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«Я, нижчепідписаний, Альфред Бернхард 

Нобель, обміркувавши і прийнявши рішення, 

цим оголошую мій заповіт з приводу майна, 

надбаного мною на момент смерті. 

 
 

Все майно, що залишається після мене і може бути реалізоване, необхідно 

розподілити таким чином: капітал виконавці духівниці мають перевести в цінні 

папери, створивши фонд, проценти з якого видаватимуться тим, хто протягом 

попереднього року приніс найбільшу користь людству.  

 Вказані проценти слід розділити на п'ять рівних частин, які призначаються: перша 

частина тому, хто зробив найважливіше відкриття чи винахід у галузі фізики, друга - 

тому, хто здійснив велике відкриття або вдосконалення в галузі хімії, третя - тому, 

хто досяг видатних успіхів у галузі фізіології чи медицини, четверта - тому, хто 

створив найвизначніший літературний твір, що відбиває людські ідеали, п'ята - тому, 

хто зробив вагомий внесок у згуртування народів, знищення рабства, зниження 

чисельності існуючих армій і сприяння мирній домовленості...  

Моє особливе бажання полягає в тому, щоб на присудження премій не впливала 

національність кандидата, щоб премію одержували найбільш гідні, незалежно від 

того, скандинави вони чи ні…» 

 



Нобелівська премія — одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку 

щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи 

або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. 

Щороку 21 жовтня, у день народження Альфреда Нобеля, оголошують імена 

лауреатів Нобелівської премії.  

Церемонія вручення відбувається 10 грудня – у день його смерті.  Напередодні 

лауреати читають нобелівські лекції. 

Вручення премій почалося 1901 року. 

За час існування премії було запроваджено лише одне нововведення: 1968 року 

Банк Швеції з нагоди свого 300-річчя запропонував виділити гроші на премію з 

економіки, і Нобелівський комітет взяв на себе зобов'язання з їхнього 

розподілу. Офіційно іменована як премія з економіки пам'яті Альфреда Нобеля 

вперше була присуджена 1969 року. 

Нагороди в галузі фізики, хімії, фізіології і медицини, літератури й економіки 

вручає в Концертному  залі Стокгольма король Швеції, а в першому 

університеті Норвегії у присутності короля Норвегії і членів королівської сім'ї 

того ж дня голова Норвезького Нобелівського комітету нагороджує лауреатів 

премії миру. 

Сума премії змінюється залежно від доходів Фундації Нобеля. 



В галузі фізіології і медицини 
Хто: японець Йосінорі Осумі (71 рік, 

професор Токійського уніеврситету) 

 

Обґрунтування: за опис процесу 

аутофагії. 

Аутофагія - процес, при якому клітина самопоїдає себе. Аутофагія має важливу 
функцію - клітина позбавляється від пошкоджених білків і органел. Таким чином 
клітина так само поповнює нестачу поживних речовин для підтримки своєї 
життєдіяльності. 

Сам процес аутофагії виглядає так: клітинна мембрана ізолює всякі пошкоджені 
частини клітини, утворюючи тим самим аутофагосому, яка надалі зливається з 
лизосомою - своєрідним клітинним "шлунком", де зібрані пошкоджені органели і 
білки починають засвоюватися.  

 

Важливість цього відкриття полягає в тому, що в майбутньому можна буде 
програмувати клітини, у яких збився процес аутофагії. Таким чином можна буде 
боротися з раком, хворобою Альцгеймера, Паркінсона, очищаючи організм від 
шкідливих клітин. 

 

 



В галузі фізики 
Хто:  британці Девід Таулесс (82 р.), Дункан Галдейн (65 р.) і Джон Майкл 
Костерліц (73 р.). Нині всі вони живуть і працюють в США. Грошова частина 
премії розділена порівну між ними. 
Обґрунтування: за теоретичне відкриття топологічних фазових переходів та 
топологічних фаз речовини. 

"Вони використовували передові математичні методи вивчення особливих фаз 
матерії, зокрема, надпровідних, надплинних і тонких магнітних шарів... відкрили 
двері в невідомий світ, в якому матерія може приймати дивні форми", – 
наголошується в рішенні про присудження премії. 

Топологія – це розділ математики, який описує властивості простору, які 
проходять стрибкоподібно. Використовуючи топологічні методи як інструмент, 
лауреати отримали математичний опис стрибкоподібно мінливих параметрів 
речовини. 

Важливість – ці дослідження можуть допомогти при розробці нових матеріалів, 
наприклад, надпровідників; в електроніці – при створенні більш потужних 
процесорів для звичайних комп'ютерів і в теоретичних обґрунтуваннях для 
квантових обчислень. Члени Нобелівської комісії назвали досягнення вчених 
"дверима в незвіданий світ, де матерія може перебувати в дивних станах". 

 



В галузі хімії 
Хто:  француз Жан-П'єр Соваж (72 
р., Страсбурзький університет), 
шотландець Фрейзер Стоддарт (74 
р., Північно-Західний університет в 
шт. Іллінойс, США) і голландець 
Бернард Ферінга (65 р., Університет 
Гронінгена). Перші два лауреата 
отримають по чверті грошової премії, 
а третій – половину. 

Обґрунтування: за розробку і 
синтез молекулярних машин. 

Перший крок до створення молекулярних машин зробив в 1983 р. Жан-П'єр 

Соваж, об'єднавши дві кільцеві молекули в ланцюжок. Наступним кроком стала 

розробка Ф. Стоддартом з'єднань, що складаються з молекулярної осі і 

"одягненої" на неї кільцевої молекули. Вчений показав, що ця молекула могла 

переміщатися уздовж осі. На основі таких конструкцій Стоддарт створив 

молекулярні "ліфт", "м'язи" і "комп'ютерний чіп". Бернард Ферінга став першим, 

хто розробив молекулярний мотор - він змусив молекулярну лопатку постійно 

обертатися в одному напрямку, а пізніше спроектував так званий наноавтомобіль.  

Важливість – в прикладному плані молекулярний мотор зараз знаходиться 

приблизно на тому ж рівні, на якому в 1830-х роках були електромотори, які зараз 

використовуються повсюдно. Такі мотори, ймовірно, будуть використовуватися 

для розробки нових матеріалів, датчиків і систем зберігання енергії. 

 

 



Премія миру 
Хто: президент Колумбії Хуан Мануель Сантос (65 
років). 

Обґрунтування: за рішучі зусилля у завершенні більш 
ніж 50-річної громадянської війни в його країні, яка 
забрала життя щонайменше 220 тис. колумбійців і 
змусила залишити свої будинки 6 млн осіб. 

 

Здавалося б, країна втомилася від такого тривалого 
протистояння, яке забрало багато життів 
колумбійців, але несподівано Сантос зустрічає опір з 
боку деяких членів уряду, а також народу. 

Небажання співпрацювати з бойовиками пересилило навіть багаторічну втому від 
війни. Опоненти вимагають кримінального покарання членів ФАРК. 
Але як вважає Норвезький Нобелівський комітет, навіть якщо інші не хочуть миру, 
не означає, що мир не буде досягнутий. Подібною нагородою комітет висловлює 
підтримку колумбійському президенту. 
 
За договором про перемир'я, ФАРК віддає свої активи на виплату компенсації 
жертвам протистояння, а також більше не веде збройну боротьбу, і стає 
політичною партією. 
 
Важливість - вибір лауреата в цій номінації часто виглядає мало обґрунтованим, 
але не цього разу. Президент Сантос дуже близький до образу миротворця, яким 
його бачив Альфред Нобель. Навіть поганий мир кращий, ніж добра війна. 
 



Премія з літератури 
Хто: – американський автор, виконавець і композитор 
Боб Ділан (75 років, справжнє ім'я Роберт Аллен 
Циммерман). 

Обґрунтування: за створення нових поетичних виразів 
у великій американській пісенній традиції. 

 

Ділан вважається культовою фігурою в рок-музиці. На 
його рахунку близько 50 альбомів і дев'ять премій 
"Греммі", в 1988 р. був включений в Зал слави рок-н-
ролу. За вплив на популярну музику і американську 
культуру в 2008 р. отримав Пулітцерівську премію. 

"Якщо ви заглянете на п'ять тисяч років тому, то виявите там Гомера і Сафо. Вони 

писали поетичні тексти, які призначалися для виконання – як і у випадку з Бобом 

Діланом", – було сказано при поданні нового лауреата. 

Повною мірою оцінити літературні гідності Ділана, як і будь-якого поета-пісняра, 

може тільки носій мови, та ще той, хто сформувався в одній з ним культурі.  

 

Важливість - нагородження Ділана підтверджує тезу, що в сучасному світі 

найважливіші слова дедалі частіше знаходяться не в книгах, а в значно 

лаконічніших текстах. 

 



- Новий Нобелівський лауреат в одному з своїх 
інтерв’ю  зазначив: «Я не вважаю себе поетом, тому 
що мені не подобається це слово — поет. Вважайте 
мене гімнастом на трапеції». 

 

- Його предки — євреї, вихідці з України: дідусь і 
бабуся по лінії батька, Зігман і Анна Ціммерман, 
виїхали до США з Одеси у зв'язку з єврейськими 
погромами 1905 року. Предки по материнській лінії 
були литовськими євреями (Беньямін і Лібба 
Едельштейн), які емігрували в 1902 році. 

- За даними опитування журналу Rolling Stone є другим (після The Beatles) за 
значущістю виконавцем в історії музики. Музикант став культовою фігурою у світі 
рок-музики протягом останніх 50 років. 

 

- Загалом у Боба Ділана вийшло 12 книжок. Найбільш відомою вважається 
експериментальний роман «Тарантул» 1971 року, в якому він використовував 
літературний прийом, відомий як потік свідомості. У 2004 році вийшли його 
мемуари «Хроніки», а пізніше письменник оголосив про намір продовжити свою 
автобіографію. Найбільше у його творчості віршів, що часто ставали й текстами 
його пісень. 

 

- Багато його пісень, такі як «Blowin’ in the Wind» і «The Times They Are a-Changin’», 
стали гімнами руху за громадянські права і антивоєнного руху в США. 



Премія з економіки пам’яті А. Нобеля 
Хто:  британець Олівер Гарт (68 років, Гарвардський 
університет), фін Бенгт Гольстрем (67 років, 
Массачусетський технологічний інститут). 

Обґрунтування: за створення нових теоретичних 
інструментів, які мають важливе значення для розуміння 
реальних контрактів і інститутів і потенційних проблем 
формування контрактів. 

 Гольстрем в 1970-х роках створив модель, яка 
показує, як підприємства можуть оформляти контракти з 
менеджерами, і якою має бути структура їх зарплат і 
бонусів. Він показав, що зарплата керівників повинна 
залежати не тільки від внутрішніх цілей компанії, але і від 
зовнішніх факторів. Так, компанії можуть уникати 
несправедливого заохочення керівництва просто за везіння 
або покарання за невдачу, в якій немає його провини.  

Гарт вивчав розподіл влади всередині компанії. Він виходив із неможливості на 

практиці включити в контракти всі деталі, що робить їх недосконалими. Також 

досліджував, хто саме повинен вирішувати, що робити в ситуаціях, не 

визначених контрактом. 

Важливість – рішення Нобелівського комітету було обґрунтовано тим, що 

сучасна економіка заснована на договорах, а інструменти теорій Гарта і 

Гольстрема дозволяють зрозуміти, як вони працюють. 

Детальніше з теорією контрактів можна ознайомитись за посиланням. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/press.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/press.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/press.html


Цікаві факти 
 Розмір премії в 2016 році становить 930 тис. доларів (8 млн. шведських крон). 

 Головний напис на зворотній стороні медалей з фізики, хімії, літератури, фізіології 

та медицини говорить: «Inventas vitam juvat excoluisse per artes» («Винахід 

робить життя кращим, а мистецтво — прекраснішим»), а зображення змінюються 

відповідно символів відповідних установ, які нагороджують Нобелівською премією. 

На реверсі медалі премії світу можна побачити напис: «Pro pace et fraternitate 

gentium» («За мир і братерство»). А на зворотному боці медалі в економіці взагалі 

немає жодної цитати. 

 Найчастіше лауреатами Нобелівської премії ставали люди, які народилися 21 

травня та 28 лютого. 

 Середній вік нагороджених Нобелівською премією в усіх шести номінаціях - 59 

років. 

 Цікаво, що приблизно п’ята частина володарів Нобелівської премії – або євреї, 

або мають єврейське коріння. 

 Альберт Ейнштейн близько 60 разів номінувався на  Нобелівську премію за свою 

теорію відносності, але в підсумку отримав нагороду за те, що пояснив 

фотоелектричний ефект. 

 За усю історію існування Нобелівської премії лише 49 разів її присуджували 

жінкам, її лауреатами стали 48 жінок. Одну жінку — Марію Склодовську-Кюрі — 

було двічі удостоєно цієї престижної нагороди. 

 

 

 



Дайджест підготовлено на основі матеріалів Інтернет-ресурсів. 

Більш детально про Нобелівську премію, її лауреатів та їх 

досягнення можна дізнатись на офіційному сайті за адресою: 

www.nobelprize.org 

 

Дякуємо за увагу! 

Дайджест підготувала  

бібліотекар 2 категорії  

Урецька Л. Е. 

 

http://www.nobelprize.org/

