
Премії Президента України для молодих вчених

20 років



• Засновано у 2001 році для відзначення молодих вчених віком до 35 років

• Перші два роки присуджувалось 10 премій молодим вченим Національної академії 

наук України.

• Указом Президента України від 24 березня 2003 року встановлено 25 премій:

• з них – 10 премій для молодих вчених Національної академії наук України

у розмірі 10 тисяч гривень кожна.

• У 2009 році кількість премій збільшено до 40 премій:

• з них – 15 премій для молодих вчених Національної академії наук України

у розмірі 20 тисяч гривень кожна.

Історичні дані



• З 2016 року вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може 

перевищувати на час висування роботи:

• 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) 

рівня

• 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або 

навчаються в докторантурі.

• Щороку присуджується до 40 премій

• із них до 20 премій для молодих вчених вищих навчальних закладів

у розмірі 40 тисяч гривень кожна.



За двадцять років існування цієї 

найвищої нагороди молодих 

науковців було розглянуто:

• 1471 робота,

• з них премійовано – 647 робіт.

2001р. 2003р. 2005р. 2007р. 2009р. 2011р. 2013р. 2015р. 2017р. 2019р.

28

14

38

49

58 56

66

91

108

84

97

125

105 108

93
86

81
73

59
52

10

25 25 25 25 25 25

40 40 40 39 40 38 40 40 40 40 40 40

подано робіт премійовано робіт

Статистичний зріз за роками



Кількість премійованих робіт лауреатів

Національна академія наук України 263 610

Міністерство освіти і науки України 249 530

Міністерство охорони здоров’я України 26 37

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України  4 14

Міністерство внутрішніх справ України 13 14

Міністерство енергетики України 3 5

Міністерство інфраструктури України 3 3

Міністерство оборони України 7 9

Національна академія медичних наук України 20 23

Національна академія аграрних наук України 24 55

Продовження таблиці...

Національна академія педагогічних наук 
України

9 9

Національна академія мистецтв 
України

1 1

Укркоопспілка 5 6

Державне космічне агентство України 6 7

Державна прикордонна служба 

України  
1 1

Приватні вищі навчальні заклади 3 5

Всього 647 1340

Статистичний зріз за поданням



Лауреатами стали - 1340 осіб, з них 

на момент присудження:

• 104 – доктори наук,

• 960 – кандидати наук. 

доктор наук 8%

кандидат наук

72%

не мають наукового 

ступеня 20%

Найкращі наукові результати демонструють молоді вчені:

• Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

• Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського“

• ННЦ "Інститут монокристалів" НАН України.

Лауреати премії Президента України



Кількість отриманих премій лауреатів 

Київський національний  університет імені Тараса Шевченка 31 48

Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського" 22 58

НТК "Інститут монокристалів" НАН України 19 57

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 12 30

Інститут математики НАН України 12 35

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 12 31

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 12 36

Національний  університет біоресурсів і природокористування України 12 26

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 12 29

Національний університет "Львівська політехніка" 9 22

Національний  університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 8 22

Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка НАН України 8 20

Лауреати премії Президента України



• До Комітету було подано 52 роботи молодих вчених у 2020 році.

• Всі представлені роботи після проведення їх науково-технічної експертизи  розглядалися 

на засіданнях спеціалізованої секції та президії Комітету.

• Рішенням президії Комітету від 07 вересня 2020 року до участі у конкурсі зі здобуття Премій 

було допущено 46 робіт.

• До Комітету надійшло 486 схвальних відгуків від провідних науковців і організацій,

в тому числі 57 – від зарубіжних колег.

• На офіційному вебсайті Комітету залишили свої коментарі понад 1000 вчених і фахівців,

з них 118 зарубіжних коментарів.

Поточний розгляд робіт



• На підсумковому засіданні спеціалізованої секції проаналізовано матеріали громадського 

обговорення робіт, зміст та загальна оцінка їх наукового значення, творчий внесок 

конкретних претендентів на здобуття премії.

• Президія Комітету  після заслуховування  рекомендацій секції 06 листопада 2020 

року прийняла  рішення щодо кандидатур на присудження премій.

• За поданням Комітету Указом Президента України присуджено 40 премій Президента 

України для молодих вчених.

Підсумковий розгляд 2020



Серед 15 докторів наук:

• 5 – докторів технічних наук,

• 4 – доктори фізико-математичних наук,

• 2 – доктори економічних наук,

• 2 – доктори юридичних наук, 

• 1 доктор біологічних наук, 

• 1 доктор філософських наук.

Серед них:

• 9 – представники МОН України, 
• 4 – представники НАН України,
• по одному представнику з МВС 

України та НААН України.

• З 40 премійованих робіт три роботи з Національного університету "Львівська 
політехніка" та дві роботи – Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

• До складу авторських колективів робіт, які пропонуються до преміювання, входять 86
науковців (84%) мають науковий ступінь - 15 докторів наук і 57 кандидатів наук.

Премійовані роботи 2020



Представлено Фізико-механічним інститутом імені 
Г.В. Карпенка НАН України.

Запропоновано нові методи та підходи до інженерії
поверхні конструкційних матеріалів для
подовження їх ресурсу за рахунок підвищення
експлуатаційних властивостей, шляхом
формування багатофункціональних покриттів,
забезпечивши надійність і довговічність
конструкцій у виробах авіабудування,
машинобудування, інших галузях промисловості.

Багатофункціональні покриття на 
конструкційних матеріалах

Іван 
КУХАР

Тарас 
СТУПНИЦЬКИЙ

Сергій
ЛАВРИСЬ

Вплив рідкометалевого 
середовища на окрихчення 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

 

 

В
т
р

а
т
а
 м

а
си

, 
г

Покриття з ПД

1
4
0
Х

1
4
Н

2
Т

2
Ю

1
4
0
Х

1
4
Р

3
Н

4
Т

2
Ю

2

Х
1
8
Р

3
Т

2
Н

3
Ю

Х
1
6
Р

3
Т

4
Ю

2
С

М
о
н

о
л

іт
 0

8
Х

1
8
Н

1
0
Т

Зношування не закріпленим абразивом

Абразивна зносостійкість покриттів

Межа міцності сплаву ВТ22 у вихідному стані (1), після 
ПД (2), азотування з ТО (3) та ДДО (4)



Вплив водневого середовища на 
властивості конструкційних матеріалів на 
основі сплавів заліза, титану та нікелю

Представлено Інститутом металофізики 
ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

Використовуючи теоретичні розрахунки та
сучасні експериментальні методики проведено
верифікацію розробленої електронної концепції
посиленої воднем локалізованої пластичності та її
апробацію для пояснення водневої деградації
основних класів конструкційних матеріалів.

Сергій ТЕУС

Водень підвищує концентрацію вільних електронів в металічних 
системах. 



Створення робочих лопаток та 
діафрагм останніх ступенів 
парових турбін

Представлено Інститутом проблем 
машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України 
та акціонерним товариством «Турбоатом».

Розроблено моделі, методи розрахунку та
технології створення лопаток і діафрагм останніх
ступенів парових турбін великої потужності
атомних і теплових електростанцій.
Результати роботи реалізовано при проектуванні,
виготовленні, виконанні монтажу, пуско-
налагоджувальних роботах і введенні в
експлуатацію турбін на вітчизняних та закордонних
енергоблоках.

Світлана 
АЛЬОХІНА

Михайло 
ІЩЕНКО

Любов 
СЛАСТЬОН

Різа 
ШЕРФЕДІНОВ



Використання висококонцентрованих потоків
енергії для створення функціональних
матеріалів з поліпшеними властивостями

Представлено Інститутом імпульсних процесів і 
технологій НАН України.

Встановлено закономірності структуро- та
фазоутворення частинок порошкових композицій при
їх високовольтному електророзрядному синтезі, а
також консолідованих матеріалів в умовах іскрового
плазмового спікання.
Розроблено технологічні прийоми створення
металоматричних композитів на основі заліза, титану
та алюмінію з поліпшеними властивостями.

Євген 
ЛИПЯН

Микола 
ПРИСТАШ

Андрій 
ТОРПАКОВ

Загальна схема створення функціональних матеріалів 
з поліпшеними властивостями 



Структурні та оптичні властивості 
монокристалів та тонких плівок 
галогенідів і халькогенідів металів

Представлено  Національним університетом 
«Львівська політехніка».

Теоретично розраховано зонні структури, фононні
спектри та оптичні константи кристалів та тонких
плівок бінарних сполук і твердих розчинів заміщення
групи АIIIВVII і АIIВVI.
На основі оптичної анізотропії твердих розчинів
заміщення АIIIВVII, запропоновано застосування даних
сполук для створення оптичного модулятора СО2

лазера.

Андрій 
КАШУБА

Ігор 
СЕМКІВ

ІЧ спектри оптичного відбивання монокристалу 
In0.5Tl0.5I



Виготовлено і введено в експлуатацію блоки керування
параметрами росту алмаза та охолодження пуансонів для
шестипуансонного пресу CS-VII з можливістю роботи в
автоматичному режимі з тривалістю циклів вирощування
до 220 год і більше.
Розроблено дослідно-промислову технологію отримання
структурно досконалих, повногранних кристалів
кубооктаедричного габітусу масою до 10 каратів з
можливістю варіювання розвитку граней куб/октаедр з
співвідношенням 90/10–30/70 %.

Андрій 
БУРЧЕНЯ

Олександр 
САВІЦЬКИЙ

Представлено Інститутом надтвердих матеріалів 
імені В.М.Бакуля НАН України. 

5.51 ct 6.02 ct 7.43 ct

8.52 ct 9.98 ct 10.16 

ct

7.01 ct 6.08 ct 8.69 ct

Загальний вигляд 
кубічного пресу CS-VII

Монокристали алмазів масою
від 5 до 7 каратів 

Виробнича ділянка 

Одержання структурно досконалих 
монокристалів алмазу з контрольованим 
розвитком гранних форм масою до 10 каратів 



Еволюція дефектної структури та 
механічні властивості в опромінюваних
кристалічних системах

Представлено Інститутом прикладної фізики 
НАН України.

У рамках мультимасштабного моделювання,
авторами розвинуто сучасні теоретичні
положення щодо вивчення процесів
мікроструктурних змін, деформації та утворення
дефектів в системах кристалічного типу, що
перебувають в умовах опромінення та
механічного навантаження.

Анна 
БАШТОВА

Ольга 
ЩОКОТОВА

Загальна схема мультимасштабного моделювання поведінки
високотемпературних матеріалів.



Обґрунтування адаптивних механотронних систем 
прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого 
матеріалу соняшника

Представлено Інститутом олійних культур 
Національної академії аграрних наук України.

Визначено структуру адаптивного техніко-
технологічного забезпечення первинного
насінництва соняшнику, що дозволяє
здійснювати пошук слабких ланок в
технологічних процесах доробки та
біоінформативної систематизації насіннєвого
матеріалу.
Удосконалено комплекс автоматизованого
прецизійного техніко-технологічного
забезпечення процесів сепарації.

Ельчин АЛІЄВ



Вивчення алгебричних структур за 
властивостями їх природних 
підструктур

Представлено Дніпровським національним 
університетом імені Олеся Гончара.

Проведено фундаментальні дослідження у
межах теорій груп, алгебр Лі, алгебр Лейбніца,
кілець Лі, решіткових груп та решіткових кілець
щодо вивчення їх властивостей та будови в
залежності від наявності чи відсутності в них
певних природних систем підструктур.

Олександр 
ПИПКА

Вікторія 
ЯЩУК



Стохастичний аналіз та статистичне 
оцінювання для дробових і споріднених 
процесів

Представлено Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка.

Досліджено дробові процеси, які використовуються для
моделювання складної поведінки випадкових систем із
властивістю довготермінової залежності, що притаманна
багатьом процесам у фізичних системах, радіоелектронних
приладах, комп’ютерних мережах та на фінансових ринках.
Запропоновано нові математичні моделі, які описуються
стохастичними диференціальними рівняннями з такими
процесами, досліджено їхні теоретичні властивості,
розроблено статистичні методи оцінювання параметрів і
перевірки гіпотез.

Костянтин 
РАЛЬЧЕНКО



Методи та технології розроблення 
та впровадження ґарантоздатних 
систем на основі Інтернету речей

Представлено Національним аерокосмічним 
університетом імені М.Є.Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» та Інститутом проблем 
моделювання в енергетиціі мені Г.Є.Пухова НАН 
України. 

Олег  
ІЛЛЯШЕНКО

Марина  
КОЛІСНИК

Анастасія
СТРЄЛКІНА

Ігор

КОЦЮБА

Розроблено концепцію та принципи забезпечення
ґарантоздатності інформаційно-керуючих систем
критичного застосування на основі Інтернету речей
(ІСКІР), які базуються на розвитку парадигми фон
Неймана створення надійних і безпечних систем на
основі недостатньо надійних і безпечних компонентів.



Моделювання фізико-технічних 
процесів на основі паралельних 
обчислень

Представлено Інститутом кібернетики імені 
В.М.Глушкова НАН України та  Інститутом 
програмних систем НАН України.

Розроблено нові методи, комп’ютерні алгоритми та
програмне забезпечення для математичного
моделювання фізико-технічних процесів
(математичне моделювання стійкості
двокомпонентних композитних матеріалів, міцності
відповідальних конструкцій в електрозварюванні та
будівництві) на основі паралельних обчислень.
Розроблено методи для ефективного автоматичного
налаштування паралельних програм на
високопродуктивне комп’ютерне середовище.

Володимир 
СИДОРУК

Олексій 
ЧИСТЯКОВ

Павло
ІВАНЕНКО

Приклади фізико-технічних процесів



Нейромережеві технології 
опрацювання даних 
в системах розумного підприємства

Представлено Національним університетом 
«Львівська політехніка».

Розроблено методи побудови засобів збору і
опрацювання даних, безконфліктного обміну
даними в інформаційних системах.
Створено базовий інтелектуальний компонент,
який ґрунтується на використанні штучних
нейронних мереж і реалізований у формі
нейроконтролера, що дає змогу опрацьовувати
нечіткі і неструктуровані вхідні технологічні дані
систем "розумного" підприємства.

Іван
ІЗОНІН

Олекса 
СКОРОХОДА

Тарас 
ТЕСЛЮК

Василь 
ЛЕНЬКО



Стійкість природно-техногенних
масивів при розробці залізорудних
родовищ

Представлено Національним технічним університетом 
«Дніпровська політехніка» та ПрАТ «Запорізький 
залізорудний комбінат».

Встановлено нові закономірності та особливості
розвитку геомеханічних, геофільтраційних та фізико-
хімічних процесів, що відбуваються у природно-
техногенних масивах при видобутку залізних руд.
Запропоновано оптимізацію параметрів систем
розробки залізорудних родовищ підземним та
відкритим способами. Впроваджено на ПрАТ:
"Центральний гірничо-збагачувальний комбінат",
"Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат",
"Запорізький залізорудний комбінат".

Михайло 
ПЕТЛЬОВАНИЙ

Сергій 
ЗУБКО

Євгенія 
ШЕРСТЮК

Олександр 
ШУСТОВ
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Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів 
природоохоронних територій

Представлено Інститутом геохімії, мінералогії та 
рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо
закономірностей розподілу та акумуляції хімічних
елементів в компонентах ландшафту, форм
знаходження та показників рухомості важких металів
в ландшафтах природоохоронних територій.
Розроблено методику оптимізаційного
функціонально-режимного зонування природо-
охоронних територій та видано серію оціночних та
прогнозних карт досліджуваних об‘єктів

Анастасія 
СПЛОДИТЕЛЬ

ГІС моделювання акваторіальних ландшафтів 
природоохоронних територій



Геофізичне забезпечення сейсмостійкості об’єктів 
атомної енергетики та інших потенційно 
небезпечних об‘єктів

Представлено Інститутом геофізики імені С.І.Субботіна
НАН України.

Вирішено проблеми врахування нелінійного
деформування ґрунту при сейсмічних впливах різної
інтенсивності в задачах визначення кількісних
параметрів сейсмічної небезпеки потенційно
небезпечних об‘єктів.
Розроблено методику розрахунку спектральних
характеристик ґрунтів з врахуванням нелінійного
відгуку ґрунту на сейсмічні навантаження.
Впроваджено на ПрАТ "Укргідроенерго", НАЕК
"Энергоатом", ДП "Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва", ДП "Сейсмобуд".

Юлія СЕМЕНОВА



Новітні акумулятори теплової енергії на основі 
фазоперехідних органічних сполук з покращеною 
теплопровідною структурою

Представлено Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України.

Реалізовано новий, комплексний підхід у дослідженні
процесів тепло- і масопереносу при фазових
перетвореннях акумулюючого матеріалу, який
застосовано для дослідження перехідних процесів
навколо декількох циліндричних джерел теплоти, що
розміщені в масиві чистого та підсиленого мікро- й
наночастинками металів акумулюючого матеріалу.
Створено діючі зразки акумулятора енергії новітньої
конструкції та новий тип органічного акумулюючого
матеріалу з покращеною теплопровідною структурою.

Євген 
АНТИПОВ

Спектри КРС чистого та підсиленого парафіну Т3
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Науково-методологічні засади 
забезпечення енергоефективності будівель 
шляхом впровадження ефективних систем 
теплопостачання й теплового захисту

Представлено Запорізьким національним університетом, Івано-
Франківським національним технічним університетом нафти і 
газу, Інститутом технічної теплофізики НАН України, НТТУ 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Унікальність роботи полягає у розробленні
практичних наукових та управлінських методів
підвищення енергетичної ефективності будівель на
основі динамічних моделей їх теплового режиму, та
шляхом раціонального використання відновлюваних
джерел енергії і технологій теплового захисту із
застосуванням новітніх теплоізоляційних матеріалів,
що мають покращені екологічні та економічні
показники.

Андрій 
ЧЕЙЛИТКО

Ганна
КОШЛАК

Інна
БІЛОУС

Комп'ютерне моделювання теплового режиму приміщення 
енергоефективної будівлі з підлоговою водяною системою 

опалення

Олександр 
НЕДБАЙЛО



Багатофункціональні матеріали зі
спіновим переходом

Представлено Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка.

Створено нові координаційні сполуки та
матеріали на їх основі з широким спектром
характеристик спінового переходу.
Вивчено перспективність даних матеріалів як
хірооптичних, механічних та мікрохвильових
перемикачів.

Ілля ГУРАЛЬСЬКИЙ

Ефекти спінового переходу на згасання радіохвилі



Сенсори газу на основі
напівпровідникових поруватих шарів

Представлено Кременчуцьким національним
університетом імені М.Остроградського та  
Київським національним університетом імені 
Тараса Шевченка.

Унікальність дослідження полягає в удосконаленні
сенсорів газу на основі нанорозмірних поруватих
шарів напівпровідників, за рахунок удосконалення
технології отримання поруватих шарів з різним
діаметром пор (40-60 нм) та створення до них
контактів Шоттки, що дозволило поліпшити
продуктивність діодних датчиків Шоттки як в плані
чутливості, так і в плані зменшення часу відгуку для
виявлення газів.

Максим 
КОГДАСЬ

Наталя 
РУСІНЧУК

Віталій 
НАЙДА

Схематичне зображення структур Pd/pGaAs



Перколяційні явища у полімерних 
нанокомпозитах, які містять вуглецеві 
нанотрубки

Представлено Чорноморським національним
університетом імені Петра Могили.

Досліджено перколяційна поведінка систем на
основі поліетерів, наповнених вуглецевими
нанотрубками.
Створено наукове підґрунтя для удосконалення
технології виготовлення поліфункціональних
матеріалів із регульованими властивостями:
тепло- та електропровідні покриття, сенсори
температури тиску та вологості, що
відповідатимуть кращим світовим аналогам.
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Синтез, характеристика та вивчення 
металвмісних макроциклічних 
комплексів
Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії 
В.І.Вернадського НАН України та Інститутом 
молекулярної біології і генетики НАН України.

Представлено синтез і характеристика металвмісних
макроциклічних комплексів та дослідження їх біологічної
активності, зокрема, як інгібіторів патологічної
амілоїдній агрегації білків.
Отримано перший несиметричний флуоресцентно
мічений клатрохелатний комплекс заліза (ІІ) для
дослідження взаємодії з протеїнами in-situ.
Отримані клатрохелати є унікальними і не мають
аналогів в Україні і світі.
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Новітні кристалічні матеріали для 
оптичних та біомедичних 
застосувань

Представлено Інститутом монокристалів НАН України.

Досліджено процеси модифікації структури та
властивостей кераміки YAG, кристалів KDP та COM
під впливом функціональних домішок.
Створено нові високоефективні матеріали для
активних елементів лазерів інфрачервоного
діапазону.
Запатентовано метод визначення патогенних
кристалів кальцію оксалату (СОМ) у фізіологічній
рідині для діагностики патологічних станів в
організмі людини.

Ігор 
ВОРОНА

Юлія 
ТАРАНЕЦЬ

Олена
КОСТЕНЮКОВА

Моделі інкорпорування модифікуючих домішок у структуру
розроблених матеріалів (кераміки YAG, кристалів COM та KDP).

Yb3+:YAG
Nd3+:YA

G

Yb3+ ⇒ Yb2+

YAG



Термохімічні процеси у високотемпературному 
електротермічному псевдозрідженому шарі

Представлено Інститутом газу НАН України.

Одержано низку фундаментальних та прикладних
результатів з дослідження термохімічних процесів у
високотемпературному електротермічному псевдо-
зрідженому шарі (ЕТПШ). Доведено ефективність
пірокапсулювання за технологією піролізу
вуглеводнів у ЕТПШ та визначено склад скидних
газів в залежності від параметрів процесу.
Результати дослідження мають значення для
атомної енергетики (створення мікротвелів,
одержання карбіду кремнію), водневої енергетики
(одержання водню), електротранспорту (очищення
графіту), сонячної енергетики та спецметалургії.

Костянтин СІМЕЙКО

а- пілотний реактор з ЕТПШ, б- динаміка зміни електричних 
параметрів ЕТПШ, в- залежність виходу водню від температури та 

типу реактору з ЕТПШ.
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Розробка аналітичних біотехнологій 
для потреб імунологічної діагностики

Представлено Національним технічним університетом 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» та Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна
НАН України.

Розроблено високочутливі та специфічні засоби для
імуноферментної діагностики низки інфекційних
захворювань людини (урогенітальний хламідіоз, туберкульоз,
дифтерія), визначення стану гуморального імунітету,
включаючи оцінку рівня алергізації організму, а також
імуноафінні методи виділення імуноглобулінів із біологічних
рідин організму людини.
Розроблені засоби за своїми біоаналітичними
характеристиками не поступаються кращим закордонним
аналогам або перевищують їх.

Олександр
ГАЛКІН

Тетяна 
ЛУЦЕНКО

Ольга 
КРИНІНА

Епітопне картування антигенів Mycobacterium
tuberculosis



Створення альтернативних біопалив з 
поновлювальної сировини

Представлено ДУ «Інститут харчової біотехнології та 
геноміки НАН України», Інститутом біорганічної хімії та 
нафтохімії імені В.П.Кухаря НАН України, Інститутом 
біології клітини НАН України. 

Розроблено та реалізовано навий підхід синтезу
метанолу, технологію отримання бутанолу з
рослиної сировини. Виділено нові вітчизняні штами-
продуценти бутанолу та розроблено технології
отримання бутанолу з рослинної сировини. За
допомогою метаболічної інженерії отримано штам
метилотрофних дріжджів, що характеризується
суттєво підвищеною продукцією етанолу.

Олена
ТІГУНОВА

Наталія
ХІМАЧ

Роксолана
ВАСИЛИШИН

Посилення експресії генів, що 
кодують пероксисомні
ферменти у найкращого з 
отриманих рекомбінантних
штамів О. рolymorpha

Посилення експресії 
ендогенного транспортера 
Hxt1 в геномі покращеного 
продуцента етанолу з 
ксилози O. polymorpha

7% глюкоза/3% ксилоза
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Метаболіти бактерій і дріжджів та 
їх функціональна активність

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології
імені Д.К.Заболотного НАН України, ДУ «Інститут
медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України».

Виділено та ідентифіковано штами молочнокислих
бактерій (МКБ) з ферментованих продуктів України.
Встановлено антимікробну активність МКБ щодо
патогенних та фітопатогенних мікроорганізмів.
Результати роботи слугують основою для
створення біопрепаратів на основі досліджуваних
штамів та/чи їх метаболітів.

Максим 
ХАРХОТА

Ольга 
ВАСИЛЮК

Ольга
ЛАГУТІНА

Модель генезису волютинових гранул S. сerevisiae та їх
структури

Максим
ХАРЧУК 



Спрямований синтез похідних тіазолідину з 
поліфармакологічними властивостями як 
потенційних лікарських засобів

Представлено Львівським національним медичним 
університетом імені Данила Галицького.

За результатами біологічних досліджень
ідентифіковано понад 30 високоактивних та
низькотоксичних сполук – гібридних молекул на
основі тіазолідину та інших п’ятичленних
гетероциклів і їх конденсованих поліциклічних
похідних.
Синтезовані сполуки проявили протиракову та
протипаразитарну дію у мікромолярних та
субмікромолярних концентраціях, що є підставою
для їх поглибленого вивчення як потенційних
лікарських засобів.

Анна
КРИЩИШИН-ДИЛЕВИЧ 

Андрій 
ЛОЗИНСЬКИЙ

Дизайн цільових гібридних молекул

Гетероциклічні сполуки із протитрипаносомною активністю
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Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії 
бактерій із навколишнім середовищем

Представлено Інститутом молекулярної біології і 
генетики НАН України.

Досліджено вплив кисню на формування біоплівок
бактерій, роль та розповсюдженість бактеріального
екзополісахариду целюлози у формуванні біоплівки
грам-негативних бактерій та еволюційні аспекти
продукції целюлози бактеріями. Досліджено характер
взаємодії бактерій із рослинами через бактеріальні
сигнальні молекули, які є регуляторами при
утворенні бактеріальних біоплівок.
Дослідження є підґрунтям для встановлення
антибіотикорезистентності та боротьби із
розповсюдженням госпітальних інфекцій.

Олена МОШИНЕЦЬ

Різноманітність ультраструктeри біоплівки Pseudomonas 
fluorescens SBW25 WS. 



Дисфункції іонних каналів: від 
молекулярних механізмів до новітніх 
стратегій корекції

Результати розширюють сучасні уявлення про
функціональну експресію, біофізичні властивості та
регуляцію ключових TRP-каналів і BKCа-каналів, що
широко представлені у гладеньком`язових та
інших типах клітин.
Вперше диференційовано гладеньком’язові
клітини з культури стовбурових клітин, що робить їх
перспективною моделю дослідження різних
дисфункцій іонних каналів, з можливістю
тестування нових фармако-терапевтичних засобів.

Дарія
ДРИНЬ

Марія 
МЕЛЬНИК

Олег 
ГАЛАЙДИЧ

Представлено Інститутом фізіології імені 
О.О.Богомольця НАН України.

Гладенькі м’язи являються потенційною мішенню для 
корекції патологій, що пов’язані з дисфункцією іонних 

каналів.



Неінвазивна оцінка пружньо-еластичних 
властивостей артерій та камер серця

Представлено ДУ «ННЦ «Інститут  кардіології  імені  
академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.

Розроблено рекомендації з діагностики порушення
еластичності судин. Створено найбільший в Україні
реєстр PULSE-COR реєстр пацієнтів (понад 1500
осіб), які пройшли таку діагностику.
Результати лягли в основу розробки першого
українського приладу, який використовується в
амбулаторіях нашої країни.
Вперше у світі розроблено протокол неінвазивного
визначення порушення еластичності камер серця,
що забезпечить ранню діагностику і попередження
подальшого прогресування серцевої недостатності
у пацієнтів із артеріальною гіпертензією.

Олена ТОРБАС

за точністю 
відповідає 
приладам 
закордонного 
виробництва, однак 
є більш дешевим і 
портативним 

ПРИЛАД ВІТЧИЗНАНОГО ВИРОБНИЦТВА

ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ РИГІДНОСТІ КАМЕР СЕРЦЯ

нова 
шлуночково-
артеріальна 

муфта

Одночасне неінвазивне
вимірювання 
аортального АТ підчас 
ехокардіографії з 
подальшою 
математичною оцінкою 
результатів



Оптимізація хірургічного лікування 
хворих на вікову катаракту 

Представлено ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії імені В.П.Філатова НАМН України» . 

Унікальність розробки полягає в підвищенні
ефективності хірургічного лікування хворих на
вікову катаракту шляхом розробки
диференційованих показань до застосування
ультразвукової факоемульсифікації (УЗ-ФЕ) або УЗ-
ФЕ із використанням фемтосекундного лазера на
основі визначення акустичної щільності
кришталика.

Яків ГРИЦЕНКО

Графічне та цифрове зображення показника акустичної 
щільності кришталика при УЗ-дослідженні



Християнська теологія та екзистенціалізм

Представлено Національним медичним 
університетом імені О.О.Богомольця.

Оригінальне комплексне дослідження
світоглядного та методологічного взаємовпливу
філософії класичного екзистенціалізму,
постекзистенціалістського мислення та
християнської теології.
Окреслюється альтернативний постмодерніському
шлях, запропонований в екзистенціальній теології,
– шлях оновленого ставлення до релігії як
передумови гуманістичної етики та пошуку засобів
до відновлення «деконструйованої» духовності.

Сергій ШЕВЧЕНКО



Здоров’язбережувальні засади 
використання програмно-апаратних 
засобів в освітньому процесі 5–9 класів

Представлено Інститутом інформаційних технологій і
засобів навчання Національної академії педагогічних
наук України.

Теоретично обґрунтовано та розроблено модель
формування здоров’язбережувального складника
інформаційно-комунікаційної компетентності учнів.
Обґрунтувано організаційно-педагогічні умови
використання програмно-апаратних засобів учнями 5–9
класів в закладах загальної середньої освіти.
Розроблено цикл занять для розвитку цієї
компетентності, діагностичний інструментарій для
вивчення динаміки її розвитку, укладено навчально-
методичні посібники.

Аліса СУХІХ



Забезпечення інформаційної безпеки
національної економіки в умовах
діджиталізації

Представлено Національним університетом 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Унікальність результатів дослідження полягає в
розробленні концептів синергетичного підходу
до забезпечення інформаційної безпеки
національної економіки в умовах діджиталізації
на засадах підвищення безпеки та захисту
інформації шляхом використання непозиційної
системи числення в залишкових класах.

Ольга 
ДЖИГОРА

Аліна 
ГЛУШКО

Аліна 
ЯНКО

надійність перевірки 
економічних даних

метод підвищення достовірності 
контролю економічних даних у СЗК



Сучасна концепція кримінально-
правової протидії організованій 
злочинності

Представлено Національною академією внутрішніх 
справ.

Розроблено доктринальну модель оптимізації та
підвищення ефективності системи норм, що
визначають підстави кримінальної відповідальності
за створення злочинних організацій, банд,
терористичних об’єднань, не передбачених законом
воєнізованих або збройних формувань.
Створено концепцію збалансованого застосування
основних світових моделей криміналізації суспільно
небезпечних діянь, спрямованих на протидію
організованій злочинності (змови, участі,
підприємництва, маркування/реєстрації).

Андрій ВОЗНЮК

протидія організованій злочинності



Теорія публічних послуг: 
адміністративно-правова складова

Представлено Університетом митної справи та фінансів.

Розроблено концепцію публічних послуг в Україні,
виокремлено проблеми її нормативного закріплення
та практичної реалізації. Сформульовано пропозиції
щодо вдосконалення чинного законодавства у цій
сфері і практики його застосування.
Запропоновано визначення публічних послуг,
варіанти класифікаційного поділу публічних послуг,
створення єдиного загальнонаціонального центру
надання публічних послуг із територіальними
відділеннями по всій Україні.

Євген  ЛЕГЕЗА

Система надання публічних послуг:

безпосередні види 
публічних послуг 
(адміністративні, 

муніципальні, 
соціальні, державні, 
житлово-комунальні 

тощо)

зв’язки між ними 
(вертикальні – між різними 
видами публічних послуг; 
горизонтальні – в межах 

одного виду публічної 
послуги) та суб’єктів, які 

здійснюють надання 
публічних послуг



Регіональний аспект деконструкції
ринків молочної продукції

Представлено Національним університетом 

«Львівська політехніка».

Олена БОЧКО

Сформовано механізм деконструкції
регіональних ринків молочної продукції, в
основу якого покладено інтегроване
функціонування його структурних елементів
на засадах гармонізації цілей суб’єктів
господарювання із цілями споживачів
молочної продукції та середовищно-
соціальними цілями на підставі врахування
регіональних чинників конкуренто-
спроможності і систематизації маркетингових
інструментів.



Формування та реалізація стратегії 
розвитку міжрегіонального економічного
співробітництва в умовах євроінтеграції

Представлено ДУ «Інститут економіко-правових 
досліджень імені В.К.Мамутова НАН України».

Розроблено теоретико-методичні засади формування
та реалізації стратегії розвитку міжрегіонального
економічного співробітництва в умовах
євроінтеграції. Обґрунтовано вибір домінуючої
стратегії розвитку міжрегіонального економічного
співробітництва в умовах євроінтеграції та векторів
розвитку міжрегіонального економічного
співробітництва на основі концепції SMART-
спеціалізації.

Юлія 
РОГОЗЯН

Дар`я 
ЗАБЛОДСЬКА



Селекційні  та  біотехнологічні  
аспекти  створення  нових  генотипів  
кукурудзи, адаптованих  до  зони  
Степу  України

Представлено ДУ Інститут зернових культур 
Національної академії аграрних наук України.

Сформовано базові концептуальні засади добору та
синтезу конкурентоздатного вихідного матеріалу
генотипів кукурудзи різних зародкових плазм на основі
передових селекційних і біотехнологічних практик.
Запропоновано до використання ряд скоростиглих
генотипів кукурудзи з високою комбінаційною
здатністю, низькою збиральною вологістю зерна, а
також підвищеною калусогенною та регенераційною
здатністю.

Олександр 
ГАЙДАШ

Олексій 
АБЕЛЬМАСОВ

Катерина 
ДЕНИСЮК

Схема отримання рослин-регенерантів in 
vitro у кукурудзи


