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ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД УКРАЇНИ 

Однією з суттєвих особливостей нагородної системи України, яка відрізняє 
її від багатьох інших є те, що Закон України від 16 березня 2000 р. «Про державні 
нагороди України» одним з видів державних нагород України визначив Дер-
жавну премію України. Хоча інститут державних премій існує в багатьох краї-
нах у переважній більшості офіційного статусу державних нагород він не має. 

Разом з цим, необхідно вказати, що інститут державних премій України 
почав формуватися за радянських часів, і, фактично, відтворював аналогічні 
нагороди радянського рівня. В зв'язку з цим уявляється необхідним коротко 
зупинитися на окремих, найбільш важливих, аспектах функціонування інсти-
туту державних премій у минулому. 

В Радянському Союзі інститут премій, як особливої форми державного відзна-
чення наукових та творчих досягнень громадян, почав формуватися з засну-
ванням Радою Народних Комісарів у червні 1925 р. премії імені В. І. Леніна 
за наукові роботи [1]. Ця премія призначалася для відзначення наукових праць 
громадян Союзу РСР, написаних після 7 листопада 1917 р. у всіх галузях знань 
для чого утворювався щорічний грошовий фонд у розмірі десяти тисяч карбо-
ванців. Присудження премії покладалося на спеціальну експертну комісію. 

Наступним кроком у розвитку цієї форми відзначення стали премії імені 
Сталіна, започатковані наприкінці 1939 р. на честь його шістдесятиліття [2] в 
таких галузях як: фізико-математичні науки, технічні науки, хімічні науки, 
біологічні науки, сільськогосподарські науки, медичні науки, філософські на-
уки, економічні науки, історико-філософські науки, юридичні науки, музика, 
живопис, скульптура, архітектура, театральне мистецтво та кінематографія. Крім 
того засновувалася Сталінська премія за кращий винахід та Сталінська премія 
за видатні досягнення в галузі військових знань. З лютого 1940 р., до вже 
існуючих додалися премії для відзначення видатних творів у галузі літерату-
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ри. Попередній розгляд робіт, які висувалися на здобуття Сталінської премії 
покладався на засновані при Раді Народних Комісарів СРСР Комітет по Сталін-
ських преміях у галузі науки, військових знань та винахідництву та Комітет 
по Сталінських преміях по літературі та мистецтву. За поданням цих Комі-
тетів Радою Народних Комісарів Союзу РСР мали щорічно присуджувалися 
Сталінські премії у відповідних галузях. Особи, якім присуджувалася Сталін-
ська премія, окрім грошової винагороди, отримували і відповідний диплом. 
У перший рік нагородження Сталінською премією вона була присуджена 
389 особам [3]. 

У березні 1941 р. рішенням РНК СРСР було встановлено звання «Лауреат 
Сталінської премії», а у вересні 1943 р. Президія Верховної Ради СРСР встано-
вила для Лауреатів Сталінської премії почесний знак Лауреата Сталінської 
премії. 

Інститут премій був застосований і для відзначення громадян за суспільно-
політичну діяльність. Так, 20 грудня 1949 р., Президія Верховної Ради СРСР 
заснувала Міжнародні Сталінські премії «За укріплення миру і дружби між 
народами», які у 1956 р. було перейменовано на Міжнародні Ленінські премії 
«За укріплення миру між народами». Ці премії призначалися для присуджен-
ня громадянам будь-якої країни за видатні заслуги в боротьбі за мир між 
народами. 

У 1956 р. були відновлені Ленінські премії. У 1966 р. ЦК КПРС і Радою 
Міністрів СРСР було прийнято рішення [4] про те, що Ленінські премії будуть 
присуджуватися один раз на два роки, а починаючи з 1967 р. запроваджується 
присудження щорічних Державних премій з літератури, мистецтва і архітек-
тури. їх присудження покладалося на комітети по Ленінським преміям, які 
перейменовувалися у Комітет по Ленінським і Державним преміям СРСР в 
галузі науки і техніки при Раді Міністрів СРСР та Комітет по Ленінським і 
Державним преміям СРСР в галузі літератури, мистецтва і архітектури при 
Раді Міністрів СРСР. Особам, відзначеним Державною премією СРСР присво-
ювалося звання «Лауреат Державної премії СРСР» та видавався диплом і 
нагрудний знак. Як і раніше рішення комітетів про присудження премій підля-
гало затвердженню ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР з наступною публіка-
цією у центральній печаті. Починаючи з 1980 р. Ленінські премії стали при-
суджувати лише раз на чотири роки. 

На рівні республік інститут державних премій став формуватися дещо 
пізніше ніж на союзному рівні, але схеми їх побудови були практично тотож-
ними союзним преміям з тією лише різницею, що останні були вагомішими. 

Початок державним преміям України покладають встановлені 20 травня 
1961 р. [5] Радою Міністрів УРСР три щорічні республіканські премії імені 
Т. Г. Шевченка за видатні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, 
театрального мистецтва і кінематографії. Разом з грошовою премією у розмірі 
2500 карбованців нагородженому вручався Диплом про присудження премії і 
золота нагрудна медаль лауреата премії імені Т. Г. Шевченка. Розгляд робіт 
покладався на створюваний Урядовий республіканський комітет по преміях 
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імені Т. Г. Шевченка, за поданням якого Рада Міністрів мала приймати рішення 
про присудження премії. За твори, автори яких одержали премії союзного 
значення, премія імені Т. Г. Шевченка присуджуватися не могла. Перші лау-
реати Шевченківської премії були відзначені в березні 1962 р., ними стали — 
Олесь Гончар, Павло Тичина, Платон Майборода. 

На початку 1968 р. в Україні були встановлені республіканські державні 
премії по архітектурі, що було передбачено одним з пунктів спільної постано-
ви ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 6 лютого 1968 р. «Про заходи щодо 
поліпшення планування та забудови міст і селищ Української РСР», і вже в 
травні того ж року Радою Міністрів УРСР було затверджено положення про 
республіканські державні премії по архітектурі [6], а також утворювався Комі-
тет по республіканським державним преміям по архітектурі. 

Важливим для розвитку інституту республіканських премій став 1969 р., 
коли були засновані Державні премії УРСР в галузі науки і техніки [7]. Разом 
з цим республіканські премії імені Т. Г. Шевченка та республіканські дер-
жавні премії по архітектурі перетворювалися на Державні премії Української 
РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури присуд-
ження яких повинно було здійснюватися за видатні досягнення у відповідних 
галузях та приурочувалося до дня народження Т. Г. Шевченка — 9 березня. 

Необхідно відмітити, що Державні премії Української РСР у своєму розвит-
ку, навіть у деталях, змінювалися аналогічно Державним преміям СРСР. Так, 
наприклад, в Українській РСР у 1972 р. було розпочато присудження двох 
Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки за створення 
підручників для вищих, середніх спеціальних і середніх учбових закладів. На 
союзному рівні аналогічні Державні премії було встановлено у 1969 р. 

У 1976 р. було розширено профіль шевченківських премій за рахунок вста-
новлення премій у галузі журналістики, що було відображено у назві премій та 
Комітету. У квітні 1988 р., як самостійна премія, була встановлена Державна 
премія Української РСР по архітектурі шляхом відокремлення від шевченкі-
вських премій. 

Суспільно-політичні зміни, які відбувалися в Радянському Союзі у другій 
половині 80-х рр. призвели до того, що у 1989 р. було здійснено масштабне і 
останнє за радянські часи оновлення нормативно-правових засад функціону-
вання Державних премій Української РСР. Були затверджені в новій редакції 
положення про Державні премії та положення про Комітети. 

З набуттям Україною державної незалежності актуальність інституту дер-
жавних премій як особливої форми стимулювання державою науки і техніки, 
літератури, мистецтва та архітектури не зникла. Навпаки, вже в якості само-
стійної держави для України було важливим не втратити та примножити 
надбання національної науки, літератури, мистецтва. 

Розробка нових нормативно-правових засад функціонування Державних 
премій України пов'язувалася з прийняттям нової Конституції України. Разом 
з цим у 1994 р. з нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча україн-
ської культури Олександра Довженка Президентом України була заснована [8] 
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Державна премія України імені Олександра Довженка, яка призначалася для 
присудження за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва. 

Принципових змін зазнав інституту Державних премій України у 1995-
1996 рр. Протягом цього часу Президент України своїми указами підпорядку-
вав собі Комітет по Державним преміям України в галузі науки і техніки, 
Комітет із Державних премій України імені Тараса Шевченка та утворив при 
Президентові України Комітет із Державної премії України в галузі архітек-
тури. Були затверджені нові положення про Державні премії, про Комітети та 
нові персональні склади Комітетів. 

З метою піднесення ролі і престижу Державної премії України імені Тара-
са Шевченка як найвищої в Україні премії в галузі культури, літератури і 
мистецтва Президент України указом від 27 вересня 1999 р. перейменував 
Державну премію України імені Тараса Шевченка в Національну премію Ук-
раїни імені Тараса Шевченка. 

Діюча на сьогоднішній день редакція Положення про Національну премію 
України імені Тараса Шевченка, яка затверджена Президентом України у жовтні 
2001 р. [9] закріплює, що Національна премія України імені Тараса Шевченка, 
є найвищою в Україні премією в галузі культури, літератури і мистецтва, пуб-
ліцистики і журналістики, найбільш престижною творчою відзнакою за ваго-
мий внесок в українську культуру, якою відзначаються найвидатніші твори 
літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духов-
ним надбанням українського народу, утверджують Шевченківські гуманістичні 
ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість та 
самобутність і стали видатною подією в літературному та мистецькому житті 
України. Встановлено п'ять премій, розмір яких визначає кожного року Прези-
дент України. Положення визначає, що Національна премія присуджується 
авторові чи виконавцеві один раз за життя. Особам, удостоєним Національної 
премії, присвоюється звання лауреата Національної премії України імені Та-
раса Шевченка і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата. 

У червні 2000 р. Президентом було затверджено, чинні сьогодні, Положення 
про Державні премії України в галузі науки і техніки та Положення про Ко-
мітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, а також новий 
склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки [10]. 
Відповідно до Положення Державні премії України в галузі науки і техніки, 
присуджуються: за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому роз-
витку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на 
суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі; 
за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових 
способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають 
рівню світових досягнень; за роботи, які становлять значний внесок у вирішен-
ня проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення 
екологічної безпеки; за створення підручників для середніх загальноосвітніх, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що відповідають сучас-
ним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають 



309 Актуальні проблеми держави і права 

на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів. Щорічно присуджується 
двадцять Державних премій, розмір яких визначається кожного року Прези-
дентом України. Особам, удостоєним Державної премії, присвоюється звання 
«Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки», в урочистій 
обстановці вручаються Диплом і Почесний знак лауреата. 

Державні премії України в галузі архітектури регулюються положенням, 
затвердженим у 1996 р. За цей час положення зазнало змін лише в частині 
кількості премій, яка у 1998 р. зросла до п'яти, розмір яких кожного року 
визначається Президентом України. Відповідно до Положення про Державну 
премію України в галузі архітектури, премія присуджується за створення ви-
датних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, буді-
вель і споруд; роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упо-
рядженості міст і селищ, реставрації пам'яток архітектури і містобудування; 
наукові праці з теорії та історії архітектури, що мають важливе значення для 
дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули ши-
роке громадське визнання. За нові визначні досягнення лауреатам Державної 
премії може бути повторно присуджена Державна премія, але не раніше, ніж 
через п'ять років після попередньої. Особам, удостоєним Державної премії, 
присвоюється звання «Лауреат Державної премії України в галузі архітекту-
ри» і в урочистій обстановці вручаються Диплом та Почесний знак. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що Державні 
премії України, були і залишаються важливим засобом стимулювання держа-
вою творчої активності громадян. 
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