фонд фундаментальних досліджень.  

 

 

Порядок проведення конкурсу наукових проектів, 

критерії оцінки поданих проектів, порядок використання їх 

наукових результатів, а також зразки і форми документів, 

4. Пропозиції щодо призначення грантів формуються за 

результатами конкурсу наукових проектів для здійснення 

наукових досліджень (далі - конкурс наукових проектів), який 

включає наукову, науково-технічну експертизу таких проектів, 

поданих претендентами на одержання гранту. 

Проведення конкурсу наукових проектів забезпечує 

Державний фонд фундаментальних досліджень, а починаючи 

2023 року - Комітет з Державних премій України в галузі 

науки і техніки.  

Порядок проведення конкурсу наукових проектів, критерії 

оцінки поданих проектів, порядок використання їх наукових 

результатів, а також зразки і форми документів, що подаються 
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що подаються претендентами на призначення грантів, 

затверджуються Міністерством освіти і науки України 

разом із Національною академією наук України.  

 

претендентами на призначення грантів, затверджуються цим 

Комітетом.  

5. Для участі в конкурсі наукових проектів претенденти 

подають до 20 вересня до Міністерства освіти і науки 

України заявку за встановленою зазначеним 

Міністерством формою, до якої додається опис наукового 

проекту, який включає план наукового дослідження із 

зазначенням мети, способу здійснення наукового 

дослідження, очікувані наукові результати та прогноз їх 

використання, а також інформаційну довідку про головних 

виконавців наукового проекту, проект кошторису витрат на 

реалізацію проекту та гарантійний лист підприємства 

(установи, організації), яке зобов'язується забезпечити 

виконання наукового дослідження, передбаченого 

науковим проектом. 

 

5. Для участі в конкурсі наукових проектів претенденти 

подають до 20 вересня року, що передує року призначення 

грантів, до Комітету з Державних премій України в галузі 

науки і техніки за встановленою цим Комітетом формою: 

заявку, опис наукового проекту, який включає план наукового 

дослідження із зазначенням мети, способу здійснення 

наукового дослідження, очікуваних наукових результатів та 

прогнозу їх використання; інформаційну довідку про 

головних виконавців наукових досліджень; проект 

кошторису витрат на реалізацію проекту; гарантійний лист 

підприємства (установи, організації), яке зобов'язується 

забезпечити виконання наукового дослідження, передбаченого 

науковим проектом. 

8. Після призначення гранту між Міністерством освіти і 

науки України, одержувачем гранту та підприємством 

(установою, організацією), яке зобов'язалося забезпечити 

виконання наукового дослідження, передбаченого 

науковим проектом, укладається відповідний договір. 

8. Після призначення гранту між Міністерством освіти і 

науки України, одержувачем гранту та підприємством 

(установою, організацією), яке зобов'язалося забезпечити 

виконання наукового дослідження, передбаченого науковим 

проектом, укладається відповідний договір за формою,  

встановленою цим Міністерством. 
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Міністр освіти і науки України 

 

Сергій ШКАРЛЕТ  

  

«____» _____________ 2022 р. 

 

9. Одержувач гранту та підприємство (установа,  

організація), яке забезпечує виконання наукового  

дослідження, у визначені договором строки подають до 

Міністерства освіти і науки України за формою, 

встановленою зазначеним Міністерством, звітну 

документацію про використання коштів, отриманих як 

грант. 

9. Одержувач гранту та підприємство (установа, 

організація), яке забезпечує проведення наукових досліджень, 

у визначені договором строки подають до Міністерства освіти 

і науки України за формою, встановленою цим Міністерством, 

звітну документацію про використання коштів, отриманих як 

грант. У разі використання коштів не за цільовим 

призначенням одержувач гранту та зазначене в договорі 

підприємство (установа, організація) несуть 

відповідальність, передбачену законом та договором. 

 

10. Міністерство освіти і науки України щороку 

інформує Секретаріат Президента України та Кабінет 

Міністрів України про виконання наукового дослідження, 

для здійснення якого було призначено грант. 

10. Міністерство освіти і науки України щороку інформує 

Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України про 

виконання наукового дослідження, для здійснення якого було 

призначено грант. 

 


