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Національний банк України ввів в обіг пам’ятні монети, присвячені 

100-річчю Національної академії наук України 

Національний банк України (НБУ) з 10 жовтня 2018 р. ввів в обіг 

пам’ятні монети «100 років Національній академії наук України» номіналом 

5 і 20 грн  (Національна академія наук України). 

«Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук 

України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є 

вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним 

центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на 

вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і 

прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та 

потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути 

одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в 

організації наукових досліджень», – йдеться в описі однієї та іншої монети на 

сайті НБУ. 

Монета номіналом 20 гривень виготовлена зі срібла, її тираж – 2,5 тис. 

штук. Монета номіналом 5 гривень – із нейзильберу, вийшла тиражем 40 тис. 

штук. 

 

 
 

На аверсі нейзильберової монети номіналом 5 гривень розміщено: малий 

Державний Герб України (угорі ліворуч), під яким напис УКРАЇНА, угорі 

праворуч – номінал: 5/ ГРИВЕНЬ, у центрі на матовому тлі написи: ЗАКОН/ 

УКРАЇНСЬКОЇ/ ДЕРЖАВИ/ ПРО ЗАСНУВАННЯ/ УКРАЇНСЬКОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК/ В М. КИЄВІ/ ЗАТВЕРДЖУЮ/ ПАВЛО 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4308


СКОРОПАДСЬКИЙ/ 14 ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ М. КИЇВ, під написами 

факсіміле П. Скоропадського;  унизу – відбиток печатки Української 

держави, по обидва боки від якого роки 1918 та 2018; внизу логотип 

Банкнотно-монетного двору Національного банку України. 

 На аверсі срібної монети номіналом 20 гривень розміщено: малий 

Державний Герб України (угорі ліворуч), під яким напис УКРАЇНА, угорі 

праворуч – номінал: 20/ ГРИВЕНЬ, у центрі на матовому тлі написи: ЗАКОН/ 

УКРАЇНСЬКОЇ/ ДЕРЖАВИ/ ПРО ЗАСНУВАННЯ/ УКРАЇНСЬКОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК/ В М. КИЄВІ/ ЗАТВЕРДЖУЮ/ ПАВЛО 

СКОРОПАДСЬКИЙ/ 14 ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ М. КИЇВ, під написами 

факсіміле П.Скоропадського;  унизу – відбиток печатки Української держави 

(елемент оздоблення – локальна позолота), по обидва боки від якого роки 

1918 та 2018. 

Якщо аверси монет мало чим відрізняються, то реверси мають 

відмінності. На монеті з нейзильберу зображено портрет Володимира 

Вернадського на тлі будівлі Президії Національної академії наук України, 

над якою написи: НАЦІОНАЛЬНА/ АКАДЕМІЯ НАУК/ УКРАЇНИ; внизу – 

стилізована цифра 100, в нулі якої вписано роки 1918 та 2018. 

На монеті зі срібла зображено жовту будівлю Президії Національної 

академії наук України (елемент оздоблення – локальна позолота), над якою 

напис 100/ РОКІВ; по колу розміщені портрети президентів Національної 

академії наук України з підписами: ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ (угорі), 

ОРЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ (праворуч), МИКОЛА ВАСИЛЕНКО (ліворуч), 

ВОЛОДИМИР ЛИПСЬКИЙ (ліворуч), ДАНИЛО ЗАБОЛОТНИЙ (праворуч), 

ОЛЕКСАНДР БОГОМОЛЕЦЬ (унизу ліворуч), ОЛЕКСАНДР ПАЛЛАДІН 

(унизу праворуч), БОРИС ПАТОН (унизу в центрі); на матовому тлі внизу 

напис: НАЦІОНАЛЬНА/ АКАДЕМІЯ НАУК/ УКРАЇНИ. 

Повідомлення на сайті НБУ: 

https://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1243 

https://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1244 

https://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1243
https://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1244

