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Кращі науковці отримали Державні премії та премії Президента 

України 

Понад 200 кращих українських вчених отримали Державні премії в 

галузі науки і техніки та премії Президента України для молодих учених 

2018 року за передові дослідження та відкриття у медицині, астрономії, 

фізиці, енергетиці, оборонці, екології, агропромисловості тощо. 

Нагородження лауреатів відбулося 5 червня 2019 року в Києві за участі 

Міністра освіти і науки Лілії Гриневич та президента НАН України академіка 

Бориса Патона  (Наукова молодь НАН України).  
 

 
 

Було вручено 15 Державних премій у галузі науки і техніки. Їх отримали 

118 науковців. Розмір премії – 300 тис грн кожна. 

Лауреатами 40 премій Президента стали 87 молодих вчених. Кожна 

премія становить 40 тис гривень. 

Цього року Державну премію в галузі науки і техніки було вручено вже 

50-й раз – її заснували ще 1969 р. 

Відповідно до Указу, нагороджено, серед інших, 8 поданих Комітетом з 

Державних премій України в галузі науки і техніки робіт, у виконанні яких 

брали участь 31 учений із 14 наукових установ НАН України, а саме: 

Інституту математики, Інституту прикладних проблем механіки і математики 

імені Я. С. Підстригача, Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова, Фізико-

технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна, 

Радіоастрономічного інституту, Інституту електрозварювання імені Є. О. 

Патона, Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного, 

Інституту електродинаміки, Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут», Інституту загальної та неорганічної хімії імені 

В. І. Вернадського, Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка, Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря, Інституту мікробіології і 

вірусології імені Д. К. Заболотного, Інституту біології клітини НАН України. 

http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewPress.aspx?MessageID=5124


Серед робіт, представлених вченими Академії, такі: «Якісні методи 

дослідження моделей математичної фізики»,, «Методи та новітні підходи до 

проектування, управління і застосування високопродуктивних IT-

інфраструктур», «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях», 

«Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних 

електростанцій», «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних 

систем надвисоких напруг», «Хімічний дизайн наноструктурованих 

матеріалів», «Новітні технології діагностики і лікування бойової 

вогнепальної травми та її наслідків», «Біологічні активні речовини 

мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному 

виробництві». 

Премію Президента України для молодих учених заснували 2000-го, її 

вручають науковцям до 35 років (до 40 – для докторів наук або тих, хто 

навчається в докторантурі). Найбільше премій цього року отримали роботи 

математичного (11), фізико-технічного (6), хімічного (6) та суспільно-

гуманітарного (6) напрямів. 

Зокрема, премію Президента України для молодих учених отримали 35 

співробітників наукових установ НАН України у 19-ти роботах. Премії 

присуджено науковцям Інституту телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору, Інституту прикладних проблем механіки і 

математики імені Я. С. Підстригача, Інституту кібернетики імені В. М. 

Глушкова, Інституту фізики, Головної астрономічної обсерваторії, Інституту 

фізики гірничих процесів, Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка, 

Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова, Інституту сцинтиляційних 

матеріалів, Інституту електродинаміки, Інституту проблем моделювання в 

енергетиці імені Г. Є. Пухова, Інституту геохімії навколишнього середовища, 

Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського, Інституту загальної та 

неорганічної хімії імені В. І. Вернадського, Фізико-хімічного інституту імені 

О. М. Богатського, Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка, Інституту 

молекулярної біології і генетики, Інституту харчової біотехнології та 

геноміки, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку 

НАН України. 
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