МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПРЕМІЇ ТА КОНКУРСИ ДЛЯ НАУКОВЦІВ
Назва

Дата подачі

Міжнародна
премія
імені Івана Франка

Після виходу
оголошення про
премію

Всеукраїнський
конкурс рукописів
навчальної
літератури для
позашкільних
навчальних
закладів системи
освіти
Мистецька премія
«Київ»

Детальна
інформація
Сайт:

За що присуджується
За наукові відкриття, здобутки та заслуги

http://frankoprize.com.ua науковців світу у галузі україністики та
/index.php/uk/sklastyсоціально-гуманітарних наук
pozhertvu-2/4-8/
Номінації:

Щороку, після
оголошення про
проведення
конкурсу

Положення:
https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z116614

Щороку до
10 лютого

Положення та
Розпорядження щодо
внесення змін до
положення:

 за вагомі здобутки (досягнення) у галузі
україністики;
за вагомі здобутки (досягнення) у галузі
соціально-гуманітарних наук
Категорії:
 навчальні програми за напрямами
позашкільної освіти
навчальна література з позашкільної освіти

За нові оригінальні твори, що створені
впродовж трьох останніх років, але не
пізніше як за півроку до їх висунення на
премію
http://cons.parus.ua/map/ Номінації:
doc/044IZ43B4C/Pro у галузі літератури – Мистецька
mistetsku-premiyuпремія «Київ» імені Євгена Плужника
Kiyiv.html
 у галузі кіномистецтва – Мистецька
премія «Київ» імені Івана Миколайчука
 у галузі музичної композиції –
Мистецька премія «Київ» імені
Артемія Веделя
 у галузі театрального мистецтва –
Мистецька
премія
«Київ»
імені
Амвросія Бучми
 у галузі образотворчого мистецтва –
Мистецька премія «Київ» імені Сергія
Шишка
 у галузі журналістики – Мистецька

Кому присуджується
Вченим з різних країн світу

Фізичним
та
юридичним
особам – авторам, авторським
колективам
позашкільних,
загальноосвітніх, професійнотехнічних і закладів вищої
освіти, наукових установ
незалежно від фахової освіти,
педагогічного стажу та віку
Одному або групі (до 3 осіб)
митців, які живуть і працюють
у Києві

премія
«Київ»
імені
Анатолія
Москаленка;
 у галузі народного декоративного
мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені
Сергія Колоса
 у галузі хореографічного мистецтва –
Мистецька премія «Київ» імені Павла
Вірського
До участі в конкурсі запрошуються
підприємства,
установи,
організації,
дослідницькі групи незалежно від їх відомчої
підпорядкованості та місцезнаходження, а
також винахідники й розробники (фізичні і
юридичні особи). У ході Конкурсу будуть
розглянуті винаходи, які захищені чинними
патентами України на винаходи, що видані
протягом останніх 5 років.

Всеукраїнський
конкурс
«Винаходів»

Щороку до
29 лютого

Оголошення про
конкурс:
https://ukrpatent.org/u
k/news/main/inventio
n-contest-2020022020

Конкурс на
здобуття Золотої
медалі імені
В.І Вернадського
Національної
академії наук
України

Щороку до
12 березня

Оголошення про
Медаль присуджується лише окремим особам
персонально як за окремі наукові досягнення,
конкурс:
https://www.nas.gov.u так і за сукупність наукових праць.
a/UA/Messages/Pages/
View.aspx?MessageID
=7953

Державна премія
України в галузі
науки і техніки

Щороку
до 01 квітня

Положення:
http://www.kdpunt.gov.ua/uk/content/p
olozhennya-proderzhavnu-premiyuukrayini-v-galuzinauki-i-tehniki-0


за видатні наукові дослідження, які
сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук

за розроблення та впровадження нової
техніки, матеріалів і технологій

за створення підручників для
середніх загальноосвітніх, професійнотехнічних, вищих навчальних закладів, що
відповідають
сучасним
вимогам
і

Власникам
патентів
на
винаходи або корисні моделі
 у номінації «Абсолютна»
беруть участь усі представлені
на Конкурс винаходи або
корисні моделі
у категорії «Кращий винахід
року серед молоді» та «Краща
корисна модель року серед
молоді» вік кожного з авторів у
поточному році
не
має
перевищувати 35 років
а) дійсні члени і членикореспонденти НАН України
незалежно від місця їх постійної
роботи;
б) зарубіжні вчені;
в) окремі особи, які працюють у
наукових установах, закладах
вищої освіти, на підприємствах
і в організаціях, розташованих
на території України.
Для
участі
у
конкурсі
подаються роботи, що є
результатом
безпосередньої
наукової (науково-технічної)
діяльності як однієї особи, так
і колективу у кількості не
більше 8 осіб

сприяють
ефективному
опануванню
знань, істотно впливають на поліпшення
підготовки майбутніх спеціалістів

Премія
імені Івана Франка
у галузі
інформаційної
діяльності

Щороку до
1 травня

у 14 спеціалізованих секціях, у т.ч.:
Математичних наук
Соціально-економічних наук
Суспільно-політичних наук
Інформаційних та комунікаційних
технологій
Енергетики та енергоефективності
Раціонального природокористування
Медицини
та ін.
Положення:

нові оригінальні публіцистичні твори у
https://zakon.rada.gov.ua галузі
інформаційної
діяльності,
що
/laws/show/z0204-04
сприяють утвердженню історичної пам’яті
народу, його національної свідомості та
самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського
суспільства

твори мають бути опубліковані
(оприлюднені) у завершеному вигляді
протягом останніх трьох років, але не пізніше
як за півроку до їх висунення на здобуття
Премії
Номінації:

за кращу публікацію у друкованих
засобах масової інформації

за кращий твір у телевізійній сфері

за кращий твір у радіомовній сфері
за кращу наукову роботу в інформаційній
сфері

Авторам і творчим колективам
у складі не більше 5 осіб
(громадянам
України,
іноземцям та особам без
громадянства)

Премія Кабінету
Міністрів України
за розроблення і
впровадження
інноваційних
технологій

Державна премія
України в галузі
архітектури

Державна премія
України в галузі
освіти

До 1 серпня року, Нормативні акти:
в якому оголошено https://mon.gov.ua/ua/n
auka/nauka/premiyaконкурс
kabinetu-ministrivukrayini-zarozroblennya-ivprovadzhennyainnovacijnihtehnologij/normativniakti
Положення:
https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/7012012-%D0%BF
Указ і Положення:
До 01 листопада
https://zakon.rada.gov.u
a/laws/show/1017/96

Щороку, з 1
листопада року,
що передує року, в
якому
присуджується
Державна премія

Указ Президента:
http://search.ligazakon
.ua/l_doc2.nsf/link1/U
929_10.html
Зміни:
http://search.ligazakon
.ua/l_doc2.nsf/link1/U
917_19.html

За особливі досягнення у розробленні та
впровадженні інноваційних технологій у
виробництво і виведення на ринок
вітчизняної інноваційної продукції

Авторському колективу, що
складається не більше ніж із
10 осіб і включає безпосередніх
виконавців роботи, творчий
внесок яких є найбільш
вагомим


за створення видатних житловоцивільних та промислових архітектурних
комплексів, будівель і споруд;

за роботи в галузі містобудування,
ландшафтної архітектури, упорядженості
міст і селищ, реставрації пам’яток
архітектури і містобудування;
за наукові праці з теорії та історії
архітектури

Колективу претендентів, що не
перевищує 8 осіб

Номінації:

дошкільна і позашкільна освіта – за
видатні досягнення.., у т. ч. за створення
посібників, дитячої літератури…

загальна середня освіта – за видатні
досягнення.., у т. ч. за створення підручників,
навчально-методичної літератури…

професійно-технічна освіта – за
видатні досягнення.., у т. ч. за створення
підручників…

вища освіта – за видатні досягнення у
діяльності, що відкривають нові напрями в
розвитку педагогіки вищої школи, науковотеоретичні,
прикладні
здобутки
у

Громадянам України, які є
фахівцями в галузі освіти.
Може
бути
висунуто
колектив фахівців у галузі
освіти
(не більше 10 осіб)

Конкурс на
здобуття премій
імені видатних
учених України

Щороку до
1листопада

модернізації змісту вищої освіти, педагогічну
майстерність у впровадженні новітніх
розробок в освітню діяльність, створення
ефективних технологій навчання і виховання
у закладах вищої освіти, розроблення та
впровадження інформаційних технологій у
навчальний процес вищої школи, а також за
значний внесок у наукове забезпечення
процесу інтеграції вітчизняної вищої освіти в
європейський та світовий освітній простір

наукові досягнення в галузі освіти –
за
видатні
досягнення
в
наукових
дослідженнях з педагогіки, психології, теорії
освіти, які сприяють дальшому розвитку
педагогічної науки, позитивно впливають на
суспільний прогрес та інтелектуальний
розвиток, утверджують високий авторитет
вітчизняної науки в галузі освіти у світі
Оголошення про
На здобуття іменних премій можуть бути
конкурс:
висунені:
https://www.nas.gov.u 
наукові праці лише після того, як мине
a/UA/Messages/Pages/ не менше 6 місяців, але не більше 5 років
View.aspx?MessageID після їх опублікування;
=7952

винаходи й відкриття - після їх
впровадження у народне господарство.
Премії:
−
Премія імені В.М.Глушкова - за видатні
досягнення в галузі кібернетики, загальної
теорії обчислювальних машин і систем
(Відділення інформатики НАН України).
−
Премія імені А.Ю.Кримського - за
видатні наукові праці в галузі сходознавства
(Відділення історії, філософії та права НАН
України).
−
Премія імені М.О.Лаврентьєва - за
видатні наукові роботи в галузі математики
(Відділення математики НАН України).
−
Премія імені Ю.О.Митропольського - за
видатні наукові роботи в галузі математики та

а) дійсні члени і членикореспонденти НАН України
незалежно від місця їх постійної
роботи;
б) окремі особи, які працюють у
наукових установах, закладах
вищої освіти, на підприємствах і
в організаціях, розташованих на
території України;
в) колективи авторів, які
виконали запропоновану на
здобуття премії роботу, якщо
більшість авторів працює в
установах, передбачених
підпунктом “б” цього пункту.

Конкурс на здобуття Щороку до 15
листопада
щорічної премії
Президента України
«Українська
книжка року»

нелінійної механіки (Відділення математики
НАН України).
−
Премія імені О.О.Потебні - за видатні
наукові роботи в галузі мовознавства,
філософії, мови та народної творчості
(Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України).
−
Премія імені М.І.Туган-Барановського за видатні наукові роботи в галузі економіки
(Відділення економіки НАН України).
−
Премія імені Ф.І.Шміта - за видатні
наукові роботи в галузі мистецтвознавства і
культурології (Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України).
Указ і Положення:

за видатні досягнення у галузі
https://zakon.rada.gov.ua художньої літератури – книжковому
/laws/show/1058/2009
виданню творів класичної або сучасної
української прози, поезії, українських
перекладів художньої літератури

за вагомий внесок у розвиток
українознавства – книжковому виданню
творів, які формують знання про Україну, її
народ, історію, культуру, науку, довідковому,
енциклопедичному,
краєзнавчому
або
картографічному виданню, виданню іншого
твору україністики;

за сприяння у вихованні підростаючого
покоління – книжковому виданню творів
дитячої
літератури,
посібнику
або
підручнику для
дошкільників, учнів чи студентів

Лауреатами премії стають
автор твору (співавтори), а
також
видавництва
або
видавнича організація

Премія Кабінету
Міністрів України
імені Лесі
Українки за
літературномистецькі твори
для дітей та
юнацтва

Щороку до
1 грудня

Положення:
https://www.kmu.gov.
ua/npas/4063294

Номінації:

літературні твори для дітей та юнацтва

художнє оформлення книжок для дітей
та юнацтва

театральні вистави для дітей та
юнацтва

кінотвори для дітей та юнацтва

Можуть бути висунуті твори
окремих авторів і творчих
колективів у складі не більше
ніж 5 осіб

ПРЕМІЇ ТА КОНКУРСИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
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
Гранти
Президента
України для
підтримки
наукових
досліджень
молодих учених

Щороку
з 1 вересня
по 1 листопада

Положення:
https://zakon.rada.gov.u
a/laws/show/127/99#Te
xt

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

На проведення запланованих наукових
досліджень, так тих, що вже проводяться (в
тому числі й тих, на які гранти вже
надавалися)

Молодим
вченим
віком:
доктори наук – до 35 років,
докторанти – до 33 років,
кандидати наук – до 30 років

Розпорядження:
https://zakon.rada.gov.u
a/laws/show/58/2019%D1%80%D0%BF#Te
xt

Щороку до
20 лютого

Положення:
https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1210/200
2

Щорічна премія
Президента
України для
молодих вчених

Щороку до
1 березня

Положення:
http://www.kdpunt.gov.ua/content/pol
ozhennya-proshchorichni-premiyiprezidenta-ukrayinidlya-molodikhvchenikh

За видатні досягнення в галузі природничих,
технічних та гуманітарних наук, які сприяють
дальшому розвитку науки, суспільному
прогресу і утверджують високий авторитет
вітчизняної науки у світі (у тому числі
дослідження теми Голодомору 1932-1933
років в Україні)

Порядок розгляду
робіт:
http://www.kdpunt.gov.ua/uk/content/po
ryadok-rozglyadu-robit

Премія
Київського
міського голови
за особливі
досягнення
молоді у розбудові
столиці України –
міста-героя Києва

Щорічно до
1 березня

Положення:
https://dms.kievcity.go
v.ua/content/premiyakyivskogo-miskogogolovy-za-osoblyvidosyagnennya-molodiu-rozbudovi-stolyciukrainy--mistageroyakyieva.html

За видатні досягнення молоді у розбудові
столиці України – міста-героя Києва,
здійснені у календарному році, що передує її
присудженню (при цьому можуть також
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 – здобуття звання
переможця (лауреата, дипломанта) на
міських, всеукраїнських, міжнародних
конкурсах, олімпіадах, інших культурномистецьких
змаганнях;
значний
авторський

Науковим
працівникам,
науковопедагогічним
працівникам,
аспірантам,
докторантам, іншим вченим та
інженерно-технічним
працівникам наукових установ
(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
Громадянам України віком від
14 до 35 років, місце
проживання
яких
зареєстровано у місті Києві

Конкурс на
здобуття іменних
стипендій
Верховної Ради
України для
молодих учених докторів наук

Щороку до
30 квітня

Положення:

Премія НАН
України для
молодих учених і
студентів вищих
навчальних
закладів за кращі
наукові роботи

Щороку до
15 грудня

Оголошення:
https://www.nas.gov.
ua/UA/Messages/Pag
es/View.aspx?Messa
geID=7951

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/267619#Text

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, працевлаштування, розвиток інтелектуального
потенціалу, екологічної свідомості молоді
тощо.
За важливі фундаментальні та/або прикладні Молодим вченим віком до 40
наукові дослідження
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
За кращі наукові роботи, а також за серії Науковим
співробітникам,
наукових робіт з єдиної тематики, за викладачам,
стажерамвідкриття та винаходи.
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.

