
Премії Президента України для молодих вчених

2022 року  



 Секретаріатом Комітету у 2022 році  було прийнято 51 роботу на здобуття премії 

Президента України для молодих вчених.

 Всі представлені роботи після проведення їх науково-технічної експертизи  

розглядалися на засіданнях спеціалізованої секції та президії Комітету.

 Рішенням президії Комітету від 05 липня 2022 року до участі у конкурсі зі здобуття 

премій було допущено 41 роботу.

 До Комітету надійшло 140 схвальних відгуків від провідних науковців і організацій,

в тому числі 20 – від зарубіжних колег. На офіційному вебсайті Комітету залишили свої 

коментарі 1014 вчених і фахівців, з них 86 - від зарубіжних колег.

 Указом Президента України від 30 листопада 2022 року №809/2022 премію Президента 

України для молодих вчених 2022 року присуджено 32  роботам.
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Серед 16 докторів наук:

• 5 – докторів фізико-математичних наук,

• 4 – доктори технічних наук,

• 2 – доктори юридичних наук,

• доктор геологічних наук, 

• доктор економічних наук,

• доктор історичних наук, 

• доктор сільськогосподарських наук, 

• доктор хімічних наук.

Серед них:

• 8 – представників МОН України, 
• 7 – представників НАН України,
• 1 – представник НААН України.

Запропоновано  преміювати 78 науковців, 
92% з них мають науковий ступінь.
16 докторів наук і 56 кандидатів наук.

20%

доктори наук

72% 

кандидати наук

8%

не мають науковго ступеня



Екстремальні проблеми і алгебраїчно-
аналітичні методи комплексного та 
гіперкомплексного аналізу

Інститут математики НАН України

Дослідили ряд актуальних проблем про
екстремальне розбиття комплексної площини та
знайдено нові пiдходи і методи їх розв'язання, що
дозволило одержати низку нових результатів у
складних відкритих проблемах.
Отримано представлення моногенних функцiй,
визначених в областях спецiальних пiдпросторiв
довiльної скiнченновимiрної комутативної
асоцiативної алгебри над полем комплексних
чисел, зi значеннями в цiй алгебрi за допомогою
голоморфних функцiй комплексної змiнної.

д. ф.-м. н.
Ірина

ДЕНЕГА

д. ф.-м. н.
Віталій 

ШПАКІВСЬКИЙ

к. ф.-м. н.
Ярослав 

ЗАБОЛОТНИЙ

к. ф.-м. н.
Богдан 

КЛІЩУК



Магнон-магнонні та магнон-фононні 
процеси в елементах магніто-електроніки 
та магнітокалорики

Інститут магнетизму НАН України та МОН України

Вивчили низку фундаментальних особливостей
магнон-магнонних та магнон-фононних процесів у
сучасних магнітних наноструктурах та
функціональних магнітних матеріалах.

Запропоновано способи:
 підвищення потужності та когерентності
спінтронних наногенераторів НВЧ,
 створення швидкодіючих штучних метаматеріалів
з керованими мікрохвильовоми властивостями,
 синтезу метамагнітних сплавів з покращеними
надпружними та магніто-калоричними
властивостями.

д. ф.-м. н.
Анна КОСОГОР

Приклад тримагнонних
процесів у вихровій
наноточці, перше
спостереження магнонних
"модшепітної галереї"

д. ф.-м. н.
Роман ВЕРБА

к. ф.-м. н.
Денис СЛОБОДЯНЮК



Інноваційні технології саморозпов-
сюджувального високотемпературного
синтезу

Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського, 
Запорізький національний університет,
Дніпровський державний технічний університет

 Запропонували нові технологічні рішення
формування захисних дифузійних покриттів.
 Розробили теорію та технологію процесу
дифузійного насичення з формуванням
інтерметалідних фаз.
 Отримані покриття дозволяють забезпечувати
високий рівень зносо-корозійностійких
характеристик деталей, які працюють в умовах
комплексного впливу агресивних речовин.
Впроваджено на ряді металургійних підприємств
України.

к. т. н
Вікторія КУЛИНИЧ

д. т. н
Юрій БЄЛОКОНЬ

к. т. н
Дмитро СЕРЕДА



Електромеханічні системи підвищеної 
енергоефективності для об'єктів 
промисловості та транспорту

Інститут електродинаміки НАН України,
Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського

Розробили методи і системи керування
вентильно-індукторними стартер-генераторами,
асинхронними електроприводами кранів-
маніпуляторів і зарезонансних віброзбуджувачів, які
дозволяють підвищити енергоефективність,
електромеханічних систем, забезпечити високу
точність позиціонування і швидкість переміщення
вантажу кранів-маніпуляторів, знизити потужність
приводу вібраційних машин.

Впроваджено на ПАТ "Крюківський
вагонобудівний завод", ТОВ "Науково-технічна
фірма "ТЕМС " та інших.

к.т.н.
Максим

ШИХНЕНКО

Ph.D.
Олександр

РИЖКОВ

к.т.н.
Вікторія
НОЖЕНКО

к.т.н.
Олександр

СЬОМКА



Інноваційні технології ресайклінгу 
об'єктів громадської та виробничої 
інфраструктури з використанням 
композиційних матеріалів

Національний авіаційний університет

Розробили, запатентовали та впровадили
комплекс технологій для зведення та відновлення
громадських і промислових об’єктів, серед яких:
 нові види будівельних конструкцій (просторові
покриття і перекриття, плити, колони, балки);
 армувальні текстильні композитні матеріали;
 способи виготовлення та реконструкції
сталезалізобетонних елементів із застосуванням
склеювання сталі та бетонної суміші
багатокомпонентними полімерами;
 конструкції дорожніх та аеродромних покриттів
влаштованих методом холодного ресайклінгу.

д. т. н.
Григорій 

ГАСІЙ

к. т. н.
Вікторія 

ВАСИЛЕНКО

к. т. н.
Олександр 

ГОРБ

к. т. н.
Олександр 

ДУБИК



Наукові основи вибору сталей для 
сірководневих середовищ та розроблення 
методів їх протикорозійного захисту

 Розробили нові підходи до вибору сталей та методів їх
захисту у середовищах з різним вмістом сірководню, які
дозволяють розширити спектр застосування вітчизняних
сталей у сірководневих середовищах, покращити їх
властивості нанесенням комбінованих покриттів
(електрометалізаційнийалюмінійта епоксиднафарба).
 Розробили технологічний регламент проти-
корозійного захисту металоконструкцій від сірководневої
корозії.

Впроваджено на ТОВ "Універсальна бурова техніка" і
ПрАТ "Конотопськийарматурнийзавод".

к.т.н.
Світлана ГАЛАЙЧАК

к.т.н.
Богдан ДАЦКО

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України



Концептуальні основи вибору хімічного 
складу сталі для залізничних коліс з 
підвищеною стійкістю

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова 
НАН України

 Розробили хімічний склад сталі та
температурно-часові параметри термічної обробки
коліс, що в сукупності забезпечили отримання
високого комплексу механічних властивостей
дослідних коліс класу "D" з підвищеною стійкістю
до зношування.
 В умовах виробництва ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
отримано комплекс характеристик міцності та
пластичності залізничних коліс з формуванням
мікроструктури без утворення мартенситу при
термічній обробці за рекомендованими режимами.

д.т.н.
Ганна КОНОНЕНКО

к.т.н.
Ірина СНІГУРА
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Нанорозмірні плівкові структури з 
магнітними і немагнітними шарами для 
сучасних технологій спінтроніки та 
наноелектроніки

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 Створено наукові основи керування в широких
температурних інтервалах структурно-фазовими
станами і фізичними властивостями гетерогенних
плівкових систем на основі Fe/Pt із різною
конфігурацією додаткових магнітних і немагнітних
наношарів, перспективних для інноваційних
технологій наноелектроніки та спінтроніки.
 Отримані результати дозволяють покращити
функціональні характеристики робочих плівкових
елементів у пристроях зберігання інформації,
детекторах випромінювання, постійних магнітах.

д.ф.-м.н.
Ігор ВЛАДИМИРСЬКИЙ

Градієнтний розподіл 
магнітно-твердої  (L10) і 
магнітно-м’якої (А1) фаз в 
системі Pt/Fe/Pt/Au/Fe з 

асиметричною 
конфігурацією наношарів.

Значення коерцитивної сили Нс

для періодичної нанорозмірної
системи можна збільшити вдвічі 

шляхом додавання водню до 
нейтральної атмосфери термічної 

обробки.



Новітні технології створення функціо-
нальних напилених покриттів, матеріалів
та способів їх з’єднання у суднобудуванні

Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова, Економіко-технологічний
інститут імені Роберта Ельворті

 Розробили технологію створення функціональних
напилених покриттів, матеріалів та способів їх
з’єднання для підвищення надійності та довговічності
деталей суднового машинобудування, зокрема
суднових валопроводів.
 Розробили припій і технологію з’єднання
жароміцних нікелевих сплавів лопаток суднових
газових турбін.

Впроваджено на ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", ТОВ
"Зерноторгівельна компанія "Прометей", ТОВ "Аміко
Діджитал", ТОВ Advice You World GmbH (Ukraine), ТОВ
"Сакена", ТОВ НВЦ "Плазер".

к.т.н. 
Максим
БОБРОВ

Ph.D.
Євген

БУТУРЛЯ

Ph.D.
Олександр 
УРСОЛОВ

к.т.н.
Тетяна

МАКРУХА

Треки струменя при плазмовому 

напиленні порошку ПГ-19М-01

Загальний вигляд зразків після паяння (а) і 

випробувань при температурі 900 °С (б) на 

довготривалу міцність



Матеріали і технології для адитивного 
формування і зварювання полімерних 
виробів

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 
НАН України, ДП "АНТОНОВ"

к.т.н.
Ольга МАСЮЧОК

Ph.D.
Роман КОЛІСНИК

Олександр 
МАЛЬЦЕВ

40

60

100

160

y
,
m

m

160

140

100

80

60

40

20

2 4 x, mm0

100 layers

,
o
C

50

40

30

20

10

6

 Встановили вплив параметрів FDM 3D друку на
властивості 3D виробів.
 Розробили технології та композитні полімерні
матеріали для адитивного формування виробів з
функціональними властивостями.
 Розроблено технологічні рекомендації щодо
зварювання інженерних та високотехнологічних
пластмас з використанням модифікованих
металевих та полімерних композитних закладних
нагрівальних елементів.

Технології впроваджено на ДП "АНТОНОВ",
ТОВ "РП Україна" та ПП "Ттехнології".



Низьковимірні напівпровідникові 
металооксиди для газової сенсорики

Інститут прикладних проблем механіки і 
математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

 Сконструювали та побудували принципово нову
газосенсорну систему, що містить
багатокомпонентну матрицю з 25 адсорбентів
нанопорошкових металооксидів різної модифікації.
Цифрова обробка сигналів колірності матричних
елементів в різних газових середовищах дали змогу
виявляти різні газові частинки аж до їх сумішей.
 Створили алгоритм та програмне забезпечення
для аналізу складу газового середовища.
 Створена газосенсорна система дозволяє
проводити газоаналіз з високою чутливістю,
селективністю та швидкодією.

к.ф.-м.н.
Ростислав 
БОВГИРА

к.ф.-м.н.
Степан САВКА

к.ф.-м.н.
Юрій ВЕНГРИН



Розробка наукових засад виробництва і використання
нанорідин для підвищення безпеки та ефективності
енергетичного обладнання, зокрема ядерних
реакторів

Інститут газу НАН України

 Вперше отримав стійкі до кипіння та охолодження
нанорідини на основі алюмосилікатів, діоксиду
титану і вуглецевих нанотрубок, здатних до
підвищення критичного теплового потоку.
 Дослідив вплив складу, розміру, структури і
концентрації твердої фази, ступеня дезагрегації та
вмісту диспергента на параметри теплообміну
нанорідин, з'ясовано механізм аномального росту їх
теплових параметрів при кипінні.

Впроваджено на НВФ "КОШ", проведені
промислові випробування на ПАТ "ЗАПОРОЖКОКС".

к.т.н.
Дмитро КОМИШ
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Електромагнітні методи при вивченні 
рудопроявів корисних копалин

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

 Одержано параметри геоелектричних
неоднорідностей земної кори і верхньої мантії
різних геологічних структур території України.
 Розробив геолого-геоелектричні критерії та
вивчено закономірності локалізації ознак рудної
мінералізації та вуглеводневих корисних
копалин.

Впроваджено в ПрАТ «Геофізичне
обладнання Надра», Британсько-Українській
компанії «Mouchel-IRE», ТОВ «Придніпровська
гірничо-хімічна корпорація».

д.геол.н
Антон КУШНІР



Обґрунтування параметрів  способу використання 
геотермальної енергії для інтенсивної 
рекультивації деградованих територій

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

 Встановив закономірності теплопереносу та зміни
температури води в геотермальній системі в залежності
від конструктивних параметрів теплообмінника.
Розраховано ефективний вміст порошку графіту в
теплопровідній суміші.
 Встановив взаємозв'язок складу води та динаміки
зростання біомаси в певному інтервалі температур, що
дозволило обґрунтувати параметри способу
використання геотермальної енергії для інтенсивного
відновлення техногенно-деградованих територій.

Впроваджено на ДП Мирноградвугілля.

Ph.D.
Ольга  БОГОМАЗ



Науково-технологічні засади 
підвищення екологічної безпеки при 
експлуатації водоочисних об’єктів

Обґрунтували комплекс організаційно-
технологічних заходів щодо використання
водних об’єктів та експлуатації водоочисних
і гідротехнічних споруд на них.
Вдосконалено конструкції напірних і
безнапірних установок для очищення води
з врахуванням енергоефективності.
 Запропоновано раціональні технологічні
схеми підготовки води, залежно від якісних
показників природніх вод, загальних витрат
на водоспоживання водоочисних
комплексів.

к.т.н.
Сергій КУНИЦЬКИЙ

к.т.н.
Сергій ШАТНИЙ

к.т.н.
Наталія ІВАНЧУК

Національний університет водного господарства та 
природокористування 



Молекулярний дизайн функціоналізованих 
аміноантрахінонів як перспективних сполук 
фармацевтичного призначення

Національний університет "Львівська політехніка" 

Розробив методологію синтезу нових
функціоналізованих сполук, що дало можливість
здійснити цілеспрямований дизайн нових
біологічно активних речовин.
Експериментальним біологічним скринінгом
серед синтезованих нових сполук виявлені
речовини з високою бактерицидною, фунгіцидною,
антиоксидантною, тирозинкіназною, антитром-
боцитарною, антивірусною, протипухлинною
активностями.

к.х.н.

Віктор ЗВАРИЧ



Створення нових поліфункціональних
каталізаторів процесів "зеленої хімії" 
для отримання промислово важливих 
органічних продуктів з 
відновлювальної сировини

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
НАН України, Інститут біоорганічної хімії та 
нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

Розвинуто наукові підходи щодо розроблення
високоактивних каталізаторів для процесів
отримання промислово важливих вуглеводнів
та оксигенатів з біоспиртів шляхом послідовних
перетворень, що створює передумови для
налагодження в Україні виробництва хімічних
продуктів, компонентів моторних та ракетних
палив, полімерних матеріалів з
відновлювальної сировини.

к.х.н.

Ольга ЛАРІНА
Ph.D.

Каріна ВАЛІГУРА
к.х.н.

Олексій ЖОХ
к.х.н.

Олександра
ПЕРТКО



Синтез, термодинамічні властивості та фазові 
рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних
систем різного функціонального застосування

Національний університет водного господарства та 
природокористування

 Розробив новий низькотемпературний метод
синтезу срібловмісних сполук в позитивних електродах
електрохімічних комірок.
 Узагальнено і систематизовано дані щодо
термодинамічних властивостей халькогенідів і
халькогалогенідів та фазових діаграм систем на їхній
основі.
 Унікальні фізико-хімічні характеристики
синтезованих зразків обумовлюють значні
перспективи практичного застосування матеріалів на їх
основі у різних галузях науки і техніки.

д.х.н.

Микола МОРОЗ



Синтез та дослідження неорганічних і 
органо-неорганічних матеріалів для 
систем перетворення та зберігання енергії

Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І.Вернадського НАН України

 Дослідили особливості утворення
перовськитів при різних співвідношеннях
вихідних реагентів у розчинниках та показано
шляхи підвищення їх стійкості до зовнішніх
чинників.
 Розроблено та одержано нові конденсаторні
оксидні матеріали з «колосальною»
діелектричною проникністю (вище 1000) для
створення сучасних багатошарових
конденсаторів великої ємності.

Ph.D.

Павло ТОРЧИНЮК
к.х.н

Тетяна ПЛУТЕНКО



Нові мультифункціональні монокристалічні 
та полікристалічні матеріали для 
акумуляторів, накопичувачів водню, 
сенсорної техніки та електроніки

Львівський національний університет імені Івана
Франка

 Визначили межі стабільності твердих розчинів та
вплив легуючих компонентів на протяжність областей
гомогенності.
 Запропонували склади твердих розчинів для розробки
електродних і магнітних матеріалів.
 Дослідили вплив легуючих компонентів на
електрохімічні та магнітні властивості матеріалів.
 Показано фундаментальну можливість керування
оптичними характеристиками кристалів групи A2BX4 та
запропоновано їх практичне застосування як активних
елементів у пристроях функціональної електроніки.

к.ф.-м.н.
Павло 

ЩЕПАНСЬКИЙ

к.х.н.
Василь 
КОРДАН

к.х.н.
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Функціональні мікро- і наноструктуровані
багатошарові матеріали

Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут"

 Запропонували принципи електрохімічного
формування багатошарових матеріалів та фізичні
механізми формування багатошарових покриттів
при одночасному радіаційному пошкодженні і
процесі релаксації дефектів будови.
 Довели можливість використання
мікроструктурованих керамічних матеріалів для
створення покриттів та деталей, що мають
стабільні низькі показники діелектричних
характеристик в мікрохвильовому діапазоні.

Впроваджено на машинобудівному заводі
"ФЕД", НВП "Екополімер", ДП "Завод імені
В.О.Малишева", ДНВП "Об’єднання Комунар", ДП
"КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля" (м. Дніпро).

д.т.н.
Антоніна МАЙЗЕЛІС

к.ф.-м.н. 
Наталія ПІНЧУК

Валентина 
ВОЛОЩУК

основаоснова

(M1-M2)1

(M1-M2)2

бішар



Антирефлюксна терапія у хворих на 
плоскоклітинний рак гортані

ДУ "Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"

 Визначено особливості патоморфологічної
картини плоскоклітинного раку гортані I-II стадії на
фоні ларингофарингеального рефлюксу.
 Вперше вивчена частота прояву ЛФР у хворих за
допомогою добової рН-моніторування та анкетування
на підставі модифікованих візуально-аналогових
шкал "The Reflux Symptom Index " та "The Reflux
Finding Score".
 Застосування розробленого лікувально-
діагностичного алгоритму для таких хворих дозволяє
підвищити ефективність діагностики та лікування за
рахунок зниження кількості рецидивів.

Ph.D.
Ярослав КІЗІМ



Мікробні технології для 
біоремедіації та підвищення 
продуктивності агроекосистем

Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України

 Розробили і реалізували ефективні мікробні
біотехнології, спрямовані на збереження
екологічного стану і підвищення
продуктивності сучасних агроекосистем в
умовах техногенного навантаження.
Доведено ефективність застосування
біопрепаратів на основі метаболітів ґрунтових
стрептоміцетів, діазотрофів та амоніфікаторів.

Впроваджено в агрогосподарствах ДП
МНТЦ "Агробіотех" та ТОВ-ІК "Біоінвест-Агро".

Ph.D.
Марія ЛОБОДА

к.б.н.
Марина 

ЗЛАТОГУРСЬКА

Олеся 
ГАВРИЛЮК

Марія
ДІМОВА



Формування стійких
урбоекосистем з автохтонних та 
алохтонних деревних рослин

НДП "Софіївка" НАН України, 
ДДП "Тростянець" НАН України, НПП "Мале Полісся"

к.б.н.
Ольга ПОРОХНЯВА

к.б.н. 
Марина ТАРАБУН

Марина 
ЦИБУЛЯ

 На основі комплексного дослідження
біоекологічних характеристик автохтонних та
алохтонних деревних рослин, підібрано
високодекоративні види стійкі в умовах
урбанізації.
 Рослини запропонованих видів
характеризуються високими показниками
зимостійкості та потенційної морозостійкості, що
разом з високою посухостійкістю сприяє
формуванню стійких урбоекосистем.

Оцінка життєздатності

Візуальна зимостійкість рослин

Онтогенетичний 

період

Онтогенетичний

стан

Середній бал

зимостійкості

Прегенеративний Ювенільний 1,4

Іматурний 1,3

Віргінільний 1,2

Генеративний Мол. генеративний 1,0

Середньовіковий

генеративний

1,0

Фактична посухостійкість рослин 
Cladrastis kentukea

Онтогенетичний 

період

Онтогенетичний 

стан

Середній бал 

посухостійкос

ті

Прегенеративний Ювенільний 4,7

Іматурний 4,8

Віргінільний 4,8

Генеративний Мол.генеративний 5,0

Середньовіковий

генеративний

5,0



Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: 
історико-антропологічний аналіз моделі 
дитинства в Гетьманщині

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка

 Уперше дослідив феномен дитинства, що
функціонував у суспільстві Гетьманщини.
 Дитинство розглядається як соціально
сконструйований феномен, який вивчено як
маркер побутування соціуму Гетьманщини,
зокрема у контексті релігійності, родинних
відносин, життєвих стратегій дорослих, (не)дієвості
впливу імперських урядових ініціатив.
 Зроблено висновки про інструменталізацію
дитячого, використання дитячої праці, питому вагу
насильства щодо дітей, дитинство в умовах війн і
соціальних катаклізмів.

д.і.н.
Ігор СЕРДЮК



Розвиток життєстійкості та зміцнення 
етнонаціональної ідентичності української молоді

УНМЦ  практичної психології і соціальної роботи
НАПН України.

 Створену психологічну технологію розвитку
життєстійкості, яка допоможе подолати сензитивну
тривогу, виробити фрустраційну толерантність,
знизити афіліативну невдоволеність та сформувати
нові ефективні стратегії поведінки.
 Технологія спирається на особливості
українського менталітету.
 Визначено основні механізми етнонаціональної
ідентичності, а саме окреслено психологічні
закономірності оптимізації процесу ампліфікування
етнонаціональної самобутності, яка забезпечує
консолідовану цілісність українського соціуму та
його національну безпеку.

Ph.D.
Вікторія ПРЕДКО



ВНЗ "Ужгородський національний університет"

д.ю.н.
Віктор ЗАБОРОВСЬКИЙ

Правовий статус адвоката в умовах
становлення громадянського суспільства
та правової держави в Україні

 Метою роботи є вдосконалення теоретико-правових
положень правового статусу українського адвоката.
 Розроблено і впроваджено науково обґрунтовані
пропозиції щодо вдосконалення норм чинного
законодавства, правил адвокатської етики, в аспекті
забезпечення належної реалізації права особи на
професійну правничу (правову) допомогу.

Результати роботи впроваджено у діяльність
Академії адвокатури України; Інституту законодавства
Верховної Ради України; Ради адвокатів Закарпатської
області та інш.



Правове забезпечення енергетичної
безпеки України

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 Розроблено концепцію енергетичної безпеки
України, що спрямована на оптимізацію
енергетичного законодавства, забезпечення
надійності та безперебійності постачання
мінеральних ресурсів, диверсифікації джерел,
маршрутів і постачальників енергоресурсів.
 Запропоновано прийняття законодавства про
створення запасів нафти і нафтопродуктів;
впровадження системи стандартизації галузі
водневої енергетики; безпеки у процесі
виробництва, зберігання, транспортування та
споживання водню з урахуванням технологій країн
ЄС.

д.ю.н.
Євгеній ШУЛЬГА 

к.ю.н. 
Наталія ШИНКАРУК 



Інвестиційна та інноваційна складові розвитку
агропромислового виробництва

Інститут механіки та автоматики агропромислового
виробництва НААН України, 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України

 Обґрунтували комплаєнс розвитку агропромислового
виробництва сучасним інвестиційно-інноваційним
трендам шляхом активізації використання інновацій та
нематеріальних активів завдяки залученню капітальних
інвестицій.
 Сформовано інформаційно-обліково-аналітичне
забезпечення оцінки ефективності капітальних інвестицій
спрямованих на інновації в агропромисловому
виробництві, що дозволяє додатково акумулювати до 10%
від вартості основних засобів для переходу на інноваційне
обладнання.
 Економічний ефект від впровадження на
агропідприємствах України становить 485 грн/га ріллі.

к.е.н.
Наталя СЕРГЄЄВА

к.е.н.
Надія СТОЛЯРЧУК



Міграційна активність населення України: 
соціально-економічні виклики та механізми 
регулювання

д.е.н.
Мар'яна БІЛЬ

к.е.н.
Ігор БАРАНЯК

ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього
НАН України"

Актуальні заходи 

регулювання міграції 
Кінцева ціль Необхідність заходу

Удосконалення інформаційно-
аналітичного забезпечення 
регулювання міграції 
населення

Системний моніторинг 
міграційної активності населення 
(оцінка потенційної і реальної 
міграції)

Об’єктивне розуміння 
міграційної ситуації

Інформаційно-роз’яснювальна 
робота щодо прав мігрантів 

Створення при міграційній службі 
інформаційних центрів для 
консультування, юридичного 
супроводу з питань трудової й 
освітньої міграції

Підвищення довіри й взаємодії 
між владою та мігрантами

Забезпечення прозорої 
діяльності посередників на 
ринку міграційних послуг

Повна легалізація надання 
міграційних послуг високої якості

Соціальна відповідальність 
бізнесу в сегменті надання 
міграційних послуг

Проведення конкурсу бізнес-
проєктів та проєктів
соціального підприємництва 
для мігрантів

Реалізація регіональних програм 
освітньої рееміграції Ефективне використання 

міграційних доходів
Протидія безповоротним 
міграційним втратам

Реалізація регіональних 
інвестиційних програм для 
населення з міграційним 
досвідом

Підтримка створення 
українських закладів освіти за 
кордоном 

Збереження осередків 
української діаспори за кордоном

Забезпечення єдності 
українського народу

Підтримка програм 
академічної мобільності

Створення регіональних альянсів 
закладів вищої освіти та 
міжнародних корпорацій

Підвищення 
конкурентоспроможності 
освітніх послуг в Україні

Окрема увага до 
проблематики міграції молоді

Рееміграція молоді з інтеграцією 
здобутого міграційного капіталу

Збереження демографічного, 
інтелектуально-трудового 
потенціалу України

 Розробили та обґрунтували методичні засади
побудови прогностичної моделі демовідтворювальних
процесів в умовах підвищеної міграційної активності
населення України.

 Сформовано програмно-методологічний базис
системи моніторингу демовідтворювальних процесів
в умовах розвитку територіальних міграційних систем
та інтенсифікації міграційної активності.

 Запропоновано практичні рекомендації щодо
пріоритетних механізмів регулювання міграційної
активності населення України з актуалізацією
здійснення її моніторингу (реальної і потенційної
міграції).



Цифрова трансформація засобів 
керування процесами економіко-
виробничих систем

Національний університет "Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка"

 Розробили адаптивні методи цифрової обробки
сигналів як інструмент цифрової трансформації
економіко-виробничих систем.
 Запропоновано модель автоматизованої
системи керування процесом сушіння як
технологічний засіб цифрової трансформації
економіко-виробничих систем.
 Представлено інноваційні методи оцінювання
якості продуктів діяльності як організаційних
засобів удосконалення процесу керування
економіко-виробничих систем.

к.т.н.
Олександр 
ЛАКТІОНОВ

к.т.н.
Руслан

ЗАХАРЧЕНКО

к.т.н.
Богдан 
БОРЯК

Ph.D.
Анна

ЧЕРВ’ЯК



Агробіологічні особливості підвищення
генетичної спроможності формування
продуктивності сортів зернових
колосових культур

ННЦ  "Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського", Донецька державна
сільськогосподарська дослідна станція НААН України

д.с.-г.н.
Олександр ВІНЮКОВ

Ph.D.
Анастасія ЗВОНАР

 Розробили новітні агротехнологічні прийоми
вирощування зернових колосових культур на основі
генетично обумовлених можливостей рослин
протистояти біотичним та абіотичним факторам.
 Визначено оптимальне поєднання технологічних
прийомів, яке забезпечує найбільший приріст
врожайності, екологічну безпеку та високу економічну
ефективність вирощування рослинницької продукції.

Впроваджено в господарствах степової та
лісостепової зон України.


