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I.

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності НаУКМА

Місія НаУКМА на найближчі 5 років, визначена стратегічним планом - лишається незмінною: підтвердження та
збереження статусу дослідницького класичного університету. Поєднання навчання з науковою роботою – засадничий
принцип системи вищої освіти, який сповідує і Національний університет «Києво-Могилянська академія» з перших років
свого відродження. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА – «Україна: людина, суспільство, природа» –
цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, суспільного та
природничого профілів.
Університет дійсно може пишатися науковими здобутками 2021 року, дбаючи про забезпечення позитивної
динаміки і збереження наукового потенціалу.
Наукова робота в НаУКМА відбувається на всіх 35 кафедрах та 28 наукових центрах, що підтверджують показники
звіту.
Тематичний план науково-дослідних робіт Університету 2021 року сформували 2 науково-дослідні роботи (НДР),
що виконуються за кошти Державного бюджету України (виконання 1 НДР розпочато у звітному періоді). У межах
кафедральної тематики на безоплатній основі упродовж 2021 виконувалося 34 НДР, зареєстровані в УкрІНТЕІ. За
кошти спеціального фонду виконувалось понад 20 НДР в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва (гранти)
та платних послуг.
Серед підрозділів – лідерів за кількістю виконуваних у 2021 році міжнародних проєктів слід відзначити – Центр
психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА, Школу політичної аналітики НаУКМА,
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні НаУКМА). Вперше серед потужних донорів НДР
для НаУКМА – Національний інститут охорони здоров'я США, Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF
Global), Німецька федеральна компанія GIZ (за сприяння та фінансової підтримки Федерального міністерства
економічного співробітництва та розвитку), Фонд Wellcome.

Загальна кількість захищених дисертацій у 2021 - 19, з них докторських – 3, кандидатських – 15, доктор філософії
(PhD) – 1.
На початку 2021 року була успішно завершена акредитація 16 освітньо-наукових програм підготовки здобувачів
ступеню доктора філософії (програми акредитовані до 01 липня 2026 р.), шість освітньо-наукових програм акредитовані
з визначенням «зразкова».
Слід відзначити, що з 2020 року ЗВО фінансуються за формулою, де університети з кращими результатами діяльності
отримують більше фінансування порівняно із бюджетом минулого року за певними показниками (масштаб університету;
контингент; регіональний коефіцієнт; позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів на дослідження, які університет
залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів). За результатами наукової роботи, НаУКМА як і у 2020 , отримав найвищий
коефіціент 1,5 і відповідно підвищення1 бюджету.
У 2021 р. за результатами державної атестації НаУКМА отримав найвищу категорію А в галузі «Суспільні науки», Б
– «Гуманітарні науки», В – «Природничі науки та математика» та «Біологія та охорона здоров’я», та, на жаль незадовільну
оцінку («не атестовано» за напрямком «Технічні науки».
У 2021 році загальні обсяги фактичного фінансування наукових досліджень в Університеті склали в національній
валюті 27 086 979,97 грн., з яких 4 020 962 грн. - загальний фонд державного бюджету та 23 066 017,97 грн. - спеціальний
фонд державного бюджету. Це більше понад 50%, ніж у 2020 р. (13 688 272 грн). Таке зростання університетського
наукового бюджету забезпечило надходження коштів: для реалізації пріоритетних напрямів наукових досліджень (вперше
НаУКМА отримав 1 831 200 грн – базове фінансування науки за напрямками «Суспільні науки», «Гуманітарні науки» за
результатами держатестації; в обсязі 2103 200 – фінансування бюджетних НДР НаУКМА (2 теми ФПН), в обсязі понад
23 млн грн до спеціального фонду науки (гранти, платні послуги) та ін.

1

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rozpodil-vidatkiv-spozhivannya-derzhavnogo-byudzhetu-mizh-zakladami-vishoyi-osviti-dlya-pidgotovkizdobuvachiv-vishoyi-osviti-na-umovah-derzhavnogo-zamovlennya-v-2021-roci

В цілому слід відзначити послідовне зростання фінансування НДР в НаУКМА за останні 5-6 років (Табл.1, рис.1,2),
особливо спецфонду (у 359 разів - з 64 тис.грн. у 2014 р., чи 806 812 у 2015р. до 23 млн.у 2021!), що обґрунтовано
цілеспрямованою та послідовною політикою НаУКМА у формуванні грантової культури, впровадженні мотивацій щодо
наукової роботи та публікаційної активності тощо.
Табл.1. Фінансування НДР в НаУКМА, 2015-2021 , тис. грн.
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Знаковим досягненням 2021 року стало планування покращення наукової інфраструктури Університету, зокрема, подано
на реєстрацію в МОН заснування Ключової лабораторії та Центру наукового користування в галузі раціонального
природокористування (ФПН), розпочато оснащення спільної наукової конференц-зали в 7 корп. та ін.
Перспективи подальшого розвитку наукових досліджень НаУКМА пов’язує з організацією і проведенням наукових
досліджень з фундаментальних і прикладних проблем, а також посилення впливу їхніх результатів на інноваційний
розвиток економіки, освіти і культури в Україні, поширення результатів досліджень та інтеграцію дослідників НАУКМА
до світової академії, міжнародної колаборації, залучення міжнародних проєктів, сприяння утвердженню в українській
науці усталених в НаУКМА норм академічної доброчесності та академічних стандартів дослідницької діяльності,
реалізація широкої програми наукових і просвітницьких заходів з метою популяризації науки; здійснення систематичного

моніторингу й аналізу актуальних тенденцій на ринку праці з метою адаптації освітніх програм та науково-дослідної
діяльності НаУКМА до його вимог і потреб; поглиблення інтеграції університетської навчально-наукової та науководослідної діяльності з практичними потребами суспільства, бізнесу, промисловості. Серед пріоритетів, спрямованих на
підвищення рівня наукових розробок та якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, в НаУКМА також визнано
розвиток докторських програм і впровадження принципів третього циклу вищої освіти, реальне поєднання науки й освіти,
що в європейській термінології визначається як «навчання через дослідження».
Серед пріорітетних завдань НаУКМА у 2022 визначено, зокрема,
 Оновлення дослідницької стратегії НаУКМА у відповідності до загальноуніверситетської, а також до
пріоритетних напрямків НДР в країні та світі
 Створення максимально сприятливих умов для університетських наукових колективів з метою
підвищення рівня підготовки нових проєктних заявок для участі у міжнародних і національних
конкурсах; досягнення високих якісних показників розвитку наукової діяльності шляхом виконання
тематичного плану НДР на 2022 рік.
 Розвиток університетських наукових та науково-аналітичних центрів, та відповідних політик супроводу
їхньої діяльності.
 Підтримка у належному стані, оновлення університетської матеріально-технічної бази та оптимізація
простору для проведення наукових досліджень і надання наукових послуг, створення довготермінового
плану розбудови дослідницької інфраструктури
 Зростання публікаційної активності, зокрема, моніторинг якості університетських наукових часописів та
забезпечення фінансово-організаційної підтримки для їх включення до МНБД Scopus та/або WoS.

1.1.Кадри
Високий рівень наукових досліджень та викладання в НаУКМА забезпечується кваліфікованим складом
професорсько-викладацького колективу. Кадровий потенціал університету сформований із досвідчених докторів наук,
професорів та кандидатів наук, доцентів. Станом на кінець 2021 року в Національному університеті «Києво-Могилянська

академія» всього працює 1166 осіб (882 – постійні працівники і 284 – сумісники), з них 683 – це науково-педагогічні
працівники (432 – постійні та 251 – сумісники), 20 – наукові співробітники (з них 6 – постійні), 8 - педагогічні працівники.
Розподіл НПП НаУКМА за вченим званням (табл.1.1.)
Табл. 1.1. Розподіл НПП НаУКМА за вченим званням.
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Розподіл НПП НаУКМА за науковим ступенем по факультетах виглядає так (див. табл.1.2.)
Таблиця 1.2.
Факультет
"Києво-Могилянська
школа"

PhD

Доктор
наук

Кандидат
наук

Без
наукового
ступеня

2

6

2

37

90

54

бізнес-

Факультет гуманітарних наук

4

Факультет економічних наук

2

Факультет інформатики

32

51

9

8

41

27

Факультет правничих наук

3

22

39

19

Факультет природничих наук

1

33

44

16

Факультет соціальних наук і
соціальних технологій
7

27

55

46

Всього по факультетах

161

326

173

17

16 кафедр очолюють завідувачі з науковим ступенем кандидата наук і 18 – з науковим ступенем доктора наук та
одну – з науковим ступенем PhD. Почесне звання «Заслужений» мають 6 завідувачів кафедр та один – Майстер спорту.
Всього в університеті 42 працівники відзначені почесними званнями, зокрема: Заслужений діяч науки і техніки України –
18; Заслужений діяч мистецтв України – 1; Заслужений економіст України – 1; Заслужений журналіст України – 2;
Заслужений працівник культури України – 6; Заслужений працівник освіти України – 4; Заслужений юрист України – 5;
Майстер спорту – 4; Народний артист України – 1. Крім того, 16 осіб мають нагрудний знак та почесне звання «Відмінник
освіти України».
Серед викладачів НаУКМА працює один лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та 6 лауреатів
Національної премії України імені Бориса Патона (Державна премія України в галузі науки і техніки). Ці високі відзнаки
були присуджені могилянцям за колективні роботи та цикли наукових праць в різних галузях науки.
Молоді викладачі НаУКМА до 35 років – 122 особи (17,8 % від загальної кількості НПП), 59 з них – сумісники. 49
молодих викладачів уже мають науковий ступінь кандидата наук, 16 з них - сумісники. У 2021 році НаУКМА став першим
місцем роботи для 18 працівників, з них в науково-педагогічний склад прийнято 3 нові співробітники. Формування

кадрового резерву кафедр та наукових підрозділів, мотивація молодих дослідників до захистів докторських дисертацій є
пріорітетом кадрової політики університету.

2. Виконання наукових робіт та обсяги їх фінансування

Фінансування наукових досліджень здійснювалось коштом загального фонду державного бюджету та за рахунок
надходжень до спеціального фонду НаУКМА.
Обсяг фінансування наукових досліджень та розвитку інфраструктури, оновлення та модернізації матеріальнотехнічної бази наукової і науково-технічної діяльності у національній валюті у 2021 р. склав 27 000 417,97 грн. з яких:
3 934 400 грн - загальний фонд державного бюджету;
23 066 017,97 грн. - спеціальний фонд державного бюджету.
У 2021 році за бюджетною програмою 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки,
стипендії переможцям міжнародних конкурсів», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти» від 29 вересня 2021 р.№1174р. призначено стипендії:
•

доктору

юридичних

наук,

професору

Андрійовичу;
•

доктору філософських наук, професору Паніотто Володимиру Іллічу;

•

доктору історичних наук, професору Яковенко Наталії Миколаївні.

Василенку

Володимиру

Таблиця 2.1. Обсяги та джерела фінансування наукових робіт та виплат стипендій Кабінету Міністрів України за
видатні заслуги у сфері вищої освіти у 2021 році.

ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ

Кількість
проектів

Обсяг надходжень,
(без ПДВ)
грн

Бюджетна програма КПКВК 2201040

2

2 103 200

Бюджетна програма КПКВК 2201390

2

1 831 200

Бюджетна програма КПКВК 2201080

86 562

Разом

4 020 962 грн

Спеціальний фонд
В рамках Бюджетної програми КПКВК 2201380, спільний
українсько-французький науковий проєкт «Тягар пам’яті про
1
Голокост в Україні: перехресні дослідження із Франції та
України», МОН

165 000

Договори на виконання платних послуг, Пакт, Інк

2

357 608

ТОВ "Часопис "Дух і літера"

1

76 059

ГО «Міждисциплінарний
корупції»

науково-освітній

центр

протидії

1

9 990

Договори на виконання аналізів контролю якості води, аналізів
стічної води та осадів

1148850

Наукові послуги

17567

Разом плані послуги

1 775 074,24

Гранти Міжнародного фонду «Відродження» та посольства
6
Швеції в Україні

3 380 816

ГО «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і
1
психологічної підтримки «Слова допомагають»

236 679

Грант HORIZON 2020

963 311

1

Грант Німецької федеральної компанії GIZ в рамках сприяння та
фінансової підтримки Федерального міністерства економічного 1
співробітництва та розвитку

1 131 767

Гранти на наукові дослідження від Фундації Лозинських

5

188 852

МБФ "Карітас України"

1

463 679

Грант Wellcome/Національного інституту медичних досліджень

1

5 692 416

Наукові гранти та курсова різниця залишку

24 076

Грант Akershus University Hospital та Regional Centre on Violence,
2
Trauma and Suicide Prevention RVTS East

3 755 920

Грант Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF
Global) за стратегічної та фінансової підтримки Державного 1
Департаменту США

2 549 967

Грант Університету Джона Гопкінса

2 903 460

1

Разом інші власні

21 290 943,73

Разом

23 066 017,97 грн

Таким чином, обсяг надходжень за Бюджетними програмами: КПКВК 2201040, КПКВК 2201390, КПКВК 2201380,
КПКВК 2201080 у національній валюті у 2021 році складав 27 086 979,97 грн., з яких 4 020 962 грн. - загальний фонд
державного бюджету та 23 066 017,97 грн. - спеціальний фонд державного бюджету.

3. Тематика фундаментальних та прикладних досліджень
У 2021 році в рамках бюджетної програми КПКВК 2201040 виконувались
1 фундаментальна наукова тема:
«Безпека критичної інфраструктури територій за умов кліматичних змін», науковий керівник – професор, д-р хім. н.
О.А. Голуб, обсяг фінансування – 890,361 тис. грн.
1 прикладна наукова тема:

«Багатокритеріальне управління сталим розвитком природногосподарських систем», науковий керівник професор, д-р. екон.наук Є.В. Хлобистов, обсяг фінансування - 1 212, 839 тис.грн.
В рамках бюджетної програми КПКВК 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і
техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів» призначено стипендії трьом науково-педагогічним працівникам.
Обсяг фінансування – 86,562 тис. грн.
В рамках бюджетної програми КПКВК 2201380 «Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науковотехнічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій»
виконувався спільний українсько-французький науковий проєкт «Тягар пам’яті про Голокост в Україні: перехресні
дослідження із Франції та України», МОН,
науковий керівник – к. філос. наук К.Б. Сігов. Обсяг фінансування – 165,0
тис. грн.
В рамках бюджетної програми КПКВК 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» за результатами державної атестації закладів вищої
освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, по науковим напрямам:
 Гуманітарні науки та мистецтво: «Історія України ранньомодерного, модерного і новітнього часу: сучасні
напрямки дослідження і підходи до викладання»
 Суспільні науки: «Верховенство права та оцінка якості законодавчого регулювання»; «Соціальні детермінанти та
соціально-економічні нерівності у здоров’ї»; «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в контексті системних
змін в Україні»; «Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемійний період»
здійснювалось виконання завдань перспективного плану розвитку наукових напрямів: проведення досліджень і
розробок та розвиток інфраструктури, оновлення та модернізація матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної
діяльності.

За договорами на виконання наукових проектів на замовлення установ та організацій в Україні виконувались
проекти:
1. «Наукове опрацювання та підготовка до видання Доріс Л.Берген «Війна та геноцид. Коротка історія
Голокосту» українською мовою»,
ТОВ "Часопис "Дух і літера", науковий керівник – Л.К. Фінберг. Обсяг
фінансування – 76,1 тис. грн.
2. «Написання наукової статті, що базується на соціологічному експериментальному дослідженні (опитуванні)
», Пакт, Інк, науковий керівник – М.В. Яковлєв. Обсяг фінансування -269,7 тис грн..
3. «Дослідження балансу між запобіганням і протидією корупцією з використанням підходів поведінкової
економіки», ГО «Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції», науковий керівник – А.М. Лось,
обсяг фінансування – 10,0 тис грн.
За міжнародними грантами продовжувалось виконання та розпочато у 2021 році проєкти (основні):

1. «Cлужби поліпшення психічного здоров’я жертв тортур: якісне дослідження психічного здоров’я і психологічних
проблем серед сімей переселенців і ветеранів в Cхідній Україні» у співпраці з Університетом Джона Гопкінса за
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Керівник проєкту – С. Богданов, Центр
психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА.
2. «Дослідження знань, ставлень, практик та контексту впровадження лікування розладів психічного здоров’я
серед лікарів первинної ланки в Україні» у співпраці з університетом Джона Гопкінса за фінансування Міжнародного
центру Фогарті і Національного інституту психічного здоров’я Національного інституту охорони здоров’я США (NIH) в
рамках Міжнародного гранту сприяння розвитку наукової кар’єри. Керівник проєкту – А. Мажная, Школа охорони
здоров’я НаУКМА.

3. «Вживання алкоголю в умовах гуманітарної кризи: програма дій з подолання розладів, що спричинені
вживанням алкоголю та інших пов’язаних викликів серед населення, що постраждало внаслідок конфлікту в
Уганді та Україні (ЗМІНА)» у партнерстві із Лондонською школою гігієни та тропічної медицини за фінансування
Wellcome/ Національного інституту медичних досліджень. Керівник проєкту – С. Богданов, Центр психічного здоров'я та
психосоціального супроводу НаУКМА.
4. «Розуміння та зміцнення зовнішньої політики та політики безпеки ЄС у складному та суперечливому
світі» (HORIZON 2020) у співпраці з Istituto Affari Internazionali (IAI) за фінансування Дослідницького виконавчого
департаменту Європейської Комісії. Керівник проєкту – А. Осипчук, Школа політичної аналітики НаУКМА.
5. «Посилення освітніх спроможностей психосоціальної підтримки та розбудова потенціалу служб психосоціальної
підтримки в громадах у постраждалих внаслідок конфлікту областях Східної України» за грантом із Німецькою
федеральною компанією GIZ в рамках сприяння та фінансової підтримки Федерального міністерства економічного
співробітництва та розвитку. Керівник проєкту – С. Богданов, Центр психічного здоров'я та психосоціального супроводу
НаУКМА.
6. «Співробітництво з Україною у сфері охорони здоров’я: внесок у розбудову стійкості громади в Україні» за
фінансування Департаменту охорони здоров'я Міністерства закордонних справ Норвегії у співпраці з Регіональним
Центром профілактики насильства, травми та суїцидів і Університетською клінікою Акерсхус. Керівник проєкту – С.
Богданов, Центр психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА.
7. «Програма професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграцїї для ветеранів АТО/ООС
“Кіберзахисники”» у партнерстві з Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) за стратегічної та
фінансової підтримки Державного Департаменту США. Керівник проєкту – Н. Гусак, Школа соціальної роботи імені
професора Володимира Полтавця НаУКМА.

8. «Психосоціальний супровід дітей та батьків/опікунів у буферній зоні на Сході України» за підтримки МБФ
«Карітас України». Керівник проєкту – О. Рудківська, Центр психічного здоров'я та психосоціального супроводу
НаУКМА.
9. «Виконання соціологічних експериментальних досліджень (опитувань) поведінкових факторів, які впливають
на залучення громадян» за фінансування Пакт, Інк. Керівник проєкту – М. Яковлєв, Школа політичної аналітики
НаУКМА.
За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» протягом 2021 року виконувалися 6 проектів:
1. «Зміцнення організаційного потенціалу та аналітичних спроможностей Міждисциплінарного науковоосвітнього центру протидії корупції в Україні НаУКМА». Керівник проєкту –
А. Білецький, Міждисциплінарний
науково-освітній центр протидії корупції в Україні НаУКМА.
2. «Дослідження інформаційного поля тимчасово окупованих територій та молодіжної громадської активності у
підконтрольних Україні районах Донбасу». Керівник проєкту – О. Сабура, Школа політичної аналітики НаУКМА.
3. «Антикорупційні дослідження та дебати для сталості антикорупційних реформ». Керівник проєкту – О. Нестеренко
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні НаУКМА.
4. «Посилення інституційної спроможності Школи політичної аналітики НаУКМА». Керівник проєкту – А. Суслов,
Школа політичної аналітики НаУКМА.
5. «Політика реінтеграції тимчасово окупованих територій України, її інформаційний та культурний вимір:
системний інституційний аналіз». Керівник проєкту – А. Осипчук, Школа політичної аналітики НаУКМА.
6. «Інститут викривання та комплаєнс».
Керівник проєкту – А. Білецький, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні НаУКМА.

4.Тематика наукових досліджень кафедр та центрів
У межах робочого часу викладачів на кафедрах та наукових підрозділах виконувалися 34 наукових тем,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ. Теми кандидатських дисертацій аспірантів, кваліфікаційні роботи магістрів та бакалаврів,
курсові роботи є органічною складовою цих наукових тем.
1. Теоретичні та практичні проблеми приватного права, керівник – кандидат юридичних наук, доцент Л. А. Музика
Мета дослідження: дослідити теоретичні та практичні аспекти приватного права України в контексті
євроінтеграції. Дослідити нові підходи щодо класичних інститутів цивільного права, розкрити їх зміст, їх
співвідношення з інститутами підприємницького права, проаналізувати практику застосування цих інститутів у
судах України; показати проблеми співіснування Цивільного та Господарського кодексів України.
2. Історія домодерної та модерної української освіти й освіченості: джерела, підходи, інтерпретації, керівник – доктор
історичних наук, доцент, М.В. Яременко М.В.
Мета дослідження: Виявлення й актуалізація нових джерел та наукові дослідження інституційної і соціальної
історії освіти в Україні XVІ – поч. XX ст., а також пов’язаних з нею культурних феноменів. Здійснення науковоорганізаційних заходів (наукові зібрання та видання), покликаних організувати інтелектуальне середовище, що
сприятиме фаховим дискусіям та обговоренням широкого кола проблем з історії освіти й освіченості.
3. Лексика та граматика мовних систем: діахронія і сучасний стан, керівник – доктор філологічних наук, професор В.
В. Лучик.
Мета дослідження: отримання нових наукових даних з таких напрямів як історія української мови у зв’язку з
іншими слов’янськими та європейськими мовами, порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, загальне

мовознавство, провідним аспектом у дослідженні яких є лексика та граматика мовних систем у діахронії та
синхронії.
4. Теорія та методика конфліктологічної освіти, керівник – кандидат
філософських наук, професор А. М. Гірник.
Мета дослідження: дослідити наукові засади конфліктологічної підготовки майбутніх фахівців у системі
вищої освіти України та обґрунтувати методику формування конфліктологічної компетентності.

5. Україна в процесах соціокультурних трансформацій: історична спадщина та новітні прояви, керівник – доктор
історичних наук, професор Н. М. Яковенко.
Мета дослідження: дослідження якнайширшого спектру перемін, щ впливали на буття українського соціуму
впродовж ранньомодерного, нового та новітнього часу. На рівні фактографії вивчатимуться зміни у господарській,
соціальній та освітній сферах, формах організації соціуму, у політичній та релігійній культурі і повсякденному
житті.
6. Українська мова: історія та сучасність, керівник – доктор філологічних наук, професор Л. Т. Масенко.
Мета дослідження: дослідити українську мову як динамічну систему, що розвивається за внутрішніми законами,
простежити зміни у структурі мови, зумовлені впливом позалінгвальних чинників, зв’язувати причини стійкості
мовних елементів, виявити закономірності й основні тенденції розвитку національної мови.
7. Актуальні проблеми найдавнішого минулого України за даними археології та антропології, керівник – доктор
історичних наук, професор В. І. Клочко.
Мета дослідження: дослідити проблеми археології та первісної історії на території України від появи тут людини
по розвинене середньовіччя включно.

8. Генетична природа динамічності геномів інтрогресивних ліній м’якої пшениці, керівник – доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник М. З. Антонюк
Мета дослідження: встановлення молекулярних механізмів генетичних та епігенетичних змін, які супроводжують
формування геному при інтрогресивній гібридизації.
9. Розширення генетичного пулу м’якої пшениці за рахунок генофондів дикорослих рослин, керівник – доктор
біологічних наук, професор Т. К. Терновська
Мета дослідження: перенесення до геному м’якої пшениці від її дикорослих родичів генів, що покращують
стійкість пшениці до стресових чинників біотичної та абіотичної природи.
10. Дискретний аналіз і керування випадковими процесами, керівник – доктор фізико-математичних наук, доцент Б.
В. Олійник
Мета дослідження: дослідження властивостей дискретних реляційних структур, таких як графи, групи, дискретні
метричні простори, булеві функції тощо; дослідження, спрямовані на вивчення зв’язків між різними дискретними
об’єктами та розгляд застосування дискретних об’єктів, зокрема автоматів і графів, до аналізу даних і теорії
керування.
11. Аналіз великих об’ємів даних в реальному режимі часу, керівник – доктор фізико-математичних наук, професор
М. М. Глибовець.
Мета дослідження: комплексний аналіз інформації в мережах різного типу в єдиному аналітичному сховищі,
розширення функціональності наявних інформаційних систем обробки інформації, збільшення ефективності
використання апаратних ресурсів серверів, і впровадження технологій забезпечення мінімальної вартості
використання всіх видів інформації на базі ПЗ з відкритим кодом і «хмарних» реалізацій.

12.Алгебраїчні криві, інтегровані системи та застосування до сучасних проблем фізики та інформатики, керівник –
кандидат фізико-математичних наук, доцент Ю. М. Бернацька.
Мета дослідження: розвиток математичних методів теоретичної фізики, пов’язаних з рівняннями солі тонного
типу, зокрема методів алгебраїчної геометрії та теорії представлень Лі алгебр та груп.
13.Актуальні проблеми кримінального, кримінального процесуального права і криміналістики на сучасному етапі
розвитку держав, керівник – доктор юридичних наук, професор В. І. Галаган.
Мета дослідження: дослідити неврегульовані й суперечливі норми Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України, висловити пропозиції щодо їх вдосконалення. Підготувати рекомендації щодо
проведення процесуальних дій під час досудового розслідування та судового розгляду.
14.Культурні практики від давнини до сучасності, керівник - доктор
філологічних наук, професор М.А. Собуцький.
Мета дослідження: Дослідити прагматику культури, змістивши акцент зі структур та усталених значень символів
культури на їх використання носієм культури (так званий антропоцентричний поворот)
15.Комп'ютерна алгебра і сучасні підходи до її використання, керівник – доктор фізико-математичних наук, професор
Г.І. Малашонок.
Мета дослідження: Створення програмного комплексу для суперкомп'ютера з розподіленою пам'яттю для
факторізації матриць дозволить вирішити недоступні сьогодні через велику обчислювальну складність завдання,
які ставляться до області Big Data.
16.Сталий розвиток Північно-Західного Причорномор’я: оцінка потенційних загроз для довкілля та здоров’я
населення, викликаних антропогенним навантаженням та змінами клімату, керівник – кандидат
біологічних наук, доцент В.І. Карамушка.

Мета дослідження: Тенденції та особливості просторово-часових змін клімату Північно-Західного Причорномор’я
за останні 100-120 років та прогноз і сценарії його динаміки до 2050 року.
17.Управління сталим розвитком природно-господарських систем, керівник – доктор економічних наук, професор Є.В.
Хлобистов.
Мета дослідження: Розробка системи управління самоврядними соціально-економічними об’єднаннями в умовах
децентралізації
18.Оцінка стану та природного потенціалу локальних екологічних мереж, керівник – кандидат біологічних наук,
доцент І.Г. Вишенська.
Мета дослідження: Метою дослідження є розробка методологічних підходів до розбудови схеми локальної
екологічної мережі та визначення її пріоритетності в структурі національної екологічної мережі України на
основі порівняльної оцінки екологічного потенціалу.
19.Оцінка якості ембріонів людини на етапі передімплантаційного розвитку та пошуки шляхів їх покращення, керівник
– доктор медичних наук,професор Н. М. Білько.
Мета дослідження: визначити можливості покращення відбору ембріонів шляхом поєднання результатів їх
генетичного та морфокінетичного дослідження та можливість покращення їхньої якості методом заміни цитоплазми
ооцитів.
20.Визначення морфофункціональних властивостей клітин-попередників при злоякісному процесі, керівник – доктор
медичних наук,професор Н. М. Білько.
Мета дослідження: Буде проведено оцінку морфологічних та функціональних особливостей клітин-попередників
при злоякісному процесі.

21.Теоретико-методологічні засади управління соціально-економічними системами, керівник – кандидат економічних
наук, доцент К. В. Пічик.
Мета дослідження: Дослідження механізму функціонування і розвитку соціально-економічних систем
мікрорівня та визначення методологічних принципів та методів управління ними в умовах високого рівня
невизначеності зовнішнього середовища.
22.Інституційне забезпечення розвитку інноваційної екосистеми в економіці України, керівник - доктор економічних
наук, професор Ю. М. Бажал.
Мета дослідження: Дослідити роль інституцій інноваційної екосистеми як фактору економічного зростання,
визначити теоретичні засади формування державної та регіональної інноваційної політики України в умовах
формування нового технологічного устрою та глобальних викликів світової економіки, застосувати системнодинамічний підхід при формуванні макроекономічної політики, узагальнити специфіку нових напрямів зеленої
економіки, визначити тенденції змін та економічних суперечностей сучасного інформаційно-економічного
середовищ, дослідити роль людського капіталу в забезпеченні інноваційного економічного розвитку, особливості
генерації інновацій в ринкових моделях системи вищої освіти, креативну складову малого підприємництва, теорію
і практику управління конкурентоспроможністю підприємств та проектування інноваційного розвитку.
23.Методологія та інструментарій підтримки прийняття фінансових рішень в умовах глобальної нестабільності та
підвищених ризиків, керівник - доктор економічних наук, професор І. Г. Лук’яненко.
Мета дослідження: розвиток теоретико-методологічного забезпечення та розробка інноваційного інструментарію
фінансового та економіко-математичного моделювання для підтримки прийняття фінансових рішень на різних
ієрархічних рівнях для досягнення економічного зростання та макроекономічної стабільності держави в умовах
глобальної нестабільності та підвищених ризиків.

24.Аналіз політики: методологія, процедури та кращі практики, керівник – доктор наук з державного управління,
професор В.В. Тертичка.
Мета дослідження: розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій органам влади з
удосконалення процедур аналізу державної політики для становлення належного суспільного врядування
25.Нано та мікро матеріали для сорбції, каталізу і медико-біологічного застосування, керівник – доктор хімічних наук,
професор О.А. Голуб.
Мета дослідження: створення і дослідження нано та мікро матеріалів для сорбції, каталізу і медико-біологічного
застосування.
26.Управління людськими ресурсами в умовах системних змін в охороні здоров’я в Україні, керівник - наук з
державного управління Т.П. Юрочко.
Мета дослідження: обґрунтування інструментів щодо вирішення актуальної проблеми управління людськими
ресурсами в умовах системних змін в охороні здоров’я в Україні.
27.Удосконалення системи зв’язків з громадськістю та урядових комунікацій як чинник зміцнення
громадянського суспільства в Україні, керівник – доктор філософських наук, професор В. Г. Королько.
Мета дослідження: одержання нових наукових даних щодо процесів і новітніх комунікаційних технологій та їх
впливу на розвиток системи взаємодії владних структур та політичних інститутів з громадськістю; визначити місце
структури соціальних медіа та їх ролі у взаємодії з громадськістю в системі соціального управління сучасного
демократичного суспільства; з’ясувати концептуальні моделі, загальні проблеми та практичні питання
поглиблення двосторонньої симетричної комунікації з цільовими групами громадськості в діяльності органів
державної влади
28.Мембранні та сорбційні процеси і технології. Функціональні полімери та полімерні мембрани, керівник – доктор
технічних наук, професор А.Ф. Бурбан.

Мета дослідження: розробка методів модифікування полімерів та полімерних мембран для надання їм
функціональних властивостей, а саме фоточутливих, каталітичних та магніточутливих.
29.Теоретична і практична філософія: історія та сучасність, керівник - доктор філософських наук, професор В.І.
Менжулін.
Мета дослідження: дослідження актуальних проблем теоретичної та практичної філософії в контексті історичного
розвитку та сучасного стану комплексу філософських знань. Реалізація цієї мети передбачає передовсім
аналіз та переосмислення актуальних філософських концепцій, розробку ефективних філософських методів та
підходів, реконструкцію провідних тенденцій в історії вітчизняної та світової філософської думки, а також
вивчення спадщини впливових мислителів різних епох та прояснення перспективності їхніх ідей.
30.Методологія та методи дослідження зовнішньої політики, керівник - кандидат політичних наук, доцент М.В.
Яковлєв.
Мета дослідження: науково-теоретичне обґрунтування, розроблення нових та вдосконалення наявних
наукових підходів, методологій, дослідницьких інструментаріїв, якісних і кількісних методів дослідження
зовнішньої політики, з урахуванням провідного світового досвіду науково-дослідницької та аналітичної роботи в
царині міжнародних відносин.
31.Соціокультурні трансформації та динаміка соціальних нерівностей в українському суспільстві, керівник – кандидат
філософських наук, доцент К.С. Мальцева.
Мета дослідження: виявити в емпіричному аналізі тенденції відтворення соціальної нерівності у здоров’ї, освіті
та інших сферах соціального життя українців та оцінити їх відповідні наслідки в цих сферах в Україні; пояснити
тенденції відтворення нерівностей в цих сферах в Україні та пояснити специфіку передачі несприятливих
соціально-економічних умов між поколіннями в українських даних.

32.Реформування приватного права в сучасних умовах: виклики, тенденції та перспективи, керівник – доктор
юридичних наук, доцент Л.А. Музика.
Мета дослідження: Метою затвердження зазначеної наукової теми є потреба у дослідженні сучасних проблем
реформування приватного права. Останнє включатиме: рекодифікацію, кодифікацію, оновлення законодавства;
приведення правового регулювання у відповідність до міжнародних зобов'язань України; вироблення нових
підходів щодо правозастосування норм приватного права та правотворення у сфері приватного права (судова
практика, законотворчість); балансу приватного та публічного в праві, національного та універсального,
галузевого та загального (зокрема через принципи права) тощо. А сучасні умови - це в першу чергу реалізація
прав і обов'язків в межах приватно-правових відносин в умовах пандемії, диджиталізації, ведення воєнних дій,
економічної нестабільності, соціальної турбулентності, негативних демографічних процесів тощо. Водночас
доцільно здійснювати наукові пошуки не лише в ретроспективному аспекті, а й у перспективі, адже юридична
наука зокрема виконує прогностичну функцію.
33.Психологічні умови та механізми функціонування особистості в реаліях сучасного українського суспільства,
керівник – доктор психологічних наук, професор В.М. Чернобровкін.
Мета дослідження: дослідити умови і механізми становлення й функціонування особистості в сучасному
соціально-економічному просторі та розробити і впровадити програми і практичні рекомендації щодо подолання
несприятливих варіантів її розвитку
34.Соціальна робота на сучасному етапі, керівник - кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Бойко.
Мета дослідження: Визначити особливості соціальної роботи на сучасному етапі в українському і зарубіжному
контекстах та тенденції її розвитку.

6.Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок
6.1 Фундаментальні дослідження
У 2021 році в рамках бюджетної програми КПКВК 2201040 виконувалась
1 фундаментальна наукова тема:
«Безпека критичної інфраструктури територій за умов кліматичних змін», науковий керівник – професор, д-р
хім. н. О.А. Голуб, обсяг фінансування – 890,361 тис. грн.
Мета роботи: Метою проекту є розробка теоретичних засад та прикладних методів та методик комплексного,
системного, мультикритеріального та багатовекторного управління наданням послуг критичної інфраструктури територій
на основі використання потенціалу ПГС та ТГК адміністративно-територіальних одиниць базового та субрегіонального
рівнів на основі ефективного використання природногеографічного та соціально-економічного потенціалу в умовах змін
клімату, збільшення антропогенного навантаження, наявності небезпечних геологічних процесів, несприятливих
соціально-економічних явищ як складовою національної безпеки України.
Основні результати роботи у 2021 р.:
В результаті виконання етапу роботи, на прикладі південних областей України, були оцінені природно-ресурсні
потенціали територій на базовому та субрегіональному рівнях в межах обраних еталонних об’єктів.
6.2. Прикладні дослідження
1 прикладна наукова тема:
«Багатокритеріальне управління сталим розвитком природногосподарських систем», науковий
керівник - професор, д-р. екон.наук Є.В. Хлобистов, обсяг фінансування - 1 212, 839 тис.грн.

Мета роботи: Розробка теоретичних та практичних засад багатокритеріального управління сталим розвитком
децентралізованих природно-господарських систем як основою економічної безпеки та стабільності України в мінливих
умовах функціонування на основі системно-синергетичного підходу, що забезпечить сталий геопросторовий та
економічний розвиток територій, громад, регіонів і країни загалом.
Основні результаті роботи у 2021 р.:
Проведений аналіз сучасних змін клімату, їхні причин та наслідки; сценарії зміни кліматичних умов в Україні на
період до 2050 року; еколого-економічні та соціальні наслідки змін клімату для функціонування ПГС, та методика
урахування їх впливу на природо-географічний (земельні, лісові, водні, мінерально-сировинні, біологічні та енергетичні
ресурси) та економічний (майно, інфраструктура, фінансові, людські ресурси) потенціал: 1) Модель еколого-економічних
та соціальних наслідків зміни клімату для виробничої спеціалізації ОТГ; 2) Пропозиції щодо врахування впливу змін
клімату на стан водних ресурсів та прибережних територій у межах ОТГ та країни; 3) Стратегічні пріоритети
низьковуглецевого енергетичного розвитку України в умовах зміни клімату; 4) Напрями вирішення проблеми
біорізноманіття у ПГС та ОТГ; 5) Пропозиції та обґрунтування механізмів адаптації ПГС та ОТГ до змін клімату;
методологія оцінки комфортності і дискомфортності клімату для людини та прогноз щодо тенденцій змін
7. Наукові публікації та наукометричні показники
У 2021 році результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу НаУКМА були висвітлені у
68 монографіях (з них 22 – видані за кордоном (Рис.7.1.);
650 наукових статтях,
з них – 227 за кордоном; 74 – у наукометричній базі Scopus, 62 – Web of Science, загалом у наукометричних базах –
92. Викладачами НаУКМА видано 15 підручників, 45 навчальних посібників та методичних рекомендацій.
Оформлено 18 авторських свідоцтв, з них жоден не належить НаУКМА.
Рис.7.1. Монографії видані за кордоном в період 2017-2021рр , всього - 113 (8 з них – одноосібні)

Індекс Гірша НАУКМА у:
Scopus – 36
Web of Science - 34
Google Scholar – 108

1. Scopus h-index: 36

20-те місце серед ЗВО України у 2021 за результатами проведення наукометричного моніторингу суб’єктів наукововидавничої діяльності України та показниками бази даних SciVerse Scopus. https://osvita.ua/vnz/rating/82316/

Динаміка показника h-index за 4 роки

2. Web of Science h-index: 34

Динаміка показника h-index за 4 роки

3. Google Scholar h-index: 108

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JXHkRYAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
10-те місце серед ЗВО України в рейтингу“Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles” від
Webometrics Ranking of World's Universities (Cybermetrics Lab, National Research Council, Spain).
https://www.webometrics.info/en/transparent

7.2. Видавнича діяльність, в т.ч. наукові журнали
Втілення Стратегічного плану університету в галузі видавничої політики і поширення результатів наукових
досліджень та освітніх інновацій здійснює Видавнича рада (голова – Тетяна Ярошенко). Редакційно-видавничий відділ
(РВВ) упродовж 2021 року виконував ухвалений Видавничою радою тематично-видавничий план НаУКМА

(редпортфель), координував додрукарські роботи, здійснював необхідні брошурувальні й палітурні роботи, тиражування,
друк управлінських, навчально-організаційних, навчально-методичних та інших матеріалів.
За тематично-видавничим планом НаУКМА опрацьовано та підготовано до друку:
Довідково-інформаційні видання:
1. Календар-довідник НаУКМА. 2021–2022 навчальний рік (204 с.).
2. Інавґураційна лекція почесного професора НаУКМА Андрія Даниленка «Захід чи Схід? Полон українського вибору»
(60 с.).
3. Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво-Могилянська академія», 2017–2019 рр.:
бібліографічний покажчик (530 с.).
4. Олександр Петрович Дем’янчук: біобібліографічний покажчик (Серія «Вчені НаУКМА») (38 с.).
5. Андрій Миколайович Гірник: біобібліографічний покажчик (Серія «Вчені НаУКМА») (104 с.).
Фахові наукові видання (наукова періодика), редпортфель 2020, надруковано у 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Могилянський математичний журнал. Том 3 (56 с.)
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Том 6 (81 с.)
Психологія та психосоціальні інтервенції. Том 3 (71 с.)
Мова: класичне – модерне – постмодерне. Випуск 6 (204 с.)
Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. Том 3 (117 с.)
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. Том 3 (162 с.)
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. Том 6 (102 с.)
Фахові наукові видання (наукова періодика), редпортфель 2021:

1. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. Том 7 (92 с.)
2. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Том 7 (106 с.)
3. Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. Том 4 (127 с.)
4. Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. Том 4 (55 с.)
5. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. Том 6 (136 с.)
6. Наукові записки НаУКМА. Соціологія. Том 4 (85 с.)
7. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. Том 4 (126 с.)
8. Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. Том 4 (122 с.)
9. Мова: класичне – модерне – постмодерне. Випуск 7 (171 с.)
10.Kyiv Mohyla Humanities Journal (No. 8 (2021): Lesia Ukrainka’s Global Artistic and Philosophical Universe: Past and
Present)
11.Kyiv Mohyla Law and Politics (No.7)
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. Том 8 (96 с.) проходить повторно процедуру спрощеної
закупівлі.
В грудні 2021 року триває додрукарська підготовка таких наукових періодичних видань:
1. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Том 8.
2. Могилянський математичний журнал. Том 4.
Книжкові видання:
1. Збірник «Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси». До 100-річчя до дня народження (290 с.).
Навчальні посібники:
1. Вакулюк П. В., Забава Л. К., Бабич Н. М., Бурбан А. Ф. Загальна хімія: навчально-методичний посібник (276 с.).
2. Сидорович М. Я. Муніципальні фінанси: навчальний посібник (Серія «Могилянський підручник») (70 с.).

3. Руссу І. З. Експериментальні підходи у вивченні біологічної дії іонізуючого випромінювання: навчально-методичний
посібник (64 с.).
На етапі додрукарської підготовки:
1. Менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. к. е. н., доц. К. В. Пічик, д. е. н., проф. В. В. Храпкіної (Серія
«Могилянський підручник»).
2. Мальцева К. С. Кумулятивні ефекти нерівності та вплив соціальних стресорів на здоров’я людини: монографія.
Електронні видання (лише додрукарська підготовка):
1. Тези доповідей міжнародної онлайн-конференції «Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021» / упоряд. О. О.
Білинський (86 с.).
Надано ISBN (без додрукарської підготовки):
1. VII Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття (наукові читання імені Ігоря
Недіна)» / за ред. проф. Є. В. Хлобистова.
Станом на початок грудня 2021 до РВВ не надійшли рукописи таких журналів:
1. Наукові записки НаУКМА. Мовознавство за 2020, 2021 рр.
2. Наукові записки НаУКМА. Літературознавство за 2020, 2021 рр. (готуються до друку)
3. Психологія та психосоціальні інтервенції за 2021 р. (готується до друку)

8. Наукові конференції
Протягом 2021 року відбулося 935 виступів науковців НаУКМА з доповідями на наукових форумах різного рівня,
серед них 534 - це міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди тощо. Самостійно співробітники університету
організували 67 наукових заходів (з них 12 – міжнародні конференції), спільно з партнерами НаУКМА було проведено
49 наукових конференцій, семінарів, з них 37 – міжнародні (див. додаток 1).

9.Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів, молодих учених
Науково-дослідна робота студентів і молодих учених у НаУКМА традиційно базується на таких принципах:
–

відсутність штучного поділу науки на студентську («дитячу») і професорсько-викладацьку («дорослу»);

–

поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями;

–

підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо проведення наукових заходів, організації наукових
осередків тощо.
Результатом такої політики є тісна співпраця викладачів і науковців зі студентами в рамках наявних в університеті
науково-дослідних центрів і лабораторій, активна участь молодих науковців у конференціях, наукових семінарах та інших
наукових заходах разом/поряд із їх науковими керівниками.
Щороку студенти НаУКМА беруть участь і виборюють призові місця як у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт (2021 р. – 6 переможця), так і у конкурсах наукових робіт, що їх проводять різноманітні організації та
фонди (15 переможців).

Студенти НаУКМА 2021 року опублікували 218 наукових статей, тези доповідей, з них з них 137– самостійно. Свої
наукові дослідження вони презентували на 204 конференціях. Залучали студентів і до виконання науково-дослідних тем,
що виконуються на кафедрах і в наукових центрах.
9.1. Здобутки студентів НаУКМА на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (6 переможців)
з напряму «Історія та археологія»
Переможець (диплом І ступеня): Довгань Світлана
з напряму «Філософські науки»
Переможець (диплом ІІ ступеня): Карловський Денис
з напряму «Менеджмент природоохоронної діяльності»
Переможець (диплом ІІ ступеня): Заруба Анастасія
з напряму «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
Переможець (диплом ІІ ступеня): Корягіна Анна
з напряму «Економічна кібербезпека»
Переможець (диплом ІІ ступеня): Сиса Марина
з напряму «Публічне управління та адміністрування»
Переможець (диплом ІІ ступеня): Кіріллова Юлія

9.2 Стипендіати програми «Завтра.UA» від Фонду Віктора Пінчука за результатами конкурсу наукових робіт
2020/21 рр.: (3 переможці)
Довгань Світлана (БП «Історія»)
Куделя Володимир (МП «Історія»)
Кріжік Катерина (МП «Соціальна робота»)
9.3. Переможці інших конкурсів наукових робіт
1. Міжнародні змагання з міжнародного права ім. Бена Телдерса, 4 студенти, переможці національного раунду змагань, учасники
міжнародного раунду в м. Гаага Нідерланди (усні слухання онлайн, меморандуми, найкращий меморандум позивача): Катерина Бакай,
Катерина Анішкевич, Анастасія Криштанович, 3 курс, Валентина Хоменко 2 курс, МП.
2. Довгань Світлана, 4 р. н. (БП) (Премія «Надія» 2021. Конкурс бакалаврських робіт у номінації «Історія», перше місце).
3. Куделя Володимир, 4 р. н. (БП) (Премія «Надія» 2021. Конкурс бакалаврських робіт у номінації «Історія», друге місце).
4. П’янкова Єлизавета, 2 р. н. (МП) (cтипендіат «Східних стипендій» Уряду Республіки Польща для студентів НаУКМА – Центру
Східноєвропейських досліджень Варшавського Університету, листопад 2020 – червень 2021 р.).
5. Стафійчук Маргарита, 2 р. н. (МП) (Премія «Надія» 2021. Конкурс магістерських робіт у номінації «Історія», друге місце)
6. Федяй Микола, 2 р. н. (МП) (cтипендіат «Східних стипендій» Уряду Республіки Польща для студентів НаУКМА – Центру
Східноєвропейських досліджень Варшавського Університету, листопад 2020 – червень 2021 р.).
7. Якусик Тетяна, 2 р. н. (МП) (Премія «Надія» 2021. Конкурс магістерських робіт у номінації «Історія», третє місце).
8. Перше місце у фіналі Investment Analyst Challenge команда у складі: Ільків Володимир (магістр 1 р.н. «Фінанси, банківська справа та
страхування), Ріпко Владислав (випускник магістерської програми «Фінанси, банківська справа та страхування»), Басюл Віктор.
Організатори Blackshield Capital та Casers, https://casers.org/cases/investment-analyst-challenge/results
9. Перше місце на студентському чемпіонаті «Монетарна політика: виклик НБУ університетам» (NBU University Challenge 2021), команда:
Веремеєнко В., Жук Д., Шендера Т., Комарова А., Кнурьова В. Організатор Національний банк України, 03 грудня 2021 р., керівник
команди – доцент кафедри фінансів Прімєрова О.К.

10. Веремієнко Віталій Віталійович (БП-3 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування) - відзнака від іменного фонду
«Райффайзен Банк Аваль» ім. Вадима Гетьмана на 2020-2021 навчальний рік для студентів Факультету економічних наук НаУКМА за
високі досягнення в навчанні та науковій роботі.
11. Участь в олімпіаді International Collegiate Programming Contest команди NaUKMA Angels Склад команди: Ivan Blyzniuk, Illia Shevchyk,
Ivan Dobrovolsky Coach: Олецький О.В. Досягнення: Вихід в півфінал SEERC 2020-2021.
12. Пілат Катерина – МП-2. Відзначено премією імені Кравця НаУКМА. Розроблено і проведено дослідження «Формування цифрових
навичок у засуджених осіб в установах виконання покарань на етапі підготовки до звільнення», в рамках Угоди про співпрацю з
Департаментом виконання покарань Міністерства юстиції. Проведено опитування близько 600 осіб з числа засуджених, які
перебувають у 29 установах виконання покарань. Розроблену Катериною програму формування цифрових навичок було успішно
апробовано за активної підтримки Департаменту виконання покарань Міністерства юстиції України і наразі вирішується питання з
поширення даної навчальної програми ще у 100 установах виконання покарань.

Окрім того, за ініціативи та зусиллями молодих учених за підтримки відповідних кафедр щороку в НаУКМА
відбуваються міжнародні і всеукраїнські студентсько-аспірантські конференції. Так, зокрема, 2021 року відбулися: VI
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського
світу (слов’яно-германські, слов’яно-романські, слов’яно-тюркські контакти)» (спільно з кафедрою іноземних мов та
перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 21 травня); Міжнародна конференція
молодих дослідників «Досліджуючи минуле. Радянське повсякдення: дослідницькі підходи, джерела, теми» (19-20 березня
2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Актуальні питання
розвитку фінансової системи в умовах інформаційної економіки» (03 лютого 2021р.); Четверта щорічна дослідницька
онлайн-конференція «System Dynamics in Economic and Financial Models» (10 грудня 2021 р.); Круглий стіл «Сучасні
тенденції маркетингу та менеджменту» (9 квітня); Конференція молодих науковців з міжнародною участю «Другі наукові
читання ім. В. І. Полтавця» (5 лютого 2021 р.); Студентська наукова конференція «Конфлікт і співпраця на міжнародній
арені» (13-15 квітня 2021 р.); Могилянський Відкритий Хакатон (науково-практичний захід для студентів та молоді, 3
червня 2021, https://kma-hackathon.com/); X Всеукраїнська наукова конференція молодих математиків (16–17 квітня 2021
р., спільно з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
та Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова); Наукові читання пам’яті видатного українського

вірусолога Валерія Поліщука «Актуальні питання молекулярної біології: методологія та наукові відкриття»,
започаткований кафедрою біології НаУКМА та Студентським біологічним товариством. На факультеті інформатики
протягом
2021
року
діяв
студентський
математичний
семінар
(сторінка
семінару
https://www.facebook.com/studmathseminar/). Метою таких заходів є пошук, підтримка і розвиток творчого потенціалу
обдарованих студентів, залучення студентів до наукової роботи відповідних кафедр.
У системі організації науково-дослідної роботи студентів в університеті важливе місце відіграють студентські
наукові організації. Протягом 2021 року в університеті діяли гурток «Екологічні студії», студентське наукове товариство
«Potluck», яке організовує щотижневий студентський семінар з історії; математичний гурток для студентів та
студентський математичний семінар, Студентське біологічне товариство, Студентське товариство правників «KyivMohyla Moot Court Society», діяльність якого сфокусовано на підтримці та координації студентської діяльності, пов’язаної
з участю у міжнародних змаганнях у формі модельних судових процесів та інших подібних заходах. Активно діяв у 2021
і Центр соціальної роботи, адаптації та підтримки студентів НаУКМА, що був створений за ініціативою студентів Школи
соціальної роботи при відділі роботи зі студентами НаУКМА для надання соціальної підтримки проблемним групам
студентської молоді НаУКМА в умовах онлайн-навчання. У червні команда Центру САПС стала лауреатом премії
Poltavets Social Work Award у 2021 році і розпочала проєкт «Створення студентських соціальних служб у ЗВО України»,
першим етапом проєкту буде розробка алгоритму створення студентської соціальної служби у ЗВО, створення тренінгу і
комунікація із зацікавленими сторонами.
У НаУКМА існує розгалужена система матеріального заохочення різного типу студентської та аспірантської
діяльності, в тому числі – наукової. Зокрема на усіх факультетах існують іменні стипендії за найкращі бакалаврські та
магістерські роботи (загалом близько 50-ти стипендій щороку). Рішенням правління іменного фонду (ендавменту)
РОДИНИ ЮХИМЕНКІВ Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії від 11.11.2021
було підтримано 8 дослідницьких проєктів з 18 поданих, зокрема:




Іванову Микиті, аспіранту 3 р. н., ОНП «Історія та археологія»
Бородіній Тетяні, аспірантці 4 р. н., ОНП «Історія та археологія»
Ходаківському Олександру, аспіранту 3 р. н., ОНП «Історія та археологія»







Насаченко Марії, аспірантці 3 р. н., ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування»
Пономаренко Анні, аспірантці 4 р. н.,ОНП «Біологія»
Васильченко Вікторії, аспірантці 4 р. н., ОНП «Біологія»
Бубелі Галині, аспірантці 3 р. н, ОНП «Хімія»
Гайдай Аліні, аспірантці 3 р. н, ОНП «Хімія»

Відзначено також лауреатів дослідницьких грантів (стипендій) Фонду Лозинських у 2021 році, ними стали стали
аспіранти НаУКМА:
1. «Розроблення методів модифікування полівініліденфлуоридних мембран неорганічними наночастинками» - Бубела
Галина Сергіївна, ОНП «Хімія»;
2. «Персональний профіль у соцмережі як нова культурна практика самопрезентації та самонарації» - Грудка
Орися Петрівна, ОНП «Культурологія»;
3. «Рецепція французької культури у творчості київських неокласиків» - Сніжинська Марина Олексіївна, ОНП
«Філологія»;
4. «Пояснення і розуміння в постаналітичній філософії історії» - Бакаєв Микола Юрійович, ОНП «Філософія»;
5. «Соціально-психологічні чинники посилення резилієнс у співробітників великих компаній в стресових ситуаціях»
- Морозова Ольга Борисівна, ОНП «Психологія».

10.Наукові центри
У 2021 р. в НаУКМА діяло 28 наукових центрів та 1 центр колективного користування науковим обладнанням.
№ з/п
Назва
Керівник
1.

Лабораторія генетики та клітинної біології

Антонюк
Максим Зиновійович

2.

Центр фінансово-економічних досліджень

Лук’яненко
Ірина Григорівна

3.

Науково-дослідний центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака

Сидорчук
Таїсія Михайлівна

4.

Науково-дослідний центр «Спадщина Києво – Могилянської Яременко
академії»
Максим Васильович

5.

Центр «Археологічна експедиція НаУКМА»

Залізняк
Леонід Львович

6.

Центр «Інститут громадянської освіти» ім. С. Рябова

Зубрицька
Людмила Йосипівна

7.

Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в Козюбра
національну практику України
Микола Іванович

8.

Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку

Вишенська
Ірина Георгіївна

9.

Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства

Фінберг
Леонід Кушелевич

10.

Центр європейських гуманітарних досліджень

Сігов
Костянтин Борисович

11.

Центр канадських студій

Мазін
Дмитро Михайлович

12.

Науково-дослідний центр кінематографічних студій

Брюховецька
Лариса Іванівна

13.

Науково-дослідний центр мембранних досліджень

Бурбан
Анатолій Флавіанович

14.

Центр міжнародного захисту прав людини /
Центр дослідження геноциду та прав людини

Антонович
Мирослава Михайлівна

15.

Науково-дослідний центр молекулярних і клітинних досліджень

Білько
Надія Михайлівна

16.

Центр польських та європейських студій ім. Є. Гедройця

Диса
Катерина Леонідівна

17.

18.

19.
20.

Центр соціального партнерства та лобіювання

Центр дослідження конфліктів та психоаналізу
Школа політичної аналітики

Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу

Панцир
Cергій Іванович
Гірник
Андрій Миколайович
Яковлєв
Максим Володимирович
Богданов
Сергій Олександрович

Бажал
Юрій Миколайович

21.

Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія»

22.

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Нестеренко
Україні
Оксана Володимирівна

23.

Центр інноваційних методів викладання і вивчення європейських Дем’янчук
студій
Олександр Петрович

24.

Науково-навчальний центр «Інститут німецького права»

Петров
Роман Арестович

25.

Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень

Ярошенко
Тетяна Олександрівна

26.

Центр дослідження медіації та діалогу

Кисельова
Тетяна Сергіївна

27.

Науково-дослідна лабораторія «Науки про Землю»

28.

Центр аналітики та бізнес-моделювання сталого розвитку

Горошкова
Лідія Анатоліївна
Чала
Ніна Дмитрівна

1. Центр колективного користування науковим обладнанням факультету Горошкова
природничих наук «Лабораторія комплексних досліджень природно- Лідія Анатоліївна
техногенних ризиків та надзвичайних ситуацій»

11. Наукове співробітництво
Кафедра англійської мови у 2021 році брала участь у проекті «Україно-польський проект 10/KATAMARAN/2021
у партнерстві з університетом ім. М. Копернiка у Торуні, Польща за фінансування Polish National Agency for Academic
Exchange (NAWA). Зокрема, були розроблені науково-методичні матеріали для ОНП з хімії рівня «маґістр» ‘Modern
materials for chemistry and medicinal applications’, модуль «Academic Writing».
Кафедра історії у 2021 р. завершила наукове упорядкування та підготовку до друку тому проповідей Стефана
Яворського спільно з відділом полоністики Ягеллонського університету у рамках проєкту “Polskie wzorce literackie i
kulturowe w Rosji na przełomie XVII i XVIII wieku: przypadek Stefana Jaworskiego”. Викладачка кафедри Т.Ю. Григор’єва у
рамках проєкту Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750) (https://is-le.eu) взяла
участь у робочій групі 3: Beyond Borders.
Міжнародний проєкт Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling (CPEA-2015/10119), який виконує
кафедра фінансів спільно з Бергенським університетом, ЛНУ ім. І. Франка, був пролонгований до 2022 р. У його рамках
відбулися стажування аспірантів, студентів НаУКМА у Бергенському університету, Норвегія; проведена ІІІ щорічна
наукова конференція «Теорія і практика системної динаміки у фінансах». Завершився проєкт «Anti-corruption and PhD
mobility NHH-NaUKMA», фінансування - Norwegian Center for International Cooperation in Education, The Eurasia
Programme, CPEA-LT-2016/10031 (2016-2021).
Кафедра приватного права спільно з Ягеллонським університетом провела навчально-методичний семінар з
питань цивільного права у рамках Школи українського права.
Кафедра загальнотеоретичного правознавства та публічного права завершила виконання проекту «Місцеве
самоврядування та верховенство права в Україні» (Contract DNR 21-00427) за фінансової підтримки Академії Фольке
Бернадотта у Швеції, що передбачав проведення тренінгів для муніципалітетів міст-партнерів «Верховенство права як
інструмент протидії конфлікту».
Кафедра міжнародного та європейського права спільно з юридичними факультетами Маастрихтського,
Талліннського, Брістольського, Франкфуртського університетів виконували проєкт VISTA: Revitalising the Study of EU
Single Market Integration in a Turbulent Age у рамках консорціуму Jean Monnet Network.

Співробітники кафедри хімії працювали у проєкті Катамаран спільно з університетом Коперніка в м Торунь над
створенням спільної міжнародної освітньо-наукової магістерської програми «Сучасні матеріали для хімії та медичного
призначення».
Співробітники кафедри екології протягом 2021 року виконували два проєкти спільно з Уппсальським
університетом за підтримки гранту Swedish Institute: 1) проєкт «Baltic Sea Region Climate Change Curriculum за підтримки
гранту Swedish Institute, зокрема були підготовлені навчальна програма і підручник «Зміни клімату в Балтійському
регіоні»; 2) проєкт «Digital at home: new steps in internationalization of education», що передбачав участь у тренінговій
програмі «Virtual exchange», проведення спільних сесій за програмою «Зміни клімату в Балтійському регіоні».
У 2021-2026 роках НаУКМА (на базі Школи охорони здоров’я, Центру психічного здоров’я та психосоціальної
підтримки і у співпраці з Університетом Джона Гопкінса) імплементуватиме проєкт, підтриманий грантом
Національного інституту охорони здоров’я (NIH), що є ключовим агентством уряду США у сфері охорони здоров'я та
біомедичних досліджень. Проєкт «Дослідження знань, ставлень, практик та контексту впровадження лікування розладів
психічного здоров’я серед лікарів первинної ланки в Україні» реалізуватиметься в рамках Міжнародного гранту сприяння
розвитку наукової кар’єри Міжнародного центру Фогарті Національного інституту охорони здоров’я, який підтримує
кар’єрний розвиток міжнародних дослідників на початку кар’єри в галузі охорони здоров’я, надаючи фінансову підтримку
їхнім дослідницьким проєктам та професійному зростанню. У НаУКМА його виборола старший викладач Школи
охорони здоров’я НаУКМА – Альона Мажная. Проєкт сприятиме розвитку доказових підходів до лікування психічного
здоров’я та розробці стратегій розширення масштабів заходів для скорочення розриву в лікуванні психічного здоров’я в
Україні, а також інших країнах з низьким та середнім рівнем доходу (КНСРД) для вирішення ключових викликів, з якими
стикається більшість агенцій громадського здоров’я в Україні, а також пріоритетів, визначених Національним інститутом
охорони здоров’я.
Школа охорони здоров’я є учасником проєкту Еразмус+ «Розбудова академічного потенціалу з глобального
здоров’я у регіонах Східної Європи і Центральної Азії» (ВАСЕ) у широкій кооперації з такими партнерами: Університет
імені Рупрехта Карла у Гейдельберзі (Німеччина), Університет Тромсе – Арктичний університет Норвегії, Бергенський
університет (Норвегія), Інститут глобального здоров’я (Грузія), Університет Грузії (Грузія), Тбіліський державний
університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія),

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (Україна), Медичний університет Астана
(Казахстан), Казахський національний університет імені Аль-Фарабі (Казахстан).
У партнерстві з Національним інститутом здоров’я (США) Школа охорони здоров’я виконує проєкт «Дослідження
знань, ставлень, практик та контексту впровадження лікування розладів психічного здоров’я лікарями первинної медичної
ланки в Україні», в якому передбачено проведення дослідження щодо імплементаційного контексту впровадження
лікування розладів психічного здоров’я лікарями первинної ланки.
У проєкті «Доступ до медичних послуг у контексті механізмів фінансування. Дослідження в офтальмології»
співробітники Школи охорони здоров’я співпрацюють з Варшавською школою економіки (Польща), Празьким
університетом економіки та бізнесу (Чехія), Дебреценським університетом (Угорщина). Фінансується проєкт за рахунок
Вишеградських грантів від Міжнародного Вишеградського фонду і передбачає збір передового досвіду щодо того, як
збалансувати доступ до офтальмологічних послуг та фінансування державної системи офтальмологічної допомоги.
Проєкт використовує міжнародне співробітництво для надання рекомендацій, які можуть бути використані для вирішення
проблем у країнах Вишеградської області та України. Результати проекту дозволяють застосувати нові підходи до
оптимальних систем фінансування та надання послуг у країнах-учасницях у регіональному контексті, а також змінити
методологію аналізу надання послуг в інших нозології.
В Україні запустили програму професійного розвитку в сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/ООС
«Кібер ветерани: програма аналітичного розвитку та реінтеграції» за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку
США (CRDF Global), Міністерства у справах ветеранів та Ради національної безпеки і оборони. За частину, присвячену
питанню соціальної адаптації та реінтеграції, відповідають фахівці з Школи соціальної роботи НаУКМА; вони
допоможуть ветеранам отримати технічні, аналітичні, комунікаційні та особистісні навички, необхідні для реінтеграції в
суспільство та опанування нової професії. Також ветерани матимуть можливість додатково вивчити технічну та ITтермінологію англійською мовою.
Кафедра міжнародних відносин у співпраці з університетом ім. Ґрента МакЮена, Українським центром засобів і
розвитку (м. Едмонтон, Канада), Українським католицьким Університетом (Львів) бере участь у проєкті COIL course UN
in the Global Governance, що передбачає діяльність наукових гуртків NMUN. З Німеччиною (NGO Corridors, Friedrich
Schiller University Jena) кафедра виконуватиме проєкт «Digital Corridors for Peace Education in Ukraine» і розроблятиме

чотири курси з вивчення міжнародних конфліктів, окрім того запланована передача німецькою стороною обладнання для
дистанційного навчання.
Кафедра психології та педагогіки у 2021 р. проводила спільні тренінги та вебінари з партнерами з норвезького
Регіонального Центру з протидії насильству, травмі та суїциду (Акерсхус, Норвегія, RVTS East) у рамках проєкту
«Сприяння життєстійкості громад в Україні», а з Німеччиною (GIZ) – у проєкті «Підвищення спроможності у наданні
послуг в освіті і навчанні у сфері психосоціальної підтримки у Східній Україні».
Києво-Могилянська школа врядування ім. А. Мелешевича протягом 2021 року виконувала два міжнародні
проєкти: 1) EGOVLOC: E-governance as a tool for local democracy у співпраці з Українським католицьким університетом,
Асоціацією українських міст, Oslo Metropolitan University, Norwegian Association of Local and Regional Authorities задля
спільного керівництва магістерськими дослідження із цифрової демократії; 2) University Partnership for Pre-Service and InService Training in Government Communications спільно з Університетом Індіани (Блумінгтон, США), що передбачав
розробку сертифікатної освітньої програми «Комунікації в демократичному врядуванні».
12. Діяльність спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість
захищених дисертацій
Співробітники та аспіранти НаУКМА 2021 року захистили 19 дисертацій, з них докторських – 3, кандидатських –
15, доктор філософії (PhD) - 1 (див. додаток).

13. Аспірантура, докторантура, Докторська школа імені родини Юхименків
Заснована 2008 року, Докторська школа імені родини Юхименків - перша в Україні докторська школа
європейського зразка. Цей підрозділ забезпечує організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої
кваліфікації у НаУКМА і виконує такі завдання:










формування умов для реалізації освітньо-наукових програм з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (адміністративне,
методичне та технічне забезпечення);
систематичний моніторинг ефективності наукової освіти і вдосконалення освітньо-наукових програм із урахуванням досвіду їх
апробації;
контроль результатів наукової роботи аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня поза аспірантурою;
забезпечення систематичного обліку чисельності і складу аспірантів, докторантів і здобувачів, ведення звітності;
організація та проведення вступу і зарахування до аспірантури і докторантури НаУКМА;
організаційна та адміністративна підтримка захисту дисертацій;
організаційна підтримка академічної мобільності аспірантів і докторантів;
систематичне інформування університетської спільноти та широкої громадськості про кращі світові практики наукової освіти та
національну законодавчу рамку підготовки наукових кадрів;

Стратегічними напрямами розвитку наукової освіти в НаУКМА є:






розробка інноваційних форм освітньої підготовки наукових кадрів;
удосконалення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та впровадження освітньої підтримки
для дослідників на різних етапах розвитку;
посилення співпраці НаУКМА з партнерськими інституціями для підготовки науковців у рамках відкритих освітніх структур і
міжінституційної аспірантури;
пошук і адміністрування грантів для цільової підтримки індивідуальних дослідницьких проектів аспірантів і докторантів;
інтернаціоналізація дослідницької роботи й навчальних можливостей; поширення результатів наукових досліджень у міжнародній
науковій спільноті.

На початку 2021 року була успішно завершена акредитація 16 освітньо-наукових програм (програми акредитовані до
01 липня 2026 р.)

Шість освітньо-наукових програм акредитовані з визначенням «зразкова»:






ОНП «Історія та археологія» (гарант – проф. Н. М. Яковенко)
ОНП «Філософія» (гарант – проф. М. Л. Ткачук )
ОНП «Медіа та комунікації» (гарант – доц. Д. В. Орлова)
ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування»
ОНП «Біологія» (гарант – проф. Л. В. Шевцова, зараз –

(гарант – проф. І. Г. Лук’яненко)

доц. В. І. Карамушка)
 ОНП «Право» (гарант – проф. М. І. Козюбра)

Наказами МОН України були затверджені три спеціалізовані вчені ради з з правом прийняття до розгляду та проведення
разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії:




у галузі "Природничі науки" за спеціальністю "102 ХІмія" - ДФ 26.008.001 (Наказ МОН України №1296 від
02.12.2021 р.) - для захисту дисертації Гринишина Євгенія Володимировича;
у галузі "Математика та статистика" за спеціальністю "113 Прикладна математика" - ДФ 26.008.002 (Наказ МОН
України №1384 від 16.12.2021 р.) - для захисту дисертації Пономарчука Богдана Сергійовича;
у галузі "Міжнародне право" за спеціальністю "293 Міжнародне право" - ДФ 26.008.003 (Наказ МОН України
№1446 від 28.12.2021 р.).

Захист планується у 2022.
На кінець 2021 р. загальна кількість здобувачів наукових ступенів включно з аспірантами, докторантами, а також
здобувачами ступеня доктора філософії поза аспірантурою, якими опікується Докторська школа ім. родини Юхименків,

складає 171 особу. Така чисельність є нижчою як від середнього показника за останні п’ять років (178 осіб), так і
показників у 2020 році.
Чисельність здобувачів ступеня доктора філософії майже відповідає середньому показнику за останні 5 років (161 особа),
проте скоротилася чисельність здобувачів ступеня поза аспірантурою та докторантів.

Найбільше в НаУКМА здобувачів ступеня доктора філософії - 92 % (157 осіб), які навчаються на 1-4 році навчання
за 16 освітньо-науковими програмами підготовки здобувачів ступеня доктора філософії. У порівняння з 2020 р. кількість
аспірантів стала меншою, проте збільшилася кількість здобувачів наукового ступеня поза аспірантурою.
Серед здобувачі ступеня доктора філософії в НаУКМА (157 осіб) найбільше навчається на другому і третьому роках
навчання, найменше – здобувачів четвертого року, хоча в процентному відношенні розподіл між роками навчання більшменш рівномірний:





36 (23%) аспіранти навчаються на першому році навчання,
46 (29%) – на другому,
41 (26%) – на третьому,
34 (22%) – на четвертому році навчання.

Середня кількість здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальностями та освітньо-науковими програмами – 10 осіб,
найчисельніші освітньо-наукові програми «Історія та археологія» (спеціальність – 032 Історія та археологія) та «Право»
(спеціальність – 081 Право) – 20 осіб.
Загалом зі складу аспірантів (включно зі здобувачами ступеня доктора філософії і кандидата наук) і докторантів
НаУКМА більшість навчаються за рахунок видатків Державного бюджету України, за державним замовленням:
 136 – за рахунок видатків Державного бюджету України, за державним замовленням;

 27 – за контрактом (за кошти фізичних і юридичних осіб, у тому числі – 2 іноземні аспіранти)
З поміж осіб, які здобувають вищу наукову кваліфікацію в Докторській школі ім. родини Юхименків, більшість
складають жінки: їх 67% (114 осіб), чоловіків – 33% (57 осіб). Жінки значно переважають у всіх категоріях здобувачів
наукової освіти в НаУКМА вже декілька років поспіль. За останні роки співвідношення чоловіків і жінок з поміж
здобувачів наукової освіти в НаУКМА суттєво не змінилося: жінки складають понад 60 %.

Залученість кафедр і факультетів НаУКМА до підготовки кадрів вищої кваліфікації
У 2021 році 23 кафедри НаУКМА здійснювали підготовку науково-педагогічні кадрів вищої кваліфікації (включно зі
здобувачами ступеня доктора філософії, кандидата наук, доктора наук та здобувачами ступеня доктора філософії поза
аспірантурою).
Найбільшу кількість здобувачів наукового ступеня (всіх форм і рівнів) мають:
- кафедра історії (факультет гуманітарних наук) – 16 осіб;
- кафедра соціології (факультет соціальних наук та соціальних технологій) – 15 осіб;
- кафедра психології і педагогіки (факультет гуманітарних наук) – 13 осіб;

Кафедри НаУКМА

Кількіс
ть
здобува
чів
наукови
х
ступені
в

1

Кафедра історії

16

2

Кафедра соціології

15

3

Кафедра психології і педагогіки

13

4

Кафедра «Могилянська школа журналістики»

10

5

Кафедра загальнотеоретичного правознавства та публічного права

10

6

Кафедра міжнародного та європейського права

10

7

Кафедра філософії та релігієзнавства

9

8

Кафедра літературознавства

9

9

Кафедра маркетингу та управління бізнесом

9

10

Кафедра математики

9

11

Кафедра культурології

8

12

Кафедра фінансів

8

13

Кафедра кримінального та кримінального процесуального права

8

14

Кафедра «Школа охорони здоров'я»

6

15

Кафедра археології

5

16

Кафедра екології

5

17

Кафедра української мови

4

18

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем

4

19

Кафедра хімії

4

20

Кафедра загального та слов’янського мовознавства

3

21

Кафедра економічної теорії

2

22

Кафедра приватного права

2

23

Кафедра біології

2

Підготовку здобувачів ступеня доктора наук здійснюють 2 кафедри НаУКМА:
Кафедра
1

Кафедра
філософії
релігієзнавства

3

Кафедра соціології

та

Шифр

Спеціальність

Кількість

09.00.05

Історія філософії

1

054

Соціологія

1

Розподіл здобувачів наукових ступенів за факультетами: найбільшу кількість готують кафедри факультету
гуманітарних наук (32%) і факультету соціальних наук та соціальних технологій (26%).

Факультети НаУКМА

Здобувачі наукових
ступенів

Факультет гуманітарних наук

54

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

44

Факультет правничих наук

30

Факультет економічних наук

19

Факультет природничих наук

15

Факультет інформатики

9

Показники прийому та випуску
У 2021 році обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у
2021 році складає всього 28 місць за державним замовленням відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України
№882 від 04 серпня 2021 р. У порівнянні з попередніми роками це найменша кількість місць, надана НаУКМА за рахунок
бюджетного фінансування. Набір був оголошений на 16 освітньо-наукових програм за 15 спеціальностями.
У 2021 році прийом документів відбувався повністю дистанційно відповідно до процедур, розроблених і апробованих
під час прийому в 2020 році. Усі документи подавалися в електронній формі: вступники самостійно реєструвалися у
відкритій електронній таблиці, щоб заявити про свій намір вступати до НаУКМА, а потім надавали електронні копії
документів на корпоративну електронну адресу; підтвердження отримання документів і вся комунікація з вступниками
відбувалася через листування. Такий спосіб організації проведення прийому документів на вступ до аспірантури є дуже
ефективним і зручним як для вступників, так і для адміністрації Докторської школи ім. родини Юхименків, тож його

можна рекомендувати і в наступні роки. Упродовж визначеного періоду для подання документів було подано 43
комплекти документів.
Найбільшу кількість заяв подано на вступ на освітньо-наукові програми:
– «Психологія» – 7 заяв;
– «Історія та археологія» – 6 заяв;
– «Право» – 5 заяв;
Спеціальності з найвищим конкурсом: «Психологія» – 7 осіб на місце;Середній конкурс – 1,7 осіб на місце.
Спеціальності
Державне замовлення

Кількість вступників

032 Історія та археологія

3

6

033 Філософія

2

2

034 Культурологія

1

3

035 Філологія

3

3

051 Економіка

1

0

053 Психологія

1

7

054 Соціологія

2

5

061 Журналістика

1

1

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1

0

073 Менеджмент

2

4

081 Право

2

5

293 Міжнародне право

1

2

091 Біологія

3

3

102 Хімія

3

0

113 Прикладна математика

2

2

28

43

Серед вступників більшість складають випускники НаУКМА (різних років) – 30 осіб (69,8%), випускників інших
українських та закордонних ЗВО – 13 осіб (30,2%). Кількість рекомендованих до зарахування за рахунок державного
замовлення – 25 вступників. Кількість рекомендованих до зарахування за кошти фізичних і юридичних осіб – 14
вступників. За результатами вступної кампанії на навчання на третьому освітньо-науковому рівні для здобуття ступеня
доктора філософії за денною формою з відривом від виробництва на 2020–2020 навчальний рік було прийнято 32 особи:
– 25 осіб були зараховані на навчання за рахунок бюджетного фінансування;
– 7 осіб були зараховані на навчання за рахунок фізичних і юридичних осіб.
Для вступу до докторантури НаУКМА заяв подано не було і набір не відбувався.
У 2021 р. з аспірантури НаУКМА були випущені 32 здобувачі ступеня доктора філософії:
 27 осіб – навчалися за державним замовленням;
 5 осіб – навчалися за рахунок фізичних і юридичних осіб.
У відповідності до Угоди про співпрацю між Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та
Фундацією Лозинських (США) від 21 листопада 2018 р. та згідно з «Положенням про дослідницькі гранти Фундації
Лозинських в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (затвердженого Наказом №595 від 31.12.2018

р.) був конкурс на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських серед здобувачів ступеня доктора
філософії у НаУКМА.
Фундація Лозинських підтвердила фінансування проєктів:
 «Розроблення методів модифікування полівініліденфлуоридних мембран неорганічними наночастинками» - Бубели
Галини, ОНП «Хімія»
 «Персональний профіль у соцмережі як нова культурна практика самопрезентації та самонарації» - Грудки Орисі,
ОНП «Культурологія»
 «Рецепція французької культури у творчості київських неокласиків» - Сніжинської Марини, ОНП «Філологія»
 «Пояснення і розуміння в постаналітичній філософії історії» - Бакаєва Миколи, ОНП «Філософія»
 «Соціально-психологічні чинники посилення резилієнс у співробітників великих компаній в стресових ситуаціях» Морозової Ольги, ОНП «Психологія»

14.Інформаційне забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз
даних провідних наукових видавництв світу працівників та студентів НаУКМА
Наукова бібліотека НаУКМА – академічний ресурсний центр, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з
ключовими елементами університетських технологічних сервісів. Бібліотека – не просто місце книгозберігання, а
мозковий центр університету, що пов’язаний із світовими інформаційними ресурсами і забезпечує швидкий та зручний
доступ до них, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в НаУКМА. Бібліотека розташована в 6
корпусах Університету: окрема будівля – Бібліотека Антоновичів, а також окремі площі у першому, другому, третьому,
четвертому, шостому та сьомому корпусах. Загальна площа бібліотеки – 6266,55 м2. Кількість читальних залів/місць для
читачів – 16/682.

Бюджет бібліотеки у звітньому році склав 1 593 278,62 грн., з них 900 842,41 грн. (56,5 % склали гранти та інші
власні надходження). Більша частка бюджету – для розвитку бібліотечної колеції (придбання книжок, передплата
періодичних видань та електронних ресурсів).
Загальний фонд бібліотеки станом на 30.12.2021 становить 898 330 примірників, в т.ч. друкована колекція: – 753 141
прим., електронна колекція – 145 189 назв ресурсів (37 баз даних, в т.ч. від Springer, EBSCO, JStor, Web of Science, Scopus,
Gale, ProQuest, Research4Life та ін.).

Загальний електронний фонд

Кількість файлів

145189
1330

Всього:

27010

elib

26001

One drive

256

eKMAIR

19812

Цифрова колекція

753

Всього:

97037

На
знімних
носіях

е-журнали
На сторонніх е-книги
серверах:
е-газети
Ліцензійні
мультимедіа
ресурси
звіти та ін.

Назва

Програма/
Провайдер
Центр Учбової Літератури
ЦУЛ
eLibraryUSA
Academic OneFile (Gale)
AGORA (Access to Global Online Research4Life
Research in Agriculture)
ARDI (Access to Research for Research4Life
Development and Innovation)
eLibraryUSA
Digital Literacy
EBSCO Academic Search Premier EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
EBSCO Business Source Premier
Грант "University Partnership for PreEBSCO Communication Source
Service Training in Government
Communications"
для
КиєвоМогилянської школи врядування

39748
35826
1328
19844
291

Тип
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД
Мультимедійний ресурс
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД

EBSCO eBook
EBSCO ERIC
EBSCO European Views of the
Americas: 1493 to 1750
EBSCO GreenFILE
EBSCO Health Source - Consumer
Edition
EBSCO Health Source: Nursing /
Academic Edition
EBSCO LISTA
EBSCO MasterFile Premier
EBSCO Newspaper Source
EBSCO Public Administration
Abstracts

придбання на постійній основі
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database

Повнотекстова БД
Реферативна БД
Реферативна БД

EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database

Повнотекстова БД
Повнотекстова БД

EBSCO eIFL Database

Повнотекстова БД

EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
Грант "University Partnership for PreService Training in Government
Communications"
для
КиєвоМогилянської школи врядування
EBSCO eIFL Database
EBSCO Regional Business News
EBSCO Teacher Reference Center EBSCO eIFL Database
eLibraryUSA
Flipster
Gale
in
Context:
Opposing eLibraryUSA
Viewpoints
eLibraryUSA
Gale In Context: Middle School
GOALI (Global Online Access to Research4Life
Legal Information)

Реферативна БД
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД
Реферативна БД

Повнотекстова БД
Реферативна БД
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД
Повнотекстова БД

HINARI (The Health InterNetwork
Access to Research Initiative)
JSTOR
Kanopy
OARE (Online Access to Research
in the Environment)
PressReader
ProQuest Dissertations & Theses
Global
ScienceDirect
Scopus
Springer
eBook
collection
Education
Springer eBook 2017
Statista

Taylor & Francis Online
Web of Science
Всього:

Research4Life

Повнотекстова БД

eLibraryUSA
eLibraryUSA
Research4Life

Повнотекстова БД
Мультимедійний ресурс
Повнотекстова БД

eLibraryUSA
eLibraryUSA

Повнотекстова БД
Реферативна БД

передплата МОН (01.06.2019
01.06.2020)
передплата МОН (01.06.2019
01.06.2020)
- придбання на постійній основі

- Повнотекстова БД
- Реферативна БД

придбання на постійній основі
Грант "University Partnership for PreService Training in Government
Communications"
для
КиєвоМогилянської школи врядування
Грант ACREC НаУКМА
передплата МОН
37

Повнотекстова БД
Повнотекстова БД
Мультимедійний ресурс

Повнотекстова БД
Реферативна БД

Бібліотека підтримує кілька інституційних проєктів: Цифрова колекція НаУКМА, інституційний репозитарій
eKMAIR, наповнює колекцію Віртуального Музею КМА.
У звітньому році було оцифровано та додано до ресурсів 526 назв видань (38 383 зображень) рідкісних видань, музейних
об’єктів, праць ПВС та ін.
Інституційний репозитарій НаУКМА eKMAIR нараховує 19812 депозитів, з яких проіндексовано в Google Scholar –
17100 назв. Додано нових за 2021 рік – 2 695 документів. З 2020 року в репозитарії розміщуються всі кваліфікаційні роботи
випускників освітніх і освітньо-наукових програм. Робота проводиться згідно Наказу НаУКМА №173 від 17.06.2020 р.
“Про наповнення інституційного репозитарію НаУКМА eKMAIR кваліфікаційними/магістерськими випускними
роботами”. За звітній період з репозитарію переглянуто чи завантажено 6 292 735 документів.

. eKMAIR
Кількість документів

19 812

Додано нових (за період)

2695

Відвідування
Пошуки
Перегляди записів
Перегляди файлів (завантаження )
Середня кількість завантажень 1 файлу

3 520 960
328 808
423 665
6 292 735
317

Додаток 1.
Кількісні дані про організовані заходи та участь співробітників НаУКМА у наукових заходах протягом 2021 року
Національних конференцій, проведених самостійно – 52, спільно з іншими організаціями – 7;
міжнародних конференцій, проведених самостійно – 12, спільно з іншими організаціями – 37;
виступів НПП НаУКМА на конференціях, всього: 935, з них 534 – міжнародні.

Наукові підрозділи

Наукові заходи
Національні/регіональні

Доповіді
міжнародні

організовані
самостійно

спільно
з
іншими
організаціям
и

організован
і
самостійн
о

спільно
з
іншими
організаціям
и

національ міжнарод
ні
/ ні
регіональ
ні

Кафедра англійської мови

2

0

0

0

36

33

Кафедра історії

0

0

2

3

8

51

Кафедра археології

0

0

1

0

3

10

Кафедра культурології

0

0

0

0

12

10

Кафедра літературознавства

2

0

0

1

31

17

Кафедра філософії та релігієзнавства

0

1

0

1

42

44

Кафедра української мови

1

0

1

0

21

18

Кафедра загального і слов’янського 1
мовознавства

0

0

1

9

22

РАЗОМ:

1

4

6

150

195

Факультет гуманітарних наук

Факультет економічних наук

6

Кафедра економічної теорії

2

0

0

1

32

64

Кафедра маркетингу та управління 7
бізнесом

0

1

5

5

15

4

0

0

1

12

32

13

0

1

7

49

111

0

0

7

7

4

та 3

0

7

0

5

24

0

0

0

0

13

3

Кафедра
кримінального
та 1
кримінального процесуального права

0

0

0

9

6

Києво-Могилянська школа врядування 3
імені Андрія Мелешевича

3

0

3

2

1

Кафедра фінансів
Києво-Могилянська бізнес-школа
РАЗОМ:
Факультет правничих наук

Кафедра
загальнотеоретичного 0
правознавства та публічного права
Кафедра
міжнародного
європейського права
Кафедра приватного права

РАЗОМ:

7

3

7

10

36

38

Кафедра фізичного виховання

1

1

0

2

7

3

Кафедра фізико-математичних наук

0

0

0

0

2

11

Кафедра хімії

0

0

0

1

3

4

Кафедра
біології,
Лабораторія 0
генетики та клітинної біології

0

0

0

0

0

0

0

0

3

9

25

діагностики 1

0

0

1

7

12

21

1

0

7

28

55

Кафедра інформатики

0

0

0

1

0

4

Кафедра мережних технологій

0

0

0

1

3

8

Факультет природничих наук

Кафедра екології
Кафедра лабораторної
біологічних систем

РАЗОМ:
Факультет інформатики

Кафедра мультимедійних систем

0

0

0

0

7

3

Кафедра математики

0

1

0

1

4

10

РАЗОМ:

0

1

0

3

14

25

Факультет соціальних наук і соціальних технологій
Кафедра соціології

1

0

0

0

15

20

Кафедра зв’язків з громадськістю

1

0

0

0

8

4

Кафедра психології та педагогіки

1

0

0

0

24

16

Кафедра політології

1

0

0

1

14

8

Школа охорони здоров’я

0

0

0

0

12

5

Школа соціальної роботи ім. проф. В. 0
Полтавця

1

0

1

16

15

Могилянська школа журналістики

0

0

0

0

6

13

0

0

0

1

6

7

Києво-Могилянська школа врядування
Кафедра міжнародних відносин

РАЗОМ:

4

1

0

3

101

88

Науково-дослідний
центр 0
орієнталістики ім. Омеляна Пріцака

0

0

0

4

3

Наукова бібліотека

0

0

0

0

13

15

Центр кінематографічних студій

1

0

0

1

6

4

РАЗОМ:

1

0

0

1

23

22

ВСЬОГО:

52

7

12

37

401

534

Науково-дослідні центри та лабораторії

Додаток 2. Патенти, авторські свідоцтва, отримані в 2021 р.
Всього: 18 (з них 18 - авторські свідоцтва), з них 0 – належить НаУКМА
Об’єкт права
інтелектуально
ї власності

Авторське
свідоцтво

Авторське
свідоцтво

Авторське
свідоцтво

№, назва

Автори
(співавтори)

Дати (чинність)

Кафедра

5.11.2021

Належить НаУКМА (не
належить НаУКМА), в
останньому випадку
вказати кому належать
права)
Належить автору

№109.114
Стратегічний
менеджмент: теорія, методологія,
практика: Монографія
І. А. Ігнатьєва- К.: Знання
України, 2005с. -ISBN 966-316081-0
№109.117
Стратегічний
менеджмент: підручник
І. А. Ігнатьєва- К.: Каравела, 2008
с.
ISBN966-8019-58-X
№
109.116
Корпоративне
управління: підручник
І. А. Ігнатьєва, О. І. ГарафоноваК.: Центр учбової літератури,
2013.-600с. ISBN 978-617-673186-3

Ігнатьєва І.А.

Кафедра
маркетингу
управління бізнесом

та

Ігнатьєва І.А.

04.11.2021

Належить автору

Кафедра
маркетингу
управління бізнесом

та

Ігнатьєва
І.А.,
Гарафонова О.І

4.11.2021

Належить авторам

Кафедра
маркетингу
управління бізнесом

та

Авторське
свідоцтво

Авторське
свідоцтво

Авторське
свідоцтво
Авторське
свідоцтво

№
109.115
Корпоративне
управління: підручник
ІА Ігнатьєва, ОІ Гарафонова - К.:
КНУТД, 2010.-312с. ISBN 978966-8134-88-3
№105102 «Синергетична модель
розвитку в контексті фінансових
аспектів
корпоративного
управління
(Леверидж
Свенссона)»
№101498 «Свопи на фінансовому
ринку: прийняття рішень в
умовах невизначеності (Свопи)»
№ 101897
Колективна
монографія:
Фінансова політика в умовах
тінізації та дисбалансів на ринку
праці:
методологія
та
інструментарій

Ігнатьєва
І.А.,
Гарафонова О.І

Бугров
О.В., Дата реєстрації авторського права:
Бугрова
О.О., 28.12.2020
Лук’янчук І.О.
Лук'яненко
І.Г., Дата реєстрації
Від
Девід, 18 січня 2021 р.
Оліскевич М.О.,
Шумська
С.С.,
Близнюк
В.В.,
Прімєрова
О.К.,
Семко Р.Б., Зварич
О.В.,
Токарчук
Т.В.,
Дадашова
П.А., Новік А.Ю.,
Донкоглова Т.О.,
Насаченко М.Я.
Лук’яненко
І.Г., *Подано на реєстрацію 05.11.2021
Сидорович М.Я.

Належить авторам

Кафедра економічної теорії

Належить авторам

Кафедра фінансів

Належить авторам

Кафедра фінансів

*Подано на реєстрацію
05.11.2021

Належить авторам

Кафедра фінансів

*Подано на реєстрацію
05.11.2021

Належить авторам

Кафедра фінансів

*Подано на реєстрацію
05.11.2021

Належить авторам

Кафедра фінансів

Лук’яненко
І.Г., *Подано на реєстрацію
Насаченко М.Ю. 05.11.2021

Належить авторам

Кафедра фінансів

Авторське
свідоцтво

Навчальний
посібник:
Муніципальні фінанси

Сидорович М.Я.

Авторське
свідоцтво

Навчальний
Мікроекономіка

Базилінська
Мініна О.В.

Авторське
свідоцтво

Навчальний
Фінансовий аналіз:
практика

Авторське
свідоцтво

Практичний
побудови

посібник: Етапи
узагальненої

Кафедра
маркетингу
управління бізнесом

Кафедра економічної теорії

Колективна
монографія:
Бюджетно-податкова
політика
України: нові виклики

посібник:
теорія та

Належить авторам

Бугров
О.В., Дата реєстрації авторського права:Належить авторам
Бугрова
О.О., 02.06.2021
Лук’янчук І.О.

Авторське
свідоцтво

посібник:

4.11.2021

О.Я,

Базилінська О.Я.

та

макроекономічної
симультативної
моделі
української
економіки
з
урахуванням рівня тінізації
Авторське
свідоцтво

Колективна монографія: Підходи
до
розроблення
імітаційної
агрегованої
макромоделі
української
економіки
з
урахуванням тіньового сектору та
ринку праці
Практичний посібник для роботи
в комп’ютерному класі: Аналіз
часових рядів. Частина перша:
побудова ARIMA, ARCH/GARCH
моделей з використанням пакета
E.Views 6.0

Лук’яненко
І.Г., *Подано на реєстрацію
Насаченко М.Ю. 05.11.2021

Належить авторам

Кафедра фінансів

Лук’яненко
Жук В.М.

І.Г.,

*Подано на реєстрацію
05.11.2021

Належить авторам

Кафедра фінансів

Авторське
свідоцтво

Практичний посібник для роботи
в комп’ютерному класі: Аналіз
часових рядів. Частина друга:
побудова VAR і VECM моделей з
використанням пакета E.Views
6.0

Лук’яненко
Жук В.М.

І.Г.,

Подано на реєстрацію

Належить авторам

Кафедра фінансів

Авторське
свідоцтво

МОНОГРАФІЯ Modelling of
natural and economic systems`
sustainability: monograph / Eds.
L.Horoshkova,
I.Khlobystov.
Poland: Bielsko-Biala, 2021. 178 p.
Авторський
метод
психолінгвістичного
аналізу
текстів
для
медіафахівців,
юристів та інших зацікавлених
осіб. Має на меті покращити
рівень критичного мислення та
навички аналізу текстів при
підготовці
журналістських
матеріалів
та
аналізі
медіаконтенту

L.Horoshkova,
I.Khlobystov

Подано на реєстрацію 15.11.2021

Належить авторам

Кафедра екології

Крилова-Грек Ю.

Знаходиться на етапі сертифікації уНалежить автору
патентному
бюро.
Заявка
№
m202009636

Авторське
свідоцтво

Авторське
свідоцтво

Кафедра англійської мови

Авторське
свідоцтво

«Залізна вода» роман

М.М. Лаюк

ISBN 978-617-679-88-35

Видавництво Старого Лева

Кафедра літературознавства

Додаток 3. Перелік докторських та кандидатських дисертацій, захищених у 2021 році
Загальна кількість захищених дисертацій 19,
з них докторських – 3, кандидатських – 15, доктор філософії (PhD) - 1
№
з/п

ПІБ

Назва дисертації

Шифр
спеціальності

Науковий
керівник/
консультант

Місце і час захисту

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ
1.

Музика Л.А.

Цивільно-правова політика України

2.

Шумська С.С.

Капіталізація та макроперспективи
розвитку економіки України

3.

Удовенко Ж.В.

Гарантії забезпечення права особи
на невтручання в її особисте і
сімейне життя у кримінальному
провадженні України

12.00.03 –цивільне
право і цивільний
процес,
сімейне
право, міжнародне
приватне право
08.00.08
–гроші,
фінанси і кредит;
08.00.11
–
математичні методи,
моделі
та
інформаційні
технології
в
економіці
12.00.09
–
кримінальний
процес
та
криміналістика,
судова експертиза,
оперативно-

Наук. конс. д.ю.н., Захист
відбувся
в
професор
Інституті держави і права
Стефанчук Р.О.
ім. В.М. Корецького НАН
України 11.05.2021 р.
Наук. конс.: д.екон. Захист відбувся 12 травня
н. Геєць В.М.
2021 р. на засіданні
спеціалізованої
вченої
ради Д 26.239.02 в ДУ
«Інститут
економіки
НАН України»
Наук. конс.: д. Захист
відбувся
29
юрид.н., проф. В. І. вересня 2021 р. на
Галаган
засіданні спеціалізованої
Вченої ради Д 35.051.03 у
Львівському
національному

розшукова
діяльність

університеті імені Івана
Іранка

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ
Факультет правничих наук
Кафедра міжнародного права
Бернацький Б. В.
Формування української моделі 12.00.11
– д-р юрид.н., проф. Захист
відбувся
29
*Не увійшла у звіт за заборони політичних партій у світлі міжнародне право
В.А. Василенко
листопада 2019 р. на
минулий рік
міжнародних стандартів і практик
засіданні спеціалізованої
Вченої ради К 26.008.04 у
НаУКМА
Факультет гуманітарних наук
1.

Кафедра історії
2.

Ковшун Л.І.

Концепції краківської історичної
школи в польській науці (на
прикладі дискусії про праці Міхала
Бобжинського 1879 р.)

07.00.06
– проф. О. Є.Гнатюк
історіографія,
джерелознавство та
спеціальні історичні
дисципліни

3.

Кислий М.-О.О.

Повернення кримських татар на 07.00.01
батьківщину у 1956–1989 рр.
України

4.

Бондаренко П.С.

Жіночий
досвід
сталінських доктора філософії за проф. Н.В.Шліхта
репресій 1930-х рр. (на матеріалах спеціальністю 032
УРСР)
«Історія
та
археологія»

–

історія к.і.н. О. В. Бетлій

Захист відбувся 22 квітня
2021 р. на засіданні
спеціалізованої
Вченої
ради Д 17.051.01 у
Запорізькому
національному
університеті.
Захист відбувся 22 квітня
2021 р. на засіданні
спеціалізованої
Вченої
ради Д 17.051.01 у
Запорізькому
національному
університеті.
Захист відбувся 28 травня
2021 р. на засіданні
спеціалізованої
Вченої
ради ДФ12.093.003 в

Маріупольському
державному університеті.
Кафедра археології
5.

Кублій М.В.

Тваринництво і мисливство в місті 07.00.04 – археологія к.і.н. І.Д.Потєхіна
Києві періоду Київської Русі за
кістковими матеріалами

6.

Пефтіц Д.М.

Орнаментація посуду населення 07.00.04 – археологія д.і.н.
лісостепової України порубіжжя
Гершкович
бронзової та ранньозалізної доби

Кафедра літературознавства
7.
Єгорченко М. О.
Концепція поетичної творчості 10.01.01 – українська к.філол.н.
Василя Стуса: контексти розуміння література
Л.О.Кісельова

8.

Панько О. І.

Рецептивний
дискурс
літератури: поетологічні
творчості Роальда Дала

дитячої 10.01.04 – література к.філол.н.
аспекти зарубіжних країн
Мазін

Захист відбувся 06.05
2021 р. на засіданні
спеціалізованої
вченої
ради Д 26.234.01 для
захисту
докторських
дисертацій при Інституті
археології НАН України.
Я.П. Захист відбувся 06.05
2021 р. на засіданні
спеціалізованої
вченої
ради Д 26.234.01 для
захисту
докторських
дисертацій при Інституті
археології НАН України.

Захист
відбувся
21
вересня 2021 р. на
засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.178.01 в
Інституті літератури ім.
Т.Г. Шевченка НАН
України.
Д.М. Захист
відбувся
21
вересня 2021 р. на
засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.178.01 в
Інституті літератури ім.
Т.Г. Шевченка НАН
України.

9.

Пелешенко Н.І.

10.

Протасова Г. В.

11.

Польщак А. Л.

Кафедра культурології
12.
Данченко М. Л.

Рецепція
барокової драми
в 10.01.01 – українська д-р філол.н. В.П. Захист відбувся 12 травня
українській літературі ХХ ст. у література
Моренець
2021 р. на засіданні
контексті типології стилів
спеціалізованої
вченої
ради Д 26.178.01 в
Інституті літератури ім.
Т.Г. Шевченка НАН
України.
Українська проза 1920-х – 1940-х 10.01.01 – українська д-р
філол.н. Захист відбувся 12 травня
років:
реінтерпретація література
В.П.Агеєва
2021 р. на засіданні
християнської аксіології
спеціалізованої
вченої
ради Д 26.178.01 в
Інституті літератури ім.
Т.Г. Шевченка НАН
України.
Художня проза Франсуа Моріака в 10.01.04 – література д-р філол.н. Д.С. Захист відбувся 22 квітня
контексті
«Католицького зарубіжних країн
Наливайко
2021 р. на засіданні
відродження»
спеціалізованої
Вченої
ради К 26.054.06 в
Київському
національному
лінгвістичному
університеті.

Рокайль
як
феномен 26.00.01 – теорія і д-р філол.н. М. А. Захист відбувся 21 грудня
західноєвропейської культури XVII- історія
культури Собуцький
2021 р. на засіданні
XVIII століття
(культурологія)
спеціалізованої
Вченої
ради К 26.005.02 у
Національній музичній
академії
імені П.І.
Чайковського.
Факультет природничих наук
Кафедра екології

13.

Спінова Ю. О.

Созологічна
оцінка
біотопів 03.00.16 – екологія
екомережі на прикладі відділення
Українського степового заповідника
«Крейдова флора»»

канд.біол.н. І. Г. Захист
відбувся
14
Вишенська
вересня 2021 р. на
засіданні
спеціалізованої
Вченої
ради
Д26.371.01
в
Інституті агроекології і
природокористування
НАН України

Факультет економічних наук
Кафедра фінансів

14.

Новік А.Ю.

Моделювання міграційних процесів 08.00.11
– д-р екон. н., проф.
в Україні як регулятора соціально- математичні методи, І. Г. Лук'яненко
економічної стабільності
моделі
та
інформаційні
технології
в
економіці

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра соціології
15.
Костюченко Т. В.
Структура і циркуляція мережі 22.00.03 – соціальні М.І. Винницький
політичної
еліти
України: структури
та
застосування мережевого аналізу соціальні відносини
для дослідження зв’язків

16.

Прохорова А. А.

Фреймінг-аналіз
в
історико- 22.00.01 – теорія та В.П. Степаненко
соціологічних
інтерпретаціях історія соціології
протестних подій: на прикладі
Євромайдану 2013-2014 років

Захист
відбувся
15
березня 2021 р. на
засіданні спеціалізованої
Вченої ради Д 26.006.07 у
ДВНЗ
«Київський
національний
економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Захист
відбувся
20
вересня 2021 р. на
засіданні спеціалізованої
Вченої ради Д 26.001.30
Київського
національного
університету імені Тараса
Шевченка
Захист відбувся 14травня
2021 р. на засіданні
спеціалізованої
Вченої
ради
Д
26.229.01
Інституту
соціології

Національної
наук України

академії

