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I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної
діяльності НаУКМА
НаУКМА є класичним університетом, мета якого творити та поширювати
нові знання у природничій, суспільній і гуманітарній наукових сферах,
формувати високопрофесійну наукову спільноту, забезпечувати сприятливе
середовище для виховання дослідника з самостійним мисленням, увійти до
кола провідних університетів світу.
Наукові дослідження у НаУКМА об’єднані загальною концепцією
«Україна і світ: людина, суспільство, природа» й спрямовані на реалізацію
засадничого принципу вищої освіти, який сповідує університет – поєднання
навчання з науковою роботою.
.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності НаУКМА на 2012-2015 рр.:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Фундаментальні дослідження
Моделювання фінансових процесів: бюджетна політика, монетарна
політика, фінансова аналітика.
Філософія і література: історія філософської думки в Україні; сучасні
літературознавчі моделі в літературознавчих дослідженнях; філософські
аспекти української літератури ХХ століття та літературних форм
філософування.
Розробка теоретичної бази генетичного аналізу рослин.
Функціональні композиційні полімери та мембрани.
Прикладні дослідження і розробки
Інтелектуальні інформаційні технології та системи.
Дослідження екосистем та змін клімату.
Розробка способів ранньої діагностики онкогематологічних захворювань.
Методи формування та модифікування полімерних мембран зі
спеціальними та додатковими функціями.
Наукова і культурна спадщина Київської Академії.

Наукова робота в НаУКМА у 2015 році здійснювалась на 32 кафедрах, 6
факультетах і в 35 науково-дослідних центрах та лабораторіях До наукової
роботи були залучені всі науково-педагогічні працівники, студенти й аспіранти
університету. Загальна чисельність науково-педагогічних працівників
(включно з сумісниками) складає 568 осіб, з яких 120 докторів (це – 21,13 %) і
294 кандидатів наук (51,76 %). На постійній основі в університеті 2015 року
працювало 362 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук – 49 (
13,54 %) і кандидатів наук – 209 ( 57,73 %).
Впродовж останніх чотирьох років професійний рівень викладацького
корпусу підтримується на достатньо високому рівні, кожен п’ятий викладач
університету має ступінь доктора наук, а кожен другий – ступінь кандидата
(Рис.1).
3

400
350
300
250
Всього штатних НПП

200

Докторів наук
Кандидатів наук

150
100
50
0

2012

2013

2014

2015

Рис. 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників за 2012-2015 роки
Таблиця 1. Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні
чотири роки
Категорії робіт

2012

2013

2014

2015

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

4

1253,4

4

1291,9

4

1520,9

3

1145,9

Прикладні

6

1330,6

5

1118,8

3

825,5

4

978,0

Госпдоговірні

3

153,1

3

147,1

1

67,4

4

806,8

За період з 2012 по 2015 роки обсяг фінансування наукових досліджень
коштом загального бюджету зменшився з 2 584 тис. грн у 2012 році до 2 124
тис. грн у 2015, тобто на 18%. Зменшилась і загальна кількість наукових
проектів (фундаментальних та прикладних) з 10 у 2012 р. до 7 у 2015 р.
У 2015 році суттєво зросли надходження до спеціального фонду за
результатами наукової та науково-технічної діяльності, які становили 806,812
тис. грн. Більш ніж десятикратне збільшення здобутих обсягів фінансування
(у 2014 році надходження до спецфонду складали 67,4 тис. грн.) стало
можливим, перш за все, завдяки діяльності науково-дослідної аналітичновимірювальної лабораторії контролю якості води, аналізу стічної води та
осадів (керівник С.М.Царик). Обсяг фінансування госпдоговірних робіт у 2015
році становив 646,812 тис. грн.
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Рис. 2. Кількість виконаних робіт за останні чотири роки (одиниць).
20% надходження до спеціального фонду були забезпечені грантами
Державного фонду фундаментальних досліджень:
«Визначення антипроліферативних та проти пухлинних властивостей
нових сполук імідазольного ряду у модельній системі in vitro», обсяг
фінансування – 80,0 тис. грн;
«Оцінка впливу регіональних змін клімату на екосистеми та визначення
ризиків їх негативних наслідків з використанням даних дистанційного
зондування та наземних спектро-. газометричних і гідрометереологічних
вимірів», виконувався у співпраці з Науковим центром досліджень Землі
Інституту геологічних наук НАН України (обсяг фінансування НаУКМА – 80,0
тис. грн.).
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Рис. 3. Обсяги фінансування дослідницьких робіт за останні чотири роки
(тис. грн).
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Таким чином, загальний обсяг фінансування наукових досліджень у 2015
році складав 2 940,706 тис. грн., з яких 2 123,894 тис. грн. (72%) – загальний
фонд та 806,812 тис. грн. (28%) – спеціальний фонд. Таке співвідношення
спеціального фонду до загального фонду наукових досліджень в НаУКМА
досягнуто вперше.
В 2015 році в НаУКМА діяли 2 спеціалізовані вчені ради із захисту
дисертацій. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України [«Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад» від 28 квітня 2015 року] в НаУКМА
створено спеціалізовану вчену раду К26.008.04, з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.11 «Міжнародне
право». Продовжувала діяти спецрада К26.008.03 з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська
література» та 10.01.06 «Теорія літератури».
У звітному році аспірантами та штатними науково-педагогічними
працівниками було захищено 3 докторські дисертації та 20 кандидатських
дисертації.
Найвагоміші результати фундаментальних досліджень.
Вагомим результатом досліджень по завершеній фундаментальній темі
«Розробка методів одержання новітніх функціональних полімерів та
полімерних мембран для потреб водопідготовки та фармації», науковий
керівник – професор, доктор технічних наук А.Ф.Бурбан (термін виконання:
2013-2015) стала розробка методів одержання композиційних магнітоактивних,
термо- та рН-чутливий мембран, а також мембран з антибактеріальною
активністю. Розроблено чутливі макро- та наносистеми медичного призначення
на основі як природних, так і синтетичних полімерів. Результати роботи є
основою для створення нових мембранних та біотехнологій очищення води,
створення мембранних реакторів для розділення біологічно-активних речовин,
фракціонування білків та ферментів, виділення та концентрування вітамінів,
отримання високочистих лікарських препаратів, контролювання процесів
біосинтезу та біодеструкції.
Отримані композиційні мембрани були апробовані на ЗАТ «Науковотехнологічний центр «Укрводбезпека» (м. Київ) при очищенні мікробіологічно
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забруднених вод та стоків хімічного виробництва ООО «НВП
«УКРОРГСИНТЕЗ» і продемонстрували удвічі більший період експлуатації,
ніж існуючі промислові мембрани, що знижує собівартість водоочищення.
Перспективність використання матриць на основі полісахаридів для
вирощування клітин та одержання 3D-імплантантів для тканинної інженерії на
їх основі показали цитотоксичні дослідження, проведені в Центрі клітинних та
молекулярних досліджень НаУКМА.
Найвагоміші результати прикладних досліджень та розробок.
Вагомим результатом виконання перехідної прикладної теми
«Біографічний підхід в історико-філософських і релігієзнавчих студіях: на
матеріалах дослідження філософської та богословської спадщини Київської
духовної академії (1819–1924)», науковий керівник – професор, доктор
філософських наук М.Л.Ткачук (термін виконання: 2015-2016) стала публікація
першого тому енциклопедії «Київська духовна академія в іменах : 1819–1924»
(Київська духовна академія в іменах : 1819–1924 : енциклопедія : в 2 т. / упоряд.
і наук. редактор М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. – Т. 1 : А–К. – К. :
Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 740 с.).
Комплексна теоретико-методологічна і прикладна розробка біографічного
підходу в
історико-філософських і релігієзнавчих студіях на матеріалах
дослідження філософської і богословської спадщини Київської духовної
академії (1819–1924), здійснена авторами, не має аналогів у вітчизняній та
зарубіжній гуманітарній науці. У рамках цієї розробки вперше здійснено
фаховий аналіз проблеми «імплементації» біографічного підходу у практиці
конкретних історико-філософських досліджень, а також визначено місце і роль
біографічного компоненту в релігієзнавчих студіях – зокрема, у вивченні
вітчизняної богословської спадщини.
Пропоноване дослідження здійснено на підставі вивчення значного масиву
джерел, зокрема архівних та рукописних, що введено до наукового обігу
вперше. Життя і творчість переважної частини діячів КДА, вивчення яких
становить безпосереднє підґрунтя пропонованої розробки, досі не були
предметом наукового дослідження. Що ж до тих діячів, чиї біографія і
спадщина вже поставали предметом вивчення, то здійснені в рамках НДР
біографічні, археографічні та бібліографічні
студії дозволили суттєво
доповнити й уточнити наявні знання, в також виправити численні помилки,
усталені
в
літературі
впродовж
подекуди
багатьох
десятиліть
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ІІ. Визначні
результати фундаментальних досліджень у галузі
природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення
світового рівня.
а)

важливі результати за усіма закінченими у 2015
фундаментальними
науково-дослідними
роботами,
виконувались за рахунок коштів державного бюджету

році
які

2.1. «Розробка методів одержання новітніх функціональних полімерів та
полімерних мембран для потреб водопідготовки та фармації»
Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки згідно з Законом України
«Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та
сталого розвитку суспільства і держави».
Пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 07.09.2011 №942
Функціональні композиційні полімери та мембрани.
Науковий керівник: професор, доктор технічних наук А.Ф.Бурбан
Термін виконання: 2013-2015 рр.
Фактичний обсяг фінансування: за весь період - 1061,76 тис. грн,
зокрема у 2015 р. - 351, 86 тис. грн
Вперше застосовано комплексний багатофакторний підхід до формування
ультрафільтраційних мембран методом інверсії фаз. Розроблену методику
формування мембран і отримані мембрани було покладено в основу, відповідно,
об’ємного і поверхневого модифікування ПАН (поліакрилонітрильних) мембран.
Проведено комплексне дослідження отриманих ультрафільтраційних ПАН
мембран з використанням сучасних фізико-хімічних методів дослідження, а
саме, методу QCM-D, термогравіметрії, інфра-червоної та УФ спектроскопії,
фотометрії, диференціальної скануючої калориметрії, мікроскопії, що
забезпечило достовірність, точність та коректність отриманих результатів.
Показано вплив кожного способу модифікування та типу модифікувального
агента на характеристики поверхні і структуру мембран, та, як наслідок, на їхні
транспортні властивості.
Розроблено та відпрацьовано методики одержання композиційних
флуорвмісних мембран, магнітоактивних мембран на основі целюлози та
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полісульфону, термо- та рН- чутливих гідрогелевих мембран, мембран з
антибактеріальною активністю на основі полі акрилонітрилу. Розроблено
чутливі макро- та наносистеми медичного призначення на основі як природних,
так і синтетичних полімерів.
Отримані мембрани випробовувались в процесах мембранної дистиляції
для знесолення шахтних вод, нано- та ультрафільтрації низько та
високомолекулярних
водорозчинних
полімерів
для
розділення
та
фракціонування білків, стерилізації розчинів.
Досліджено антибактеріальні властивості мембран in vitro щодо широкого
спектра мікроорганізмів та виявлено природу їхньої стійкості до біологічного
забруднення. Вивчення біологічних властивостей ПАН мембран in vivo
дозволило визначити вплив іммобілізації антибактеріальних агентів на їхню
біосумісність.
Визначено напрямки практичного використання отриманих мембран в
залежності від їх поверхневих, структурних і транспортних характеристик.
Отримані експериментальні результати було покладено в основу розробки
технологічної схеми та практичного впровадження в дослідно-промислових
умовах установки для очищення мікробіологічно та технічно забрудненої води.
Установку успішно апробовано на ЗАТ «Науково-технологічний центр
«Укрводбезпека» (м. Київ) при очищенні мікробіологічно забруднених вод та
стоків хімічного виробництва ООО «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ». Очищена вода
відповідає усім нормам СанПІН 4630-88 та ГОСТ 2874-82. Результати досліднопромислових випробувань свідчать, що отримані композиційні мембрани
характеризуються удвічі більшим періодом експлуатації, ніж промислові
мембрани, тим самим знижуючи собівартість процесу водоочищення через
зменшення витрат на мембранні матеріали та амортизацію обладнання.
Вперше запропоновано використання суміші альгінат-карагінан як
полімерної матриці для систем контрольованої доставки білків до кишковошлункового тракту. Доведена принципова можливість регулювання кінетики
вивільнення речовин білкової природи за допомогою зміни співвідношень
полісахаридів, полімер-лікарський засіб та концентрації полімерів у
формувальній суміші. Встановлено вплив природи та властивостей полімерних
матриць на кінетику вивільнення білків з мікрокапсул, одержаних методом
почергової адсорбції протилежно заряджених поліелектролітів. Вперше
одержано натрій альгінат, модифікований L-аспарагіновою і L-глутаміновою
кислотами, та мікрокапсули на їх основі.
Цитотоксичні дослідження, проведені в Центрі клітинних та молекулярних
досліджень НаУКМА перспективність матриць на основі полісахаридів для
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вирощування клітин та одержання 3D-імплантантів для тканинної інженерії на
їх основі.
Отримані результати розширять знання про функціональні та
розділювальні можливості полімерних мембран з метою подальшого їх
використання в області мембранних технологій, охороні навколишнього
середовища та раціональному використанні природних ресурсів. Результати
роботи будуть слугувати основою для створення нових мембранних та
біотехнологій очищення води, створення мембранних реакторів для розділення
біологічно-активних речовин, фракціонування білків та ферментів, виділення та
концентрування вітамінів, отримання високочистих лікарських препаратів,
контролювання процесів біосинтезу та біодеструкції
Наукову новизну отриманих результатів, їх цінність та відповідність
світовому рівню підтверджено численними публікаціями в вітчизняних та
зарубіжних наукових журналах, а також авторськими свідоцтвами:
− статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 3;
− публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз
даних – 4;
− статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань
України – 17;
− публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що
не включені до переліку наукових фахових видань України – 27;
− монографії - 1;
− навчальні посібники без грифу МОН України – 2;
− патентів (свідоцтв авторського права) України – 4.
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання
перехідних науково-дослідних тем
2.2. «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного
математичного інструментарію формування взаємоузгодженої
фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах
макроекономічної нестабільності»
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом
України:
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
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людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у
світі та сталого розвитку суспільства і держави
Науковий керівник: професор, доктор економічних наук І.Г.Лук’яненко
Термін виконання: 2014-2016 рр.
Фактичний обсяг фінансування: за весь період - 1 452 тис. грн,
зокрема у 2015 р. - 405,319 тис. грн
В результаті виконання НДР у 2015 році розроблено модель циклічного
розвитку фінансової бульбашки як основного дестабілізатора фондового ринку
та концепцію її вбудови в загальну динамічну стохастичну макромодель для
української економіки. Запропоновано стохастичну динамічну модель загальної
рівноваги для малої відкритої економіки, яка на відміну від наявних включає
додаткові механізми фінансового акселератора.
Модель розвитку фінансової бульбашки дозволяє визначити заходи
економічної політики, спрямовані на згладжування або попередження
негативних тенденцій, спричинених макроекономічною дестабілізацією, а
також оцінити та дослідити синергетичний ефект від спільної взаємоузгодженої
дії інструментів фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах дії
дестабілізуючих факторів.
Інструментарій оцінювання та калібрування невідомих параметрів
узагальненої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги базується на
методах байєсівської економетрики та дозволяє враховувати можливості
оновлення гіпотези при появі нових фактів, а також додаткову інформацію, що
характеризує економічну систему.
Розроблено окремі макромоделі основних секторів української економіки
та концепцію їх об’єднання в цілісну загальну макроекономічну модель на
основі методів системної динаміки, що дозволяє формалізувати складні
нелінійні причинно-наслідкові взаємозв’язки між елементами економічної
системи в динаміці та визначити її реакцію на взаємодію фіскальних та
монетарних інструментів в різні періоди та за різних внутрішніх та зовнішніх
дестабілізуючих факторах.
Запропонована методологія та розроблена на її основі макроекономічна
динамічна імітаційна модель української економіки з урахуванням специфічних
особливостей стану соціально-економічного розвитку української економіки та
механізму оцінки синергетичного ефекту взаємоузгодженої дії інструментів
фінансово-бюджетної та монетарної політики, спрямованої на запобігання
можливому розвитку кризових явищ в середньостроковій та довгостроковій
перспективі та підтримку сталого розвитку української економіки є
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авторською розробкою, її реалізація дозволяє отримати конкурентоспроможні
результати порівняно з західними аналогами та може бути запатентована як
авторський винахід.
У рамках виконання наукової теми було опубліковано 7 монографій
(авторські та колективні), 4 навчально-методичні посібники (1 підручник
подано до друку), отримано 2 свідоцтва на реєстрацію авторського права.
Результати досліджень оприлюднені в 62 наукових статтях (з них, 14 – у
журналах, що входять до наукометричних баз даних, 11 – у фахових
українських виданнях, 35 – в інших наукових виданнях України, 3 – в
іноземних виданнях).
Організовано та проведено: 2 міжнародні конференції, виголошено 26
доповідей на міжнародних та національних конференціях та наукових
семінарах.
2.3. «Література та ідеологія в українській гуманітарній думці
ХХ-ХХІ століть».
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом
України:
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у
світі та сталого розвитку суспільства і держави
Науковий керівник: професор, доктор філологічних наук В.П.Моренець
Термін виконання: 2015-2017 рр.
Фактичний обсяг фінансування: за весь період – 1 120,20 тис. грн,
зокрема у 2015 р. - 388,7 тис. грн
Проаналізовано і досліджено поняття «ідеологія» та інтерпретації явища
ідеології у світовій і вітчизняній гуманітаристиці ХІХ-ХХІ ст. Виявлена
специфіка розуміння та інтерпретації явища ідеології у світовій і вітчизняній
філософії та інших гуманітарних дисциплінах ХІХ-ХХІ ст. Визначено зміст
поняття «ідеологія» і співвіднесених із ним понять і категорій
Виокремлено науково значущі концепції аналізу ідеології ХХ – ХХІ ст.,
здатні сприяти вирішенню актуальної проблеми впливу ідеологій на створення
та сприйняття літератури.
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Результати досліджень опубліковані у 6 наукових статтях, з них: 3 – у
фахових виданнях України; 3 – в інших виданнях. Організовано і проведено 4
наукові заходи; виголошено 11 доповідей на наукових конференціях і
семінарах (з них: 3 – на міжнародних; 9 – на національних). Захищено 2
кандидатські дисертації та 1 кваліфікаційна магістерська робота за темою
проекту.
Розроблено і впроваджено 2 курси: науково-навчальний семінар
«Ідеологія» для аспірантів і слухачів PhD програм (3 кредити, вибірковий курс
2015-16 н.р.), курс для магістрів НаУКМА «Теорії ідеології», осінній триместр 2015.
ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень,
конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології
за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році прикладними
науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів
державного бюджету
У 2015 році завершених прикладних досліджень не було.
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті
виконанння перехідних науково-дослідних робіт
3.1. «Біографічний підхід в історико-філософських і релігієзнавчих студіях:
на матеріалах дослідження філософської та богословської спадщини
Київської духовної академії (1819–1924)»
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом
України:
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших
захворювань
Науковий керівник: професор, доктор філософських наук М.Л.Ткачук
Термін виконання: 2015-2016 рр.
Фактичний обсяг фінансування: за весь період – 645, 0 тис. грн,
зокрема у 2015 р. - 309,917 тис. грн
В результаті виконаних досліджень визначено сутність та зміст
біографічного підходу, основні тенденції у його розумінні, місце і роль у
сучасному гуманітарному знанні. З’ясовано механізми і особливості
застосування біографічного підходу в історико-філософських і релігієзнавчих
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студіях на матеріалах дослідження філософської і богословської спадщини
Київської духовної академії (1819–1924).
Опубліковано перший том енциклопедії «Київська духовна академія в
іменах : 1819–1924» / упоряд. і наук. редактор М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С.
Брюховецький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 740 с.
Енциклопедія становить першу цілісну наукову реконструкцію (на матеріалах
спеціальних археографічних, історіографічних, біографічних і бібліографічних
студій) життєвого шляху та творчого доробку викладачів і видатних вихованців
єдиного на теренах України ХІХ – поч. ХХ ст. вищого православного
навчального закладу. Здійснене дослідження суттєво примножує й уточнює
сучасні наукові знання не лише про життя і творчість окремих діячів, а й про
інституційну історію КДА, її місце у розвиткові вітчизняної освіти, науки та
культури.
У процесі дослідження суттєво вдосконалено методологічний
інструментарій біографічних студій у історико-філософських і релігієзнавчих
дослідженнях, чим зроблено вагомий крок у подальшому їх розвиткові в
Україні. Доведено значну ефективність застосування міждисциплінарних
гуманітарних
практик,
здійснення
біографічних,
бібліографічних,
археографічних досліджень у розвиткові історико-філософських та історикорелігієзнавчих студій. Суттєво примножено джерельну базу дослідження
історії Київської духовної академії та спадщини її видатних діячів. До
наукового обігу введено новий великий масив першоджерел, рукописів та
архівних документів, що значно поглиблюють фахові уявлення про історію
Київської духовної академії ХІХ – початку ХХ ст., життєвий шлях і творчий
доробок її видатних вихованців та викладачів, їх місце і роль у розвиткові
вітчизняної освіти, науки та культури, в історії помісних православних церков.
Результати роботи мають практичну цінність для таких галузей:
Дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук;
Книговидавнича справа; Вища освіта; Діяльність бібліотек, читацьких залів,
лекторіїв
Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство на тему:
«Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): становлення
і розвиток».
Результати дослідження опубліковано у 2-х монографіях та 10 наукових
статтях (з них, 4 у фахових українських виданнях, 1 – в іноземному журналі, 5
статей – в інших виданнях України. 163 наукові статті увійшли до першого
тому енциклопедії «Київська духовна академія в іменах : 1819–1924»
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Організовано і проведено 4 наукові заходи.
Результати дослідження, одержані у 2015 р., впроваджено у викладання
дисциплін:
«Філософська
пропедевтика»,
«Історико-філософська
біографістика», «Біблієзнавство», «Історія християнства», «Релігієзнавство» –
всі для студентів НаУКМА з напряму і спеціальності «Філософія»; «Історія
Київських духовних шкіл» – для студентів магістратури Київської духовної
академії і семінарії УПЦ.
3.2. «Інтелектуальні пошукові системи над соціальними мережами»
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом
України:
Інформаційні та комунікаційні технології
Науковий керівник: професор, доктор фіз.-мат. наук М.М.Глибовець
Термін виконання: 2015-2016 рр.
Фактичний обсяг фінансування: за весь період – 525,0 тис. грн,
зокрема у 2015 р. - 240,102 тис. грн
В результаті виконання проекту розроблено комплексний підхід до
автоматизації статистичного аналізу суджень користувачів соціальних мереж.
Розроблені критерії фільтрації суджень неінформативного характеру.
Розроблені технологічні рішення з побудови програмного прототипу реалізації
аналізу суджень в реальному часі. Інтелектуальні пошукові системи
працюватимуть над аналізом суджень користувачів у соціальних мережах в
реальному часі, відстежуючи неінформативні повідомлення об’єктивно без
втручання в мережу.
Експліковані поняття аналізу суджень в контексті інтелектуальних
пошукових систем, розроблено онтологічні моделі подання знань в
інтелектуальних пошукових системах, розроблено евристичні алгоритми
вибору характеристичних слів, розроблено Web-прототип для аналізу
висловлювань користувачів соціальної мережі Twitter. Теоретичні результати
нові, отримані вперше, прототип працює ефективно, аналізуючи судження в
соціальній мережі в реальному часі.
Проблему системного аналізу висловлювань (суджень) користувачів
соціальних мереж вирішено за допомогою статистичного підходу у вигляді
баєсівського класифікатора. Проблему ефективної синхронізації та доступу до
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висловлювань користувачів соціальної мережі, вирішено за допомогою
розподіленої платформи Cloudera, як однієї з найпередовіших на наш час. На
відміну від інших систем подібного типу в проекті розв’язуються такі
проблеми:
● як враховувати глобальні характеристичні слова, що дозволить
зменшити вагу експерта для щойно створених завдань;
● як надати експерту можливість впливати на характеристичні слова;
● як реалізувати повний мовний фільтр;
● як інтегруватись з іншими популярними соціальними мережами.
Досліджені та розроблені теоретичні засади опрацювання даних в режимі
реального часу.
Проблема полягає в тому, щоб навести хоч якийсь лад у потужному потоці
повідомлень, які мають різні емоційні забарвлення від абсолютного
неприйняття до повного захвату. Складність полягає в реальному часі
надходження повідомлень (наприклад, твітів). Зараз немає загальноприйнятних
чітких критеріїв та підходів до аналізу висловлювань в контексті соціальних
мереж. Авторами проекту напрацьовано методи інтелектуального семантичного
пошуку, що ґрунтується на онтологічному підході, а також методи
семантичного аналізу текстів.
Розроблено прототип аналітичної системи, що надає зручний та
компактний інструментарій управління завданнями пошуку та оцінки
висловлювань користувачів соціальної мережі за ключовими словами
В прототипі реалізовано пілотні версії:
− експертного навчання;
− можливості перегляду статистики конкретного завдання аналізу.
Результати дослідження оприлюднені у 3 статтях в журналах, що входять
до наукометричних баз даних, 8 статтях у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань України, 4 публікаціях у матеріалах
конференцій та тезах доповідей.
В рамках наукової теми публіковано 1 монографію.
Організовано і проведено 1 міжнародну конференцію «Теоретичні та
прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD'2015), виголошено
6 доповідей на наукових конференціях і семінарах; захищено 3 кваліфікаційні
магістерські роботи.
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3.3. «Прогностичне моделювання динаміки енергетичних потоків
зональних екосистем України за умов зміни клімату»
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом
України:
Раціональне природокористування
Науковий керівник: доцент, кандидат біологічних наук І.Г.Вишенська.
Термін виконання: 2015-2016 рр.
Фактичний обсяг фінансування: за весь період – 620,60 тис. грн,
зокрема у 2015 році – 210,011 тис. грн
У 2015 році був проведений порівняльний аналіз основних математичних
моделей для прогностичного моделювання екосистем під впливом зміни
клімату, відібрані моделі, що найбільш повно здатні відображувати зміни
функціонування природних екосистем і, в першу чергу, їх продуктивності.
В ході польових експериментів були оцінені показники приросту біомаси в
лісових та степових екосистемах. Проведений аналіз показав характерні
особливості залежності чистої первинної продуктивності рослинних
угруповань Біосферного заповідника "Асканія-Нова" від кількості атмосферних
опадів.
Відмінною рисою проведеного дослідження був комплексний підхід до
аналізу всіх основних компонентів карбонового циклу екосистем, що
включають накопичення біомаси, екосистемне, ґрунтове дихання, вміст
вуглецю в ґрунті, продуктивність екосистеми в цілому. Польові дослідження
проводились в природних екосистемах ПЗФ України різних географічних зон, у
т.ч. на унікальних ділянках заповідного степу БЗ «Асканія-Нова».
Дослідження спрямовано на розв’язання важливої прикладної задачі –
прогнозування наслідків кліматичних змін і, зокрема зміни кількості опадів, на
стан рослинності не тільки природних екосистем, а й агрофітоценозів, що може
мати суттєве соціально-економічне значення для ряду суміжних галузей, таких
як сільське господарство, водне господарство і раціональне використання
водних ресурсів.
Отримані результати та методики прогнозування змін карбонового циклу
природних екосистем становлять інтерес для науковців Інституту ботаніки
НАНУ, інших ВНЗ, а також для заповідників степової зони України.
Результати дослідження оприлюднені у 6 статтях у журналах, що
включені до переліку наукових фахових видань України та 2 публікаціях у
матеріалах конференцій, що не включені до переліку наукових фахових видань
України.
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3.4. «Визначення впливу флуоресцентних наноматеріалів на
гемопоетичну систему для ранньої діагностики
онкогематологічних захворювань».
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом
України:
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших
захворювань
Науковий керівник: професор, доктор медичних наук Н.М.Білько
Термін виконання: 2015-2016 рр.
Фактичний обсяг фінансування: за весь період – 948,8 тис. грн,
зокрема у 2015 р. – 217, 982 тис. грн,
Дослідження флуоресцентних карбонових точок на моделі ієрархічної

системи гемопоетичної стовбурової клітини є перспективним напрямком
досліджень. Досліджені відмінності у характеристиках змін флуоресцентного
сигналу гемопоетичних клітин під час проліферації та диференціювання у
культуральних системах in vivo та in vitro будуть застосовані для оцінки
прогностичного потенціалу щодо ранньої детекції онкотрансформованої
гемопоетичної стовбурової клітини та моніторингу ефективності лікування та
визначення залишкової хвороби після хіміотерапії. Результатом дослідження
буде визначений профіль зміни інтенсивності флуоресценції карбонових точок,
характерний для онкотрансформованої та фізіологічної гемопоетичної клітини з
визначенням симетрії поділу в кожному з випадків. Визначення характерних
змін у зазначених характеристиках флуоресценції також допоможе якісно та
кількісно оцінити токсичний вплив речовин на гемопоетичну систему із
застосуванням методів in vitro.
Флуоресцентні карбонові наноточки застосовуються для мічення
адгезивно залежних клітин багатьма авторами. В той самий час комбінація
флуоресцентних карбонових точок з дослідженням гемопоетичних стовбурових
клітин методами in vitro та особливо in vivo на сьогодні є унікальним передовим
дослідженням, яке не має аналогів у світі.
Впровадження запропонованої технології застосуванням флуоресцентних
карбонових наноточок для ранньої діагностики онкогематологічних
захворювань та моніторингу ефективності лікування з визначенням залишкової
кількості онкотрансформованих клітин є важливою метою для забезпечення
оцінки ефективності лікувального процесу та спрямоване на покращення якості
надання кваліфікованої допомоги пацієнтам з захворюваннями системи
кровотворення. Дані отримані під час дослідження можуть бути використані
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для розробки кількісного in vitro методу оцінки токсичного впливу
досліджуваних сполук на систему гемопоезу для оптимізації лікувального
процесу та раннього виявлення рецидивів.
Отримані результати опубліковані у 2 статтях у журналах, що включені
до переліку наукових фахових видань України, 1 публікації матеріалах
конференцій, що входять до наукометричних баз даних, 2 публікаціях у
матеріалах конференцій та тезах доповідей
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IV. Розробки, які впроваджено у 2014 році за межами НаУКМА

№ з/п

1

Назва та автори
розробки

2

«Функціональні ПАН
мембрани для потреб
водо підготовки»,
А.Ф.Бурбан,
Н.В.Коновалова,
В.П. Вакулюк та інш.

Практичні результати, які
отримано ВНЗ/науковою
установою від
впровадження

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового результату;
переваги над аналогами,
економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)

Дата акту
впровадження

3

4

5

6

-

Налагоджено співпрацю з
НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»
та НВО «Екософт» для
подальшої роботи по
розробці та
впровадженню
технологічних схем на
основні функціональних
ПАН мембран для
процесу водоочищення.

Після очищення мікробіологічно
забрудненої води та стоків
хімічного виробництві ООО
«НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» з
використанням функціональних
ПАН мембран очищена вода
відповідала усім нормам СанПІН
4630-88 та ГОСТ 2874-82.
Результати досліднопромислових випробувань
свідчать, що отримані
композиційні мембрани
характеризуються удвічі більшим
періодом експлуатації, ніж
промислові мембрани, тим самим
знижуючи собівартість процесу
водоочищення через зменшення
витрат на мембранні матеріали та
амортизацію обладнання.

Практичне впровадження в
дослідно-промислових умовах
установки для очищення
мікробіологічно забрудненої
води та стоків хімічного
виробництва ООО «НВП
«УКРОРГСИНТЕЗ» на ЗАТ
«Науково-технологічний
центр «Укрводбезпека»
(м. Київ)
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(обладнання, обсяг
отриманих коштів,
налагоджено співпрацю
для подальшої роботи
тощо)

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу
з комерціалізації науково-технічних розробок.
Організацію та координацію науково-дослідної роботи в НаУКМА
забезпечує відділ сучасних технологій та інновацій. До сфери діяльності цього
підрозділу були віднесені також питання впровадження та комерціалізації
результатів прикладних розробок.
Першочерговими завданнями відділу сучасних технологій та інновацій
було забезпечення консультативної допомоги викладачам та науковцям в
питаннях захисту інтелектуальної власності та авторського права, а також
організація системної роботи по наповненню спеціального фонду наукового
бюджету університету, який є реальним показником рівня впровадження та
комерціалізації наукових здобутків.
У 2015 році надходження до спеціального фонду зросли у 12 разів у
порівнянні з 2014 роком.
Результати досліджень викладачів були захищені не тільки патентами, а
також свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твір.
У 2015 р. отримано 2 патенти на корисну модель:
1. Деклараційний патент України на корисну модель № 99562
«Поліакриламідний гідрогель медичного призначення». Вортман. М.Я.,
Вакулюк П.В., Фуртат І.М, Лемешко В.М., Іванова Т.С., Тригуб С.О., Бурбан
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Вортман. М.Я., Вакулюк П.В., Фуртат І.М, Лемешко В.М., Іванова Т.С., Тригуб
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монографія/ І.Г. Лук’яненко, Р.Б. Семко.-К.:НаУКМА, 2015.- 248 с.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за №60392 від
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VII. Відомості про науково-дослідну роботу та
інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Науково-дослідна робота студентів і молодих учених у НаУКМА
традиційно базується на принципах відсутності штучного поділу науки на
студентську («дитячу») та професорсько-викладацьку («дорослу»); поєднання
навчального процесу з науковими дослідженнями; підтримки 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 їхніми науковими
керівниками. Зокрема, 2015 року 537 студентів брали участь у науководослідній роботі кафедр та наукових підрозділів університету.
Про інтенсивність наукової роботи студентів свідчить і студентські
публікації у наукових журналах (2015 р. – 84 публікації), а також виступів на
конференціях та семінарах різних рівнів (2015 р. – виступи на 114
конференціях).
Окрім того, за ініціативи та зусиллями молодих учених за підтримки
відповідних кафедр щороку в НаУКМА відбуваються міжнародні і
всеукраїнські студентсько-аспірантські конференції. Так, зокрема, 2015 року
відбулися: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Конкурентний розвиток економіки: сучасний виклик та
перспективи», Х Міжнародна студентсько-аспірантська конференція
«Філософія: Нове покоління», Всеукраїнська міждисциплінарна конференція
студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу».
Метою таких заходів є пошук, підтримка і розвиток творчого потенціалу
обдарованих студентів, залучення студентів до наукової роботи відповідних
кафедр.
Щороку студенти НаУКМА беруть участь і виборюють призові місця як
у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2015 р. – 3
переможці), так і у конкурсах наукових робіт, що їх проводять різноманітні
організації та фонди. 9 студентів НаУКМА стали лауреатами Всеукраїнських
студентських олімпіад. Також цього року студенти університету брали участь у
різноманітних міжнародних і національних конкурсах та олімпіадах, посівши
призові місця (загалом 40 осіб) та здобувши стипендії (державні академічні – 17
осіб, іменні стипендії – 47 осіб).
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У системі організації науково-дослідної роботи студентів в університеті
важливе місце відіграють студентські наукові організації. Протягом 2015 року в
університеті активно діяли Студентське наукове товариство факультету
правничих наук «Scholaris», ЕкоКлуб «Зелена Хвиля», Студентське біологічне
товариство, Студентська наукова організація «EAST-WEST BUSINESS», що
займається впровадженням
різноманітних проектів у сфері бізнесу та
економіки, студентське наукове товариство «Potluck», яке організовує
щотижневий студентський семінар з історії; Студентське товариство правників
«Kyiv-Mohyla 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.
Члени спільноти щороку беруть участь у таких змаганнях, як Jessup Moot Court
Competition, Telders Moot Court Competition, Vis International Commercial
Arbitration Moot, Price Media Law Moot Court Competition, ICC Mediation
Competition, Stetson International Environmental Moot Court Competition, ELSA
Moot Court Competition in WTO law, The Brown-Mosten International Client
Consultation Competition. Отже, це цікаві, динамічні організації з власними
положеннями і програмами дій. Такі студентські наукові осередки створюються
лише з ініціативи самої молоді.
У 2015 році з ініціативи аспірантів та молодих викладачів, більшість з яких
є випускниками НаУКМА сформована ініціативна група для створення Ради
молодих учених, метою діяльності якої є захист прав та інтересів молодих
науковців та сприяння науковій діяльності студентів, аспірантів та
співробітників НаУКМА, координація та об’єднання їхніх зусиль задля
організації досліджень і вирішення актуальних наукових завдань, розвитку
інноваційної діяльності молодих вчених та популяризації науки.
У НаУКМА існує розгалужена система матеріального заохочення різного
типу студентської діяльності, в тому числі – наукової. Зокрема на усіх
факультетах існують іменні стипендії за найкращі бакалаврські та магістерські
роботи.
В 2015 році була запроваджена нова стипендія для студентів та аспірантів
кафедри історії – ім. Ф. Шевченка – за кращу дослідницьку роботу із загальної
проблематики «Україна в домодерній Європі». До участі у конкурсі
приймаються розвідки, написані студентами і аспірантами як курсові,
кваліфікаційні бакалаврські і магістерські роботи, а також опубліковані у
вигляді статей з найрізноманітніших напрямів дослідження історії України ІХ –
ХVІІ ст.
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Роки

Кількість студентів, які
беруть участь у наукових
дослідженнях та відсоток
від загальної кількості
студентів

Кількість молодих учених,
які працюють у НаУКМА

Відсоток молодих учених,
які залишаються у
НаУКМА після закінчення
аспірантури

2012

390 (13%)

167

3,6

2013

460 (16%)

152

34,4

2014

453 (15%)

160

35

2015

537 (16%)

142

14,6

VIII. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками
2015 року наукова робота в НаУКМА здійснювалася на 32 кафедрах, 6
факультетах і в 35 науково-дослідних центрах та лабораторіях. Наукові
підрозділи (центри та лабораторії) відіграють важливу роль у формуванні
наукового середовища в університеті і є його невіддільною частиною. Наукові
центри об’єднують викладачів, докторантів, аспірантів та студентів, що
працюють як на одній, так і на різних кафедрах і факультетах і здійснюють
дослідження у науковому напрямі, який часто є міждисциплінарним. Центри
створюють терміном на 3 роки з ініціативи науково-педагогічних працівників,
що працюють в університеті на постійній основі. Свою діяльність центри
організовують на принципах самофінансування та самозабезпечення. Значна
частка досліджень і наукових заходів здійснюється в межах робочого часу
викладачів. Діяльність наукових центрів різноманітна як за своєю тематикою,
так і за формою роботи. Деякі з них зосереджуються на просвітницькій і
науково-видавничій діяльності і є майданчиками для обговорення актуальних
проблем суспільного та культурного життя.
Серед найефективніших у 2015 році науково-дослідних підрозділів варто
відзначити
Лабораторію фінансово-економічних досліджень, Науководослідний центр мембранних досліджень та Центр психосоціальної реабілітації.
Зазначені підрозділи є базою для виконання бюджетних наукових проектів і
одночасно успішно співпрацюють з науковими установами в Україні та за
кордоном.
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ЛАБОРАТОРІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Керівник – д-р екон. наук, професор І. Г. Лук’яненко, завідувач кафедри
фінансів.
Співробітники лабораторії (викладачі, аспіранти, студенти НаУКМА): загальна
чисельність – 27 осіб (18 – штатні співробітники кафедри фінансів), з них 4
доктори наук (2 штатні) та 16 кандидатів (13 штатних).
Основними науковими напрямами досліджень є:
•
розробка сучасного інструментарію аналізу макрофінансової програми
України та моделювання наслідків прийняття управлінських рішень в
короткостроковому та довгостроковому періодах в умовах макроекономічної
нестабільності;
•
розробка макроеконометричних моделей України різного
складності на основі нових підходів та науково-теоретичних концепцій;

рівня

•
актуальні проблеми інвестиційної політики та моделі оцінювання
фінансових інвестицій тощо.
За рахунок коштів загального бюджету виконувалося фундаментальне
дослідження: «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного
математичного інструментарію формування взаємоузгодженої фінансовобюджетної та монетарної політики в умовах макроекономічної
нестабільності» (керівник: д-р екон. наук, проф. Лук’яненко І. Г.).
Науковий доробок у 2015 році:
– 5 монографій,
– 4 навчальні посібники,
– 7 статті у виданнях, що входять до наукометричних баз,
– 13 публікацій у журналах, що внесені до переліку наукових
фахових видань України.
Розроблена на основі новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій
базова макроекономічна динамічна модель економіки України відображає в
узагальненому вигляді основні взаємозв’язки між сьома ключовими секторами
економіки, а саме сектору виробництва, який своєю чергою базується на трьох
під моделях: ринку праці, формування капіталу та продуктивності, державного
сектору, сектору розподілу доходів, сектору споживання, монетарного сектору,
міжнародного сектору, вона дозволяє формалізувати складні
нелінійні
причинно-наслідкові взаємозв’язки між елементами економічної системи в
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динаміці;
визначити її реакцію на взаємодію фінансово-бюджетних та
монетарних інструментів в різні періоди та за різних внутрішніх та зовнішніх
дестабілізуючих факторах. Реалізація даної моделі на реальній інформації з
подальшою оцінкою можливих сценаріїв розвитку за різних економічних умов
та різних комбінацій інструментів монетарної та фіскальної політики дозволить
визначити найбільш перспективні напрями реформування української
економіки, а також сформувати матрицю ефективних комбінацій інструментів
фінансово-бюджетної
та
монетарної
політики
для
досягнення
середньострокової та довгострокової стабілізації економічного розвитку
України. Розроблена макромодель може бути використана Адміністрацією
Президента, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
Національним банком України та іншими установами, в процесі формування
довгострокової програми економічного розвитку держави, а також
взаємоузгодженості основних інструментів монетарної та фіскальної політики.
Крім того, для Робочої групи «Економічна програма 2015-2023 рр.» в частині
«Стабілізаційні моделі еволюційного поступу економіки України на дворічний
період 2015-2016 років» розроблено документацію по макроекономічній моделі
України для проведення прогнозування та сценарного оцінювання ефективності
запровадження окремих напрямів економічних реформ. Результати даної
розробки також впроваджені в навчальний процес Національного університету
«Києво-Могилянська академія» в рамках нових розроблених курсів «Методи
системної динаміки», «Міжнародні фінанси», «Бюджетний менеджмент», а
також «Державні фінанси», «Податкова система».
Міжнародні наукові проекти 2015 року:
• «Вивчення економіки за допомогою методів моделювання системної
динаміки» (спільно з Бергенським університетом, Норвегія,
координатори: з української сторони – проф. Лук’яненко І. Г., з
норвезької сторони – Девід Віт, за підтримки норвезького уряду та
Європейського фонду «Євразія»).
• Обмін досвідом наукової роботи, яка проводиться закладами вищої
освіти, обмін досвідом запровадження в науково-навчальний процес
інноваційних методик та технологій. Партнер: Університет
прикладних наук, м. Штральзунд, Німеччина. Координатори: з
української сторони – проф. Лук’яненко І. Г., з німецької сторони –
проф. Ольга Шилінг.
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• Проведення наукових заходів у рамках підписаного договору про
співпрацю між НаУКМА та університетом Парі-Ест-Кретель, м.
Париж, Франція.
Міжнародна співпраця (організація та проведення циклів лекцій, тренінгів та
наукових семінарів із запрошенням зарубіжних фахівців, навчання за
кордоном):
Університетом за участю кафедри фінансів, PhD програми з фінансів
підписано 28 серпня 2015 Договір про Міжнародну співпрацю з
Бергенським університетом та університетом Парі-Ест Кретель в рамках
проекту ERASMUS+ та проведено відбір перших учасників проекту з кафедри
фінансів, магістрів та PhD студентів.
Основною перевагою проекту – є підтримка мобільності для студентів,
аспірантів та професорсько-викладацького складу для навчання, викладання та
обміну досвідом, запровадження . нової філософії викладання економічних та
фінансових дисциплін, проведення наукових досліджень та визначення
концепції запровадження спільної мігістерської та PhD програми.
Кафедра фінансів та Лабораторія фінансово-економічних досліджень
одержали перемогу в конкурсі проектів від Норвезького центру Міжнародної
співпраці в галузі освіти (SIU). Проект «Extended Learning of Economics with
Dynamic Modeling», що буде виконуватися спільно з давнім партнером
НаУКМА – університетом Берген в Норвегії – підтримано. Метою проекту є
подальший розвиток успішної Міжнародної співпраці між НаУКМА та
Бергенським університетом в 4-х напрямках:
1) Створення Центру майстерності з системної динаміки, економетричного
моделювання та фінансово-економічної аналітики при кафедрі фінансів
НаУКМА у співпраці з:
- Львівським Національним університетом імені Івана Франка, кафедра
математичної економіки та економетрії;
- Бергенським університетом (Норвегія), Центр Системної динаміки.
2) проведення спільних наукових досліджень з Бергенським університетом,
Львівським університетом та Національним університетом «КиєвоМогилянська академія» в рамках Програми реформування української
економіки;
3) формування підходів щодо використання методів системної динаміки для
викладання економіки школярам старших класів України;
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4) розробка концепції запровадження спільних PhD-програм та спільних МА
програм, а також можливої мобільності студентів на рівні бакалаврату.
Організація та проведення наукових заходів:
Лабораторія фінансово-економічних досліджень організувала та провела
Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів та молодих
науковців «Конкурентний
розвиток
економіки:
сучасні виклики та
перспективи», Міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансова
євроінтеграційна політика України: теорія, практика, перспективи».

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР МЕМБРАННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Керівник – д. тех. н., професор, завідувач кафедра хімії А.Ф.Бурбан.
Загальна чисельність співробітників Центру – 12 осіб, з яких 10 - штатні
співробітники кафедри хімії і 2 - штатні співробітники Центру (ст.н.сп., канд.н).
Якісний склад: 1 доктор наук та 8 кандидатів наук.
Наукові напрями:
• фундаментальні та прикладні дослідження в галузі мембранних процесів
та технологій;
• розроблення методів створення нових типів функціональних полімерів та
полімерних мембран (бактерицидних, сенсорних, заряджених, протон
провідних) для фармації, біотехнології і мембранних процесів розділення
та водопідготовки.
За рахунок коштів загального бюджету виконувалосьфундаментальне
дослідження: «Розробка методів одержання новітніх функціональних полімерів
та полімерних мембран для потреб водопідготовки та фармації» (керівник: д.
тех. н., професор Бурбан А.Ф.).
Науковий доробок у 2015 році:
Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних

- 1.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових
фахових видань України

- 3

Публікації у виданнях, що не включені до переліку наукових
фахових видань України

- 7

Деклараційні патенти на корисну модель

- 2
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Міжнародна співпраця:
2-4 грудня 2015 року, Центр мембранних досліджень НаУКМА кафедра
хімії організував і провів в Києві Українсько-польську міжнародну наукову
конференцію „Мембранні і сорбційні процеси та технології”.
Наукова конференція була присвячена сучасним проблемам у галузі
мембранних та сорбційних технологій, фундаментальним, прикладним та
промисловим аспектам, спрямована на міжнародну інтеграцію науки та освіти,
розвиток співпраці між університетами та науковими установами.
Цей факт є беззаперечним міжнародним визнанням лідерської позиції, яку
посідає Центр мембранних досліджень НаУКМА у колі фахівців, що
займаються проблемами водоочищення та водо збереження, як в Україні, так і
закордоном.
Партнери в Україні, з яким співпрацює Центр мембранних досліджень
(обмін інформацією щодо наукових та навчальних розробок, організація
спільних наукових заходів, дослідна практика студентів):
–
–
–
–
–
–

Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України
Українським державним хіміко-технологічним
Інститутом хімії поверхні НАН України
Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім.О.М.
Інститутом біоколоїдної хімії, НАН України,
Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН
України.

У 2015 році до складу Центру мембранних досліджень увійшла науководослідна, аналітично-вимірювальна лабораторія контролю якості води, аналізу
стічної води та осадів. Основні завдання Лабораторії:
- проведення науково-дослідних робіт у сфері аналітичновимірювального контролю якості води, аналізу стічної води та осадів;
- участь у навчальному процесі НаУКМА (теоретичні, практичні та
лабораторні заняття відповідно до навчальних програм);
- залучення фахівців, студентів, аспірантів, докторантів до науководослідної діяльності у сфері компетенції Лабораторії.
Об’єднання потенціалу наукового Центру та аналітичної лабораторії
контролю якості води, аналізу стічних вод та осадів розширює можливості для
пошуку грантів, госпдоговірної тематики, апробації прикладних розробок
Центру мембранних досліджень. Співробітники Лабораторії у 2015 році
забезпечили надходження до спецфонду більш, ніж на 600 тис. грн.
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IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними
організаціями
Міжнародне співробітництво у 2015 році було визнано одним із
стратегічних пріоритетів розвитку університету з метою визнання НаУКМА
на рівні з найкращими університетами Європи за якістю науки і освіти. Таким
чином основною ідеєю щодо міжнародної співпраці 2015 року було намагатися
здійснити органічне вплетення міжнародної компоненти (а це і запрошення
іноземних викладачів, і організація програм мобільності) у навчальний та
науковий процес НаУКМА; організація спільних навчальних програм (зокрема,
з можливістю отримання декількох дипломів, станом на зараз у НаУКМА діє
дві такі програми на магістерському рівні; є угоди щодо спільного керування
PhD студентами; організація додаткових міжнародних навчальних програм для
українських і зарубіжних студентів; організація спільних академічних і
дослідницьких проектів (наприклад, долучення до європейських проектів, як
програма Жана Моне, Горизонт 2020 тощо).
Кафедра фінансів успішно пройшла процес підтвердження якості освіти
Міжнародною інституцією CFA Institute® (CFA – Chartered Financial Analyst,
сертифікація дипломованого фінансового аналітика), яким було підтверджено
відповідність навчального процесу бакалаврської та магістерської програм за
напрямом ”Фінанси та кредит” світовим стандартам освіти CFA. У 2015
студентами кафедри отримано 4 стипендії для складання іспиту CFA –
сертифікату фінансового аналітика від Інституту CFA. Університетом за
участю кафедри фінансів, PhD програми з фінансів 28 серпня 2015 підписаний
Договір про Міжнародну співпрацю з Бергенським університетом та
університетом Парі-Ест Кретель в рамках проекту ERASMUS+ та
проведено відбір перших учасників проекту з кафедри фінансів, магістрів та
PhD студентів. Основною перевагою проекту – є підтримка мобільності для
студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу для навчання,
викладання та обміну досвідом, запровадження нової філософії викладання
економічних та фінансових дисциплін, проведення наукових досліджень та
визначення концепції запровадження спільної магістерської та PhD програми.
Мета проекту – мобільності для студентів, аспірантів та професорськовикладацького складу для навчання, викладання, обміну досвідом,
запровадження спільних наукових досліджень, семінарів, конференцій.
В рамках проекту проводиться: навчання студентів та аспірантів в Центрі
Системної динаміки Бергенського університету та на економічному факультеті
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UPEC; проведення майстер класів з викладання окремих дисциплін; коротких
циклів лекцій, спільне керівництво магістерськими та PhD дисертаціями;
розробка концептуальних засад запровадження спільних магістерських та PhD
програм. Також на кафедрі фінансів протягом року відбувалися гостьові лекції
та зустрічі, зокрема: цикл лекцій «Banking and the Financial System» професора
Грегорі Перельмана (Сан-Франциско, США, Каліфорнія), University of
California, Davis Graduate School of Management) для магістрів та PhD студентів
кафедри фінансів з лютого по квітень 2015 р.; зустріч студентів факультету
економічних наук НаУКМА з французькими студентами Париж-Схід
(University Paris-Est), Франція
учасниками Міжнародного благодійного
проекту Ukraine GO project, 25-26 березня 2015 р.; лекція викладача Інституту
міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та Вісконсінського
міжнародного університету Буряка Г. на тему «Антикорупційна політика
уряду», 02 червня 2015, НаУКМА; цикл зустрічей з відомими американськими
науковцями та державними діячами, зокрема з представниками з Фонду
Американських студій (The Fund for American Studies), паном Роджером Рімом
(Roger Ream) та Ренді Тігом (Randy С. Teague), з відомими дослідниками в
галузі суспільних наук, зокрема старшим дослідником Брукінгського Інституту
Марвіном Калба (Marvin Kalb, Brookings Institute) та Делібором Рохача з
Американського інституту підприємництва (Dalibor Rohac, American Enterprise
Institute); з Джоном Хербстом (John E. Herbst), попереднім послом США в
Україні, який наразі активно лобіює інтереси України в Америці. Вашингтон,
США, 23-26 серпня 2015 р.
Співробітники кафедри економічної теорії і кафедри маркетингу та
управління бізнесом завершували 2015 року роботу у рамках проекту програми
«ТЕМПУС»
(2012-2014)
530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES:
«Інноваційні лабораторії (ІННОЛАБ): використання навчальної платформи
відкритих інновацій та здійснюваних досліджень у тренінгах на рівні
підприємств для посилення взаємодії та інноваційного потенціалу
університетів постсоціалістичних суспільств» . В проекті беруть участь: д. е.
н. проф. Бажал Ю.М., к.е.н. проф., Іванова Н.Ю., к.е.н. доц. Григор’єв Г.С., к. е.
н. доц. Гуменна О.В., к. е. н. доц. Чала Н.Д. В лютому 2015 року відбулася
поїздка виконавців проекту та студентів магістерської програми до Школи
Менеджменту Університету м. Бредфорд (Великобританія). Головною ідею
було підведення підсумків усієї попередньої роботи проекту TEMPUS.
Таким чином, студенти були залучені в дискусію на фінальній зустрічі щодо
проекту INNOLAB на національному рівні. Окрім того, навчальна поїздка до м.
Бредфорд стала нагодою оцінити економічну систему зсередини та зрозуміти
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принципи функціонування інноваційного простору. Також поїздка дала
можливість налагодити соціальні зв’язки та сформувати візію важливості
участі бізнесу та освіти в інноваційному процесі.
Також на кафедрі економічної теорії був реалізований міжнародний
студентський проект ENACTUS, в рамках якого студенти НаУКМА мали змогу
взяти участь у роботі Лабораторії-школи-акселератора Енергоефективності та
"чистих" технологій (Лабораторія 2Е) та ознайомитися з європейським
досвідом від колег з Фінляндії (25.09.2015); зустрітися з координатором
проекту ENACTUS UKRAINE Мариною Гоношилиною з метою ініціації нового
циклу проекту (10.10.2015); відвідати сміттєспалювальний завод «Енергія з
метою ознайомлення, встановлення зв’язків та практичної ініціації проекту
(12.11.2015); взяти участь в ENACTUS тренінгу, проведеного на території
Київської Школи Економіки та організованого центральним офісом ENACTUS
Ukraine (19.11.2015).
З метою розробки нових навчальних програм кафедра маркетингу та
управління бізнесом співпрацює з ВI Norwegian School of Management. В
рамках співпраці відбувається обмін інформацією, науковими і навчальними
матеріалами; обмін студентами, аспірантами, докторантами, науковопедагогічними працівниками і працівниками адміністрації.
Києво-Могилянська бізнес-школа 2015 року підписала меморандуми про
співпрацю у проведенні спільних досліджень та обміну студентів та викладачів
з трьома закордонними університетами: Magellan Institute (Париж, Франція),
Nagoya University of Commerce & Business (Японія), Amity Universities &
Institutions (Індія).
Співробітники кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук
брали участь у проекті USAID «Справедливе судочинство» щодо зовнішнього
оцінювання якості правничої освіти в юридичних школах та навчальних
закладах України» (оцінювання якості юридичної освіти на юридичному
факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича).
Також співробітничали з факультетом державно-правових наук Українського
Вільного університету (Мюнхен, Німеччина) шляхом викладання наукових
дисциплін, керівництвом магістерськими роботами та докторськими
дисертаціями.
Спільно з кафедрою політології продовжували роботу у проекті TEMPUS
під назвою Innovating Teaching and Learning of European Studies (INOTLES),
партнерами якого є Університет Маастріхт (Нідерланди), Інститут
європейських студій Брюсельського вільного університету (Бельгія),
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Університет Суррей (Великобританія), Чернівецький національний університет
ім. Ю.Федьковича (Україна), Кишинівський національний університет та
Кагульський університет (Молдова), Тбіліський державний університет і
Батумський державний університет (Грузія).
Кафедра галузевих правових наук проводить декілька спільних проектів
з кафедрами права ЄС іноземних університетів, в рамках яких відбуваються
спільні наукові дослідження, семінари, готуються спільні публікації. Зокрема, з
юридичним факультетом Гейдельберзького університету (Німеччина)
виконуються проекти під назвою «Транспозиція європейських спільних
цінностей до правової системи інших країн» і «Розробка курсів з європейських
студій». До реалізації останнього долучені також кафедри права ЄС
Університету Коменського (Словаччина) і Карлового Університету (Чехія), а
сам проект фінансується Вишеградською Фундацією. Разом з Львівським
національним університетом імені Івана Франка у Кракові, на базі
Яґеллонського університету організовано Школу українського права. Окрім
цього, кафедра галузевих правових наук співпрацює з кафедрами права
Ясського університету (Румунія), Лідського університету (Великобританія),
Гронінського університету (Голандія), Латвійського університету (Латвія),
Московського юридичного університету ім. Кутафіна (Росія) та ін.
Продовжував діяти проект «Центр Жана Моне з європейських студій» та
«Модуль Жана Моне з викладання курсів з міждисциплінарних європейських
студій», фінансований програмою Жана Моне Європейської Комісії.
У 2015 р. в рамках налагодження співпраці з факультетом аграрних наук
Університету Хельсінки кафедра екології проводила робота з пошуку
можливих співкерівників для слухачів докторської програми «Біологія та
біорізноманіття» та викладання для нашої програми дистанційного курсу
«Застосування ГІС технологій в екологічних дослідженнях».
Аспіранти та молоді спеціалісти кафедри хімії мають можливість
проходити стажування у Michigan State University (USA), в рамках спільного
проекту, фінансованого National Science Foundation.
На рівні особистісних контактів відбувається співпраця викладачів
кафедри лабораторної діагностики біологічних систем з науковцями таких
закордонних установ: Відділу радіобіології та біології довкілля Інституту
ядерної фізики ім. Г. Неводнічанського м. Краків (Польща); Вищої медичної
школи м. Гановер, (Німеччина); Інституту Петре Гамбурзького університету
(Німеччина); Відділу токсикології Університету Криту м. Ілакріон, (Греція);
Відділу
експериментальної
медицини
Гульського
університету
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(Великобританія).
Зі
Школою
інженерії
Університету
Варвіка
(Великобританія), співробітники кафедри виконують спільний науковий проект
«Biological relevance of spermatozoa motility in the microfluidics micro channels».
Викладачі і студенти факультету соціальних наук і соціальних
технологій беруть участь у багатьох європейських грантових програмах.
Зокрема, співробітники кафедри політології задіяні у проекті ТЕМПУС
«Інновації у викладанні та вивченні європейських студій» (спільно з кафедрою
міжнародного права і спеціальних правових наук). У рамках цього проекту
відбулися 2 міжнародні конференції у Тбілісі (22-23.01.2015) та Кишиневі (1617.06.2015).
Разом з Університетом імені Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина)
НаУКМА кафедра політології провадить Спільну українсько-німецьку
програму «Німецькі та європейські студії». В рамках цієї програми, за
фінансової підтримки Німецької програми академічних обмінів ДААД кілька
студентів МП кафедри політології навчаються один семестр в Університеті
імені Фрідріха Шиллера і мають можливість отримати магістерські дипломи
обох інституцій.
В рамках співробітництва кафедри політології (відповідальна – Голіченко
Т.С.) з Французьким Інститутом у Києві та Вищою Школою Наукових
Досліджень у Соціальних Науках (EHESS, Париж) були проведені
консультативні зустрі з організації циклу лекцій з історії філософії на кафедрі
політології НаУКМА (Київ, 16 жовтня, 4 грудня; учасники зустрічей: Матьє
Арден, Сільвен Ріголе). Наукова бібліотека Будинку Наук про Людину (MSH,
Париж) подарувала бібліотеці НаУКМА біля 400 франкомовних праць з історії
гуманітаристики.
На підставі двосторонніх угод Школа охорони здоров’я співпрацює з
Європейською асоціацією шкіл охорони здоров’я (ASPHER), Маастріхтським
університетом (Нідерланди), Каролінським інститутом та Українською
Асоціацією боротьби з Інсультом.
В Могилянській школі журналістики продовжується третій етап
співпраці докторської PhD програми з масових комунікацій та Автономного
університету Барселони (UAB). Наші докторанти Олена Кутовенко та Марія
Тетерюк приєдналися до системи double degree і зараз знаходяться у Барселоні,
де працюють зі своїми каталонськими керівниками. В квітні 2016 року
заплановано захист дисертацій та отримання дипломів НАУКМА та UAB.
Також, до кінця 2015 року зберігає чинність угода про співробітництво між
Школою журналістики та Італійським університетом в Швейцарії, м. Лугано.
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На кафедрі психології та педагогіки виконувались 4 міжнародні проекти
під керівництвом С. О. Богданова. Це, зокрема, проекти: «Підвищення
психосоціального реагування дітей та їх родин у східних та центральних
регіонах України» (партнери: ЮНІСЕФ, МОН України, Український науковометодичний центр практичної психології та соціальної педагогіки АПН
України); «Психосоціальна підтримка постраждалих внаслідок військового
конфлікту в Україні» (партнери: Мальтійська Служба допомоги в Україні,
Психологічна кризова служба, КМЦССМ); «Комплексна психосоціальна
підтримка дітей, підлітків та їх родин, які постраждали внаслідок військового
конфлікту в Україні» (партнери: ЮНІСЕФ, МОН України, Український
науково-методичний центр практичної психології та соціальної педагогіки
АПН України); «Якісне дослідження психічного здоров’я та психосоціальних
проблем серед сімей переселенців та ветеранів у східній Україні» (партнери:
Блумберзька школа публічного здоров’я університету імені ДжонсаХопкінса
(JHSPH), фінансується USAID).
Співробітники кафедри соціології брали участь у двох міжнародних
проектах: «Дослідження ставлення росіян до України та українців до Росії»
(фінансування: Центр Левади, м. Москва, Російська Федерація; КМІС, м. Київ,
Україна); міжнародний проект за участю науковців 34 країн «International
Situations Project» (партнер: Department of Psychology-075, University of
California, Riverside). Також традиційно кафедра соціологія активно співпрацює
з Київським міжнародним інститутом соціології, в рамках проведення спільних
досліджень політичних, соціально-економічних, соціокультурних та соціальнопсихологічних орієнтацій населення України; підтримка Відкритого банку
соціальних даних КМІС і НаУКМА та використання накопичених даних для
наукової роботи викладачів, аспірантів і студентів; участь викладачів кафедри у
розробці інструментарію опитувань населення та аналізі зібраних даних у
дослідженнях, які проводить КМІС спільно з кафедрою; проведення
щомісячного спільного наукового семінару.
Викладачі та студенти факультету гуманітарних наук, традиційно,
найактивніше співпрацюють з академічними та науковими установами Польщі.
Так, на кафедрі історії відбувся вже четвертий випуск студентів спільної
магістерської програми з Центром досліджень Східної Європи Варшавського
університету. 2 червня 2015 року відбувся спільний захист 7 кваліфікаційних
робіт студентами магістерської програми «Історія», які отримали дипломи
державного зразка, НаУКМА (кафедра історії) та Центру східноєвропейських
досліджень Варшавського університету. За підтримки програми академічних
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стипендій Інституту Відкритого суспільства (OSI/HESP Academic Fellowship
Program) (Будапешт) кафедра історії бере участь у проекті «Новітні напрями
дослідження та методик викладання історії (у співробітництві з
міжнародними інституціями)», в рамках якого відбувається участь у семінарах
мережі університетів-учасників проекту; запрошення професорів-гостей та
організація семінарів-зустрічей із ними викладачів, аспірантів і студентів
кафедри. Разом з Міланським університетом (L’Universitа degli Studi di Milano)
проводиться проект «Релігійно-культурна спадщина України: історична
перспектива», метою якого є підготовка до видання полемічних, моралістичних
та гомілетичних творів XVII-XVIII ст., написаних вихованцями КиєвоМогилянської академії. Водночас, цей проект передбачає лише наукову
співпрацю і не має сталого джерела фінансування, тож для кожного окремого
видання кошти шукаються окремо. Без формальних угод, на рівні
міжособистісних контактів викладачі кафедри співпрацюють з Центром
українознавства
Санкт-Петербурзького
державного
університету
та
Факультетом історії Європейського університету (м. Санкт-Петербург, Росія).
Викладачі і студенти кафедри археології організували разом з
Університетом імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) проект
„Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy w pradziejach”
(Біокультурне прикордоння Сходу і Заходу Європи в первісну добу). В межах
цього проекту (фінансованого польською стороною) були проведені спільні
археологічні експедиції, видання серій Archaeologia Bimaris, Monografie та
Baltic-Pontic Studies. В.І. Клочко є членом редакційних комісій таких видань
„Baltic-Pontic Studies” (Poznań), „Archaeologia Bimaris” (Poznań), „Gdańskie
Studia Archeologiczne” (Gdańsk) i „Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria
Monografie” (Gdańsk). Окрім Познанського університету, кафедра археології
співпрацює з Інститутом археології та етнології Ґданського університету
(Польща), а також з Інститутом класичної археології Техаського університету
(США).
Кафедра філософії та релігієзнавства здійснює постійну наукову
співпрацю з Товариством філософів слов’янських країн (м. Жешув, Польща) та
Інститутом філософії Жешувського університету. Завідувач кафедри проф.
М.Л. Ткачук є членом наукової ради друкованого органу Товариства філософів
слов’янських країн, журналу «ΣΟΦΙΑ».
Викладачі кафедри загального і слов’янського мовознавства Лучик В.В.,
Лучик А.А. та Куранова С.І. беруть участь у проектах Міжнародного комітету
славістів, Відділу славістики Польської академії наук.
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Центр канадських студій НаУКМА спільно з Українським центром
засобів і розвитку Університету Ґрента МакЮена (Едмонтон, Канада) та
Докторською школою НаУКМА організували практичні семінари для студентів
бакалаврських і маґістерських програм із проблемних моментів вивчення
англійської мови та для слухачів Докторської школи на тему «Успішні стратегії
написання і публікації наукових статей англійською мовою» з участі завідувача
програми з розвитку комунікацій, проф. Люсілль Мазо (Lucille Mazo, Chair
Communications Program), 22 травня 2015 р.
Кафедра української мови тісно співпрацює з Науковим центром «Східна
Європа» Ґіссенського університету імені Юстаса Лібіґа (Німеччина).
Фінансування відбувається за рахунок цього центру. На запрошення кафедри
української мови професори славістики Гіссенського університету імені
Юстуса Лібіґа Моніка Вінгедер та Дайбер Томас та викладач Мюллер Даніель
взяли участь у ІІ Міжнародній конференції «Мова: класичне – модерне постмодерне», організованій кафедрою української мови спільно з кафедрою
англійської мови (Київ, 9 жовтня 2015 р.); професор славістики Моніка
Вінгедер прочитала лекцію для філологів «Мовна політика в сучасній Росії»;
Ожоган В. М. прочитав лекцію “Запозичені слова в українській мові” в
Національному інституті східних мов та цивілізацій, Париж, Франція, 1 квітня
2015 р.
Центр кінематографічних студій співпрацює з різними польськими
науковими та академічними установами. 2015 р. виконувався польськоукраїнський проект «Trudne sasiedztwo polsko-ukrainskie odzwierciedlone w
literaturze i w filmie» (партнер: Вроцлавський університет, Польща) За цим
проектом на 2016 рік заплановано випуск щорічника «Studia filmoznawche» під
назвою «Trudne sasiedztwo polsko-ukrainskie odzwierciedlone w literaturze i w
filmie» у Вроцлаві, а також випуск польсько-українського збірника «Важке
польсько-українське сусідство, відображене в кіно». За підтримки Польського
інституту в Києві виконувався проект «Тенденції в сучасному польському
театрі», в рамках якого вийшов випуск журналу «Кіно-Театр» (2015, №5),
присвячений сучасному польському театру за участі польських та українських
авторів.
Кафедра математики підписала угоду для проведення спільних наукових
досліджень з Інститутом математики та інформатики Болгарської Академії наук
(м. Софія, Болгарія). Аспіранти кафедри беруть участь у дослідженнях
Інституту прикладної та обчислювальної математики імені Йогана Радона (м.
Лінц, Австрія). Співробітник кафедри інформатики доц. Т. В. Ковалюк бере
участь у проекті 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP – MASTIS
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«Establishing Modem Master-level Studies in Information Systems» («Створення
сучасної програми магістерського рівня в галузі інформаційних систем»)
Європейської освітньої програми ERASMUS+ Capacity-building in Higher
Education.
Спільно з 29 університетами України, Nortwestern University (США),
Києво-Могилянською Фундацією в Америці Наукова бібліотека НаУКМА бере
участь в проекті «ELibUkr: Електронна бібліотека України», фінансованому
Києво-Могилянською Фундацією в Америці. Разом з Бібліотекою Конгресу
США проводиться проект «Світова Цифрова Бібліотека». Спільно з
Центральним державним архівом зарубіжної україніки відбувається співпраця
щодо виявлення та обліку, дослідження та популяризації документів,пов’язаних
з історією українського народу, що перебувають за межами України; співпраця
у поширенні інформації щодо діяльності бібліотеки серед установ, організацій,
приватних осіб - потенційних джерел комплектування НАФ України; реалізація
виставкових, освітніх та інших проектів за тематикою, що представляють
інтерес для обох сторін, з подальшою їх презентацією українській та світовій
громадськості; інформування про архівні матеріали та інші документи,виявлені
однією із сторін, що належать до історико-культурного надбання закордонного
українства та забезпечення залучення спільного обліку таких документів.
Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність,
що здійснювалась спільно з науковими установами
Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук
НаУКМА активно співпрацює з науковцями інститутів Національної
академії наук України, багато з яких за сумісництвом є викладачами
університету. Більшість наукових заходів, наукових досліджень, що
здійснюються під дахом НаУКМА, є результатом плідного співробітництва з
колегами з академічних установ, університетів та інших організацій.
Наприкінці 2009 р. університет розпочав підписання угод про співпрацю з
низкою академічних (системи НАНУ) інститутів, що передбачає системне
залучення вчених до науково-навчальної діяльності НаУКМА, виконання
спільних науково-дослідних проектів, атестацію наукових кадрів вищої
кваліфікації, спільний пошук джерел додаткового фінансування тощо і, в
підсумку, виникнення науково-навчального комплексу нового типу. Важливо
наголосити, що питання власності та адміністративного підпорядкування в цих
угодах винесені за дужки типової угоди. Базуючись на тривалих професійних
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зв’язках і спільності інтересів, НаУКМА співпрацює з такими авторитетними
вітчизняними закладами науки:
–

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;

–

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

–

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

–

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України;

–

Інститут хімії поверхні НАН України;

–

Інститут біоколоїдної хімії НАН України;

–

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН
України;

–

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України;

–

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

–

Інститут геологічних наук НАН України;

–

Інститут ядерних досліджень НАН України;

–

Інститут фізики НАН України;

–

Інститут економіки та прогнозування НАН України;

–

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України;

–

Інститут соціології НАН України;

–

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України;

–

Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України;

–

Інститут літератури імені Т.Шевченка НАН України;

–

Інститут археології НАН України;

–

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України;

–

Інститут культурології НАН України;

–

Інститут історії України НАН України;

–

Інститут космічних досліджень НАН України;

–

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН
України.

2015 року відбулося підписання ще низки договорів з академічними
інституціями, зокрема з:
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• Інститутом загальної та неорганічної хімії НАНУ
• Інститутом фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
• Інститутом гідробіології НАНУ
• Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця
• Інститутом молекулярної біології і генетики НАНУ
• Інститутом біоорганічної хімії і нафтохімії НАНУ
• Інститутом сорбції та проблем ендоекології НАНУ
• Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є.
Кавецького
• Технічним центром НАНУ
• Інститутом вугільних енерготехнологій НАНУ
У рамках угоди про співпрацю між НаУКМА та Інститутом ботаніки імені
М. Г. Холодного НАНУ проводяться дослідження у спільному науковонавчальному комплексі моніторингу та досліджень екосистем відділу екології
фітосистем Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України і Центру
дослідження екосистем, змін клімату та сталого розвитку НаУКМА.
Кафедра культурології НаУКМА активно співпрацює з Інститутом
Археології НАН України та з провідними музеями та архівами міста Києва. На
базі ІА НАН України кафедра щорічно проводить нормативну (археологокультурологічну) практику. На базі музеїв та архівів студенти проходять
дослідницькі практики кафедри: етнологічну та музейну. У 2015 році кафедрою
було підписано угоду з Інститутом культурології НАМ України – угода про
проходження переддипломної практики студентів магістерської програми
«Культурологія».
Кафедра мережних технологій НаУКМА разом з Інститутом
телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ працює над
науковим проектом «Науково-технологічні засади формування інформаційноосвітнього простору на основі використання комп’ютерних онтологічних
описів мережних баз знань». Спільно з Малою академією наук України кафедра
мережних технологій НаУКМА проводить науково-технологічну, методичну,
організаційну та практичну роботу зі створення і впровадження засобів
підтримки та розвитку сучасних освітніх технологій за напрямком комп’ютерні
науки та прикладна математика для учнівської молоді, навчальних закладів з
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різним рівнем акредитації,
підприємств промисловості України та для
підвищення інформованості широких кіл населення.
Викладач кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА,
проф. В. В. Лучик співпрацює за сумісництвом з Інститутом мовознавства ім.
О. О. Потебні НАН України як член Ученої ради, відповідальний редактор
«Етимологічного словника запозичених суфіксів і суфіксоїдів української
мови» (укладач П. О. Селігей) і колективного «Етимологічного словника
суфіксів української мови».
На кафедрі екології розпочато діяльність (керівництво науковими
роботами старшокласників) на основі підписаної угоди з Київською Малою
академією наук учнівської молоді (Київська МАН) та створеного Наукового
центру учнівської молоді при НаУКМА; проводяться спільні наукові
дослідження з Державною установою «Центр аерокосмічних досліджень Землі»
Інституту геологічних наук НАН України.

ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або
Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на
підвищення рівня ефективності роботи науковців
для вирішення регіональних потреб
11.1. На замовлення компанії А+С Україна та Департаменту містобудування
та архітектури КМДА за участю центру «ІННОЛАБ» НаУКМА у
рамках вивчення дисциплін «Логістика» та «Логістичний менеджмент»
була створена група студентів для реалізації інноваційної методики
дослідження пасажиропотоку нових маршрутів наземного комунального
транспорту м. Києва (координатор дослідження від КМДА – випускник
НаУКМА Антон Гаген), листопад 2015 р.
Центр «ІННОЛАБ» разом з Київською торгово-промисловою палатою
організував семінар "Відкриті інновації в якості нового інструменту для
управління
глобальної
конкурентоспроможності
підприємства»,
11/11/2014, м Київ, та Круглий стіл з презентацією пілотного проекту зі
створення відкритої інноваційної платформи для київських підприємств.
Учасники від ІННОЛАБ – Ю.М.Бажал, Н.Д.Чала, О.В.Гуменна,
Н.В.Колосова, В.С.Дорохова.
11.2. Києво-Могилянська бізнес-школа успішно започаткувала і з 12 червня
по 26 вересня 2015 року провела першу і поки єдину в Україні
спеціалізовану програму з управління містом «Школа мерів». Ця
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програма підготовки майбутніх міських голів є спільним проектом КиєвоМогилянської бізнес-школи, Громадянської платформи “Нова Країна”,
Агенції з питань стратегічних комунікацій та розвитку “Спільні зусилля”,
Інституту політичної освіти, ГО “Громадська рада “Смарт сіті”. Програма
охопила фактично всю Україну – на навчання було відібрано 52 слухача
(13 команд, по 4 учасники в кожній) з 12 міст усіх регіонів країни:
Чернівців, Миколаєва, Білої Церкви, Бородянки, Черкас, Чернігова,
Боярки, Полтави, Сум, Житомира, Енергодара та Кривого Рогу.
Впродовж восьми модулів висвітлювалися різні теми, зокрема: стратегії
третього покоління; системне мислення; державо-приватне партнерство;
залучення інвестицій до міст та багато ін.
У підсумку навчання кожний слухач захистив власну науково обґрунтовану
стратегію розвитку свого міста, над чим він/вона працювали упродовж
чотирьох місяців. Після завершення навчальних модулів майбутні мери
стажувалися в органах місцевого самоврядування польських міст Люблін,
Краків та Познань. У рамках цього туру учасники знайомились з
європейським досвідом управління за умов децентралізації та
досліджували трансформаційні процеси, що стали передумовою
розвитку. Результативність навчання засвідчили місцеві вибори восени
2015 року: троє випускників «Школи мерів» стали мерами – Житомира
(Сергій Сухомлин), Миколаєва (Олександр Сенкевич), Боярки
(Олександр Зарубін), шестеро – депутатами міських рад.
З 27 по 29 жовтня 2015 року Києво-Могилянська бізнес-школа організувала
відкритий Майстер-клас та Круглий стіл із кластерного розвитку.
Концепція бізнес-кластерів лежить в основі регіонального розвитку і є
рушійною силою соціального-економічного зростання та якісних змін у
регіонах понад 100 країн світу. Суть її полягає у тісній співпраці бізнесу,
державних інституцій, науки та освіти. В рамках Майстер-класу
протягом двох днів (27-28 жовтня) викладачі KMBS, представники
міністерств, державних інституцій та міжнародні партнери школи
(загальна кількість присутніх - 65 осіб) вивчали методологію створення та
розвитку кластерів. Метою цієї спільної роботи стало також створення
більш сфокусованої кластерної стратегії для України, яка включала б
регіональний розвиток, зростання малого бізнесу та залучення інвестицій.
В роботі Майстер-класу взяв участь всесвітньо відомий автор методології
кластерного розвитку доктор Іфор Ффоукс-Вільямс, котрий презентував
своє бачення розвитку кластерів в Україні.
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29 жовтня доктор Іфор Ффоукс-Вільямс також прилучився до роботи Круглого
столу, учасниками якого стали українські бізнесмени, політики, державні
службовці, представники освіти та громадські діячі. Загальна кількість
учасників склала 22 особи, з-поміж яких у роботі Круглого столу взяли
участь: Дмитро Шимків, заступник голови Адміністрації Президента;
Олександр Стародубцев, директор департаменту регулювання
державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України; Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету з питань
промислової політики та підприємництва; Алекс Ліссітса, президент
асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», генеральний директор
«Індустріальної молочної компанії»; В’ячеслав Геращенко, заступник
декана КМБШ з MBA-програм, керівник програми Presidents' MBA
КМБШ, Володимир Патіс, співвласник компанії "Ескада-М", випускник
КМБШ, який ініціює розвиток деревообробного кластеру в Рівненській
області; Ірина Костюшко, власниця агрокомпанії «Заря», випускниця
КМБШ, яка ініціює розвиток лляного кластеру у Житомирський області.
Модератором Круглого столу виступив Віктор Оксенюк, лідер R&D
напряму KMБШ.
11.3. У грудні 2015 р. в НаУКМА відкрився Центр психосоціальної
реабілітації, створений за допомоги Мальтійської Міжнародної Служби
(при підтримці Німецької Гуманітарної допомоги), ІТ- компанії
«Інфопульс-Україна» та Київської міської державної адміністрації. Мета
Центру – надавати допомогу людям, котрі постраждали внаслідок
військової агресії РФ. Це переселенці, учасники АТО, поранені, члени
сімей поранених та загиблих бійців, жителі районів, де тривали бойові дії,
в тому числі діти. На відкритті був присутній мер Києва В. Кличко,
заступник міністра освіти й науки А. Гевко та інші. Центр є важливою
частиною системи психосоціальної допомоги м. Києва, яка реалізується у
міській цільовій програмі КМДА «Турбота. Назустріч людям». В рамках
цієї програми Центр співпрацює з Київським міським центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді та іншими міськими структурами.
Команда Центру вже надає допомогу з 1 липня 2015 року. За цей час: була
відкрита філія Центру у Слов’янську; більше 3 тис. переселенців,
ветеранів, їх родин, які мешкають у Києві та Слов’янську, отримали
безкоштовну юридичну, психологічну та соціальну допомогу; більш ніж
500 педагогів, держслужбовців, соціальних працівників та волонтерів
отримали знання та навички з психосоціальної допомоги переселенцям та
ветеранам АТО під час навчальних програм, семінарів та круглих столів.
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11. 4 В липні 2015 р. в НаУКМА відбулась презентація для громадськості
проектів конкурсу на кращу концепцію організації громадського
простору на Контрактовій площі (організатор: КМДА, від НаУКМА Центр урбаністичних студій).

ХІІ. Відомості про поліпшення рівня інформаційного забезпечення
наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики
та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентноліцензійну діяльність
Загальний фонд бібліотеки НаУКМА (станом на 25 грудня 2015 року)
складає 953 146 примірників / 726 165 назв видань. Друкована колекція (за
сумарною книгою): 610 448 прим. / 371 167 назв. Надходження до основного
фонду друкованої колекції за 2015 р.: 30 687 прим. / 24 143 назв., з яких:
наукові видання – 11 133 прим., навчальні – 2 043 прим., літературно-художні –
9 599 прим., довідкові – 174 прим., інші – 7 332 прим.
Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА складається із мережних
ресурсів, створення та представлення яких забезпечує бібліотека, ресурсів на
знімних носіях та ресурсів віддаленого доступу.
Загальний електронний фонд (станом на 24.12.2015) – 341 332 назв ресурсів
Склад е-фонду за способом доступу:
o

На знімних носіях (CD/DVD) – 1 446

o

На власних серверах – 27 413

o

Віддалені ресурси – 312 473 унікальних назв

Бази даних: 131 база даних:
В т.ч. :
7 – власних
53 – вільного доступу (входять до EDS)
59 - передплачених ліцензованих баз даних
Назва БД

Видавець

Програма*

Тип БД

К-сть
ресурсів

AGORA

FAO

Research4Life

6137

American English

Bureau of Educational
and Cultural Affairs

eLibraryUSA

Повнотексто
ва БД
Мультимедій
ний ресурс
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1000

ARDI

WIPO

Research4Life

BookFlix

Scholastic Inc.

eLibraryUSA

Britannica Academic

eLibraryUSA

CQ Researcher Online

Encyclopædia
Britannica, Inc
Encyclopædia
Britannica, Inc
CQ Press

ebrary

ebrary

eLibraryUSA

EBSCO Academic Search Premier

EBSCO Publishing

EBSCO
AHFS
Consumer
Medication Information
EBSCO Business Source Premier

EBSCO Publishing

EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database

EBSCO Discovery Service

EBSCO Publishing

EBSCO ERIC

EBSCO Publishing

EBSCO European Views of the
Americas: 1493 to 1750
EBSCO Full Text Finder

EBSCO Publishing

EBSCO GreenFILE

EBSCO Publishing

EBSCO Health Source - Consumer
Edition
EBSCO Health Source: Nursing /
Academic Edition
EBSCO LISTA

EBSCO Publishing

EBSCO MasterFile Premier

EBSCO Publishing

EBSCO MEDLINE

EBSCO Publishing

EBSCO Newspaper Source

EBSCO Publishing

EBSCO Newswires

EBSCO Publishing

EBSCO Regional Business News

EBSCO Publishing

EBSCO Teacher Reference Center

EBSCO Publishing

Gale Academic OneFile

Gale Group

EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database
EBSCO
Database
eLibraryUSA

Gale Artemis Literary Sources

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Biography In Context

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Books and Authors

Gale Group

eLibraryUSA

Britannica Library

eLibraryUSA
eLibraryUSA

EBSCO Publishing

EBSCO
Database
EBSCO
Database

eIFL
eIFL
eIFL

eIFL
eIFL

EBSCO Publishing

EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
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eIFL
eIFL
eIFL
eIFL
eIFL
eIFL
eIFL
eIFL
eIFL
eIFL

Повнотексто
ва БД
Мультимедій
ний ресурс
Онлайненциклопедія
Онлайненциклопедія
Онлайндовідник
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Пошуковий
інтерфейс
Повнотексто
ва БД
Пошуковий
інтерфейс
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД
Пошуковий
інтерфейс
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД
Мультимедій
ний ресурс
Повнотексто
ва БД
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД
Пошуковий
інтерфейс
Повнотексто
ва БД
Мультимедій

3885
1
1
1
1
149412
6113
2
25288
1
1
6
1
18
332
356
1
5000
1
520
1
261
1
7731
1
672
1

Gale Business Insights: Global

Gale Group

eLibraryUSA

Gale
Dictionary
of
Biography
Gale Directory Library

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Group

eLibraryUSA

Gale General OneFile

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Global Issues in Context

Gale Group

eLibraryUSA

Gale GREENR

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Literary Criticism Online

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Literature Resource Center

Gale Group

eLibraryUSA

Gale LitFinder

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Science in Context

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Small Business Resource
Center
Gale Something About the Author

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Student Resources In Context

Gale Group

eLibraryUSA

Gale U.S. History In Context

Gale Group

eLibraryUSA

Gale Virtual Reference Library

Gale Group

eLibraryUSA

Gale World History In Context

Gale Group

eLibraryUSA

HINARI

WHO

Research4Life

Literary

Gale Opposing Viewpoints
Context
Gale Research in Context

In

Informe Academico

eLibraryUSA

JSTOR

JSTOR

eLibraryUSA

National Geographic Kids

Gale Group

eLibraryUSA

National Geographic Virtual Library

Gale Group

eLibraryUSA

OARE

UNEP

Research4Life

ProQuest Dissertations & Theses
Global
ProQuest Research Library

ProQuest

eLibraryUSA

ProQuest

eLibraryUSA
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ний ресурс
Повнотексто
ва БД
Реферативна
БД
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД
Мультимедій
ний ресурс
Мультимедій
ний ресурс
Повнотексто
ва БД
Реферативна
БД
Повнотексто
ва БД

10027
1
1
8977
1077
354
1
864
1
1739
1320
585
364
1
1123
1534
5302
1580
11654
974
850
201
3
3339
1
5018

Smithsonian
Springer eBook (Complete collection
2005)
ЛІГА:ЗАКОН
Центр учбової літератури

Gale Group
Springer Verlag

eLibraryUSA
Springer

ТОВ ЛІГА: ЗАКОН
ТОВ ЦУЛ

Всього

е-журнали
Повнотексто
ва БД
Повнотексто
ва БД

2
4328
1
910

268 878

Склад е-колекції ліцензійних ресурсів за типами:
-

електронні журнали - 58 425
електронні книги - 166 628
електронні газети - 5 934
мультимедійні ресурси (відео, аудіо, інтерактивні рес.) - 5 990
інше (звіти тощо) – 31 901

Research4Life - пакет із 4 БД, придбаний за бюджетні кошти НаУКМА
EBSCO eIFL Database - базовий пакет EBSCO з 13 БД, придбаний за бюджетні кошти
НаУКМА
eLibraryUSA - Бази даних, доступні через Міжнародну інформаційну службу
Держдепартаменту США

*

53

Тестування ресурсів. Бази даних у тестовому доступі в 2015 р. – 12
Назва
Період доступу
BioOne
2014.08.01 - 2015.12.31
Statista
2015.03.16 - 2015.04.15
Applied Science & Technology Source 2015.04.01 - 2015.05.31
(EBSCO)
Academic Search Complete (EBSCO)
2015.04.01 - 2015.05.31
Political Science Complete (EBSCO)
2015.04.01 - 2015.05.31
Legal Source (EBSCO)
2015.04.01 - 2015.05.31
Education Source (EBSCO)
2015.04.01 - 2015.05.31
Humanity Source (EBSCO)
2015.04.01 - 2015.05.31
Wiley
2015.04.15-2015.06.15
Cambridge University Press
2015.11.04-2015.11.30
SciFinder (CAS)
2015.11.02-2015.12.01
SciVal (Elzevier)
2015.11.02-2015.11.30
Організація доступу до електронної колекції:
● Сервіс EBSCO Discovery Service – єдине вікно пошуку
електронних ресурсів (у 2015 р. через EDS здійснено 1 194 469 пошуків,
завантажено повних текстів - 5090, рефератів - 16037)
● EBSCOhost – пошук по ресурсам EBSCO (пошуків – 29 107,
завантажень повних текстів – 1481, рефератів – 3228)
● Віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси
● Сторінка «Е-ресурси: бази даних» на сайті бібліотека
● Сервіс «Перелік A-Z (Full Text Finder)» - Алфавітний перелік
всіх електронних журналів з доступом до них
НаУКМА пропонує своїм працівникам та студентам доступ до 7 баз даних
патентної інформації, а саме: Espacenet від European Patent Office (EPO),
Derwent Innovations Index, PATENTSCOPE від World Intellectual Property
Organization (WIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO) ,
Industrial Property Digital Library (IPDL), Korean Intellectual Property Rights
Information Service (KIP
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ХІІІ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на
кафедрах у межах робочого часу викладачів
Протягом 2015 року на кафедрах та в наукових підрозділах НаУКМА
виконувались 23 науково – дослідні теми у межах робочого часу викладачів.
Всі наведені нижче проекти зареєстровані в УкрІНТЕІ.
1. Актуальні проблеми цивільного і підприємницького права, керівник –
канд. юридичних наук, доцент Ханик – Посполітак Р. Ю.
Мета дослідження: 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; стимулювати рекомендації по
внесенню змін до законодавства України.
2. Теоретичні та прикладні аспекти культурологічного знання, керівник - др філол. наук, проф. Собуцький М. А.
Мета дослідження: теоретично змоделювати та емпірично перевірити
моделі культурних трансформацій вітчизняної та зарубіжної культур.
З’ясувати співвідношення традиціоналізму та модернізацій них впливів у
розвиткові української та світової культур. Здійснити відбір адекватних
методів (психоаналітичні, семіотичні та ін.) і методик дослідження
синхронії та діахронії культури; виробити відповідні методичні
рекомендації.
3. Українська мова в ХХ сторіччі: стан, статус, форми побутування,
керівник - д-р філол. наук, проф. Масенко Л. Т.
Мета дослідження: дослідити актуальні проблеми українського
мовознавства, зокрема вивчення мовної політики, яку провадили в УРСР,
сучасних проблем функціонування української мови в ситуації нав’язаної
у попередній період українсько-російської двомовності, вплив масового
білінгвізму на поширення мішаних форм усного мовлення. До об’єктів
наукового аналізу належить також вивчення лексикографічних практик,
які застосовувались упродовж ХХ ст., порівняльний аналіз словників,
укладених у перші два десятиліття, з лексикографічними працями 19301980 рр., а також сучасними словниками. Планується дослідити не тільки
функціональні, а й внутрішньомовні аспекти розвитку сучасної
української мови – її стильову диференціацію, зміни у стилістичній
системі, зумовлені політичною і соціальною перебудовою суспільства.
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4. Теоретико-методологічні засади формування в Україні постіндустріальної
економічної системи, керівник - д. екон. наук, проф. Бажал Ю. М.
Мета дослідження: дослідити теоретичні та практичні проблеми
соціально-економічної політики на макро- і мікро-рівнях управління, які
виникають в умовах кризової та посткризової фаз сучасного
економічного циклу, та їх специфіку в контексті української економіки.
Розробити практичні рекомендації щодо удосконалення форм і методів
зазначеної політики в Україні на національному, регіональному,
галузевому та бізнесовому рівнях в умовах глобалізації всіх економічних
відносин.
5. Філософсько-естетичні проблеми української та зарубіжної літератур;
взаємини національних літератур, керівник - д-р філол. наук, проф.
Моренець В. П.
Мета дослідження: відтворити цілісну синкретичну картину
переплетіння, взаємовпливу філософських віянь, мотивів і естетичної
думки української та зарубіжної літератур (у тому числі слов’янських) у
теоретико-літературознавчому та компаративному аспектах; розглянути
конкретні дослідницькі стратегії вивчення зв'язків філософського і
літературного дискурсів в українській культурі ХХ-ХХІ ст.ст.;
проаналізувати світоглядні й естетичні трансформації у художній
творчості українських митців; здійснювати реконструкцію філософських
мотивів, впливів на творчість письменників тощо.
6. Розвиток системи зв’язків з громадськістю як чинник становлення
громадянського суспільства в Україні, керівник - д-р філос. наук, проф.
Королько В. Г.
Мета дослідження: дослідити процеси формування та функціонування
системи зв’язків владних структур та політичного управління з
громадськістю; визначити місце, яке посідають структури зв’язків з
громадськістю
в
системі
соціального
управління
сучасного
демократичного суспільства; з’ясувати концептуальні моделі, загальні
проблеми та практичні питання забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади України.
7. Трансформації українського суспільства, його соціальних структур,
інституцій і суб’єктів, керівник - д-р філос. наук, проф. Хмелько В. Є.
Мета дослідження: комплексний аналіз особливостей трансформаційних
процесів у сучасному українському суспільстві на різних рівнях його
соціальної організації, визначення основних тенденцій становлення його
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соціальних структур, інституцій і суб’єктів; вивчення наслідків змін
основних соціальних структур, інституцій і суб’єктів для розвитку і
саморегуляції українського суспільства.
8. Концептуальні засади розвитку теорії та практики соціальної політики і
соціальної роботи в Україні, керівник - канд. філос. наук, доц. Кабаченко
Н. В.
Мета дослідження: створити концептуальну, правову та організаційну
структуру для розвитку соціальної роботи та запропонувати відповідні
зміни до соціальної політики, що створить можливості для широкого
впровадження професії соціального працівника, узгодження його ролі та
функцій з уже існуючими соціальними службами.
9. Лексика та граматика мовних систем: діахронія і сучасний стан, керівник
- д-р філол. наук, проф. Лучик В. В.
Мета дослідження: дослідити лексичний склад і граматичну будову
різноструктурних мов у синхронічному та діахронічному аспектах.
Підготувати теоретичні, дидактичні та лексикографічні праці, які
узагальнюватимуть основні результати проведених досліджень.
10. Міжнародний захист прав людини, керівник - д-р права, доцент
Антонович М. М.
Мета дослідження: дослідити загальнотеоретичні проблеми міжнародних
прав людини та імплементацію міжнародних стандартів прав людини в
національне
законодавств
України,
проаналізувати
практику
універсальних та європейських механізмів захисту прав людини та
ефективність їх застосування громадянами України.
11. Системний підхід до формування ефективної маркетингової стратегії
організації, керівник - канд. екон. наук, доц. Пан Л. В.
Мета
дослідження:
розробка
теоретико-методологічних
засад
формування ефективного механізму управління організацією та
практичних рекомендацій щодо його впровадження, виявлення проблем
функціонування організації в ринковому середовищі та визначення
основних шляхів їх вирішення.
12. Морфофункціональна оцінка пулу стовбурових клітин при хронічній
мієлоїдній лейкемії в культурі клітин in vitro, керівник – канд. біол. наук,
ст. наук. співроб. Білько Д.І.
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Мета дослідження: визначити особливості функціонування клітинпопередників у нормі та при хронічній мієлоїдній лейкемії у первинній
культурі клітин in vitro
13. Особливості сегрегації хромосом у сперматозоїдах носіїв збалансованих
структурних хромосомних перебудов, керівник – д-р біол. наук, проф. Н.
М. Білько.
Мета дослідження: дослідити особливості мейотичної сегрегації
збалансованих структурних хромосомних перебудов у сперматозоїдах
носіїв, визначити частоти утворення незбалансованих гамет залежно від
типу перебудови, дослідити залежність між морфологічними
характеристиками сперматозоїдів та хромосомним набором у носіїв
збалансованих структурних хромосомних перебудов.
14. Теоретико-методологічні аспекти трансформацій галузі охорони здоров’я,
керівник – д-р наук з держ. управл., доц. Н. Д. Чала.
Мета дослідження: визначити системний підхід до оцінки особливостей
трансформації галузі охорони здоров’я, дослідити механізми державного
управління галуззю, визначити основні чинники, що впливають на
формування політики в охороні здоров’я.
15. Соціальні комунікації та професійні стандарти журналістики, керівник –
д-р філол. наук, проф. С. М. Квіт.
Мета дослідження: вдосконалити професійні стандарти діяльності
журналістів, мас-медіа та національної медіа-системи, розвивати свободу
слова і громадянського суспільства в Україні
16. Сучасні проблеми теорії та практики кримінального і кримінального
процесуального права України, керівник – д-р юрид. наук, проф. В. І.
Галаган.
Мета дослідження: на матеріалі Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України дослідити питання матеріального і
процесуального
права,
проаналізувати
їхній
взаємозв’язок
і
взаємозалежність, особливості реалізації у кримінальному провадженні.
17. Правове регулювання асоціації між Україною та ЄС, керівник – д-р юрид.
наук, доц. Р. А. Петров.
Мета дослідження: визначити зміст і характер правових відносин між
Україною та ЄС після набуття чинності угоди про асоціацію між
Україною і Євросоюзом, проаналізувати можливість застосування права
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ЄС судовими і виконавчими органами України, окреслити вплив угоди
про асоціацію між Україною і ЄС на правову систему України.
18. Трансформаційні процеси в сучасних політичних системах, керівник – д-р
політ. наук, доц. Дем’янчук О. П.
Мета дослідження: шляхом комплексного дослідження змін, що
відбуваються в сучасних політичних системах різних країн, виявити
закономірності трансформацій, пояснити їхні рушійні сили і
спрогнозувати напрямки та впливи їх подальшого розвитку.
19. Верховенство права: стан та перспективи вдосконалення механізмів його
реалізації в Україні, керівник - д-р юрид. наук, проф. Козюбра М. І.
Мета дослідження: з’ясувати місце верховенства права у суспільному
житті України, стан і перспективи вдосконалення механізмів його
реалізації.
У
процесі
дослідження
передбачається
розкрити
співвідношення принципу верховенства права із спорідненими
феноменами – верховенством Конституції і верховенством закону;
виділити найбільш характерні риси верховенства права, з’ясувати ступінь
їх закріплення у Конституції та законах; дослідити стан реалізації
вказаного принципу та сформулювати рекомендації про вдосконалення
механізмів його утвердження.
20. Сучасні методології та методи політичних досліджень, керівник – канд.
філософ. наук, доц. Амельченко Н.А.
Мета
дослідження:
засвоєння
сучасних
західноєвропейських
методологій та конкретних методів дослідження політики.
21. Національна самобутність і порівняльне державотворення в історії,
керівник – д-р іст. наук, проф. М. В. Кірсенко.
Мета дослідження: комплексне вивчення формування націй і
державотворчих процесів у порівняльній перспективі, національна історія
у загальноєвропейському і ширше – світовому контексті.
22. Номінативні та комунікативні параметри мовних одиниць: діахронічний і
синхронічний аспекти, керівник – д-р філол. наук, проф. В. В. Лучик.
Мета дослідження: дослідити актуальні теоретичні питання, пов’язані з
походженням, розвитком та функціонуванням номінативних і
комунікативних одиниць української, окремих слов’янських та
індоєвропейських мов; поглибити теорію про принципи і мотиви мовної
номінації, про змістові та формальні параметри дискурсу.
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23. Маркетинг як ринково-орієнтована концепція розвитку підприємництва,
керівник – д-р екон. н., проф. В. В. Россоха.
Мета дослідження: дослідити сутність, завдання і місце маркетингу в
системі управління підприємством. Визначити пріоритетні напрями
маркетингової діяльності в малому та середньому підприємництві, а
також особливості маркетингу на ринку промислових і споживчих
товарів. Дослідити сучасні інформаційні технології реалізації
маркетингових досліджень і прийняття підприємницьких рішень під час
формування ринкової пропозиції фірми.
ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень
1) Атомно-cиловий мікроскоп (Atomic-force microscope), Veeco, виробництва
США.
У Центрі мембранних досліджень (кафедра хімії) успішно розвивається
науковий напрям «Функціональні полімерні матеріали та мембрани». Основним
завданням цього напряму є розробка наукових основ одержання новітніх
функціональних матеріалів, а саме термо- та рН-чутливих, магніточутливих,
сенсорних, афінних, біоміметричних та ін. полімерних плівок і мембран, що
здатні реагувати на зміну параметрів навколишнього середовища за механізмом
зворотного зв’язку. Зазначений мікроскоп дозволить виконувати дослідження у
відповідності до міжнародних наукових стандартів. 70 000 EUR (2 100 000 тис.
грн.).
2) ДНК-аналізатор ABI Prism-310 (Genetic Analyzer ABI Prism-310),
Applued Biosystem, виробництва Німеччини, 44 000 EUR (1 320 000 тис. грн.).
3) Центрифуга Biofuge Primo R (Centrifuge Biofuge Primo R),Heraier,
виробництва Німеччини, 11 000 EUR (330 000 тис. грн.).
4) Мікроскоп «Мікмед-2» флюоресцентний (Микроскоп "Микмед - 2"
флуоресцентный), ЛОМО, виробництва Росії, 9 600 EUR (288 000 тис. грн.)
На базі Лабораторії генетики та клітинної біології НаУКМА проводяться
ґрунтовні дослідження за науковим напрямом: «Генетична інженерія та
геноміка рослин». Метою цих досліджень є створення лінійного матеріалу
м’якої пшениці з підвищеною стійкістю до абіотичних та біотичних факторів
довкілля, яка забезпечується перенесенням до її геному генів чужинного
походження, які забезпечують згадану стійкість. Зазначені прилади (позиції 24) вкрай необхідні для здійснення досліджень, які відповідають сучасному
світовому рівню.

60

XV. Заключна частина
В організації та координації наукової діяльності, яку здійснює департамент
наукової діяльності та ліцензування МОН України, можна виділити наступні
важливі для університетів етапи:
– конкурс запитів на здобуття фінансування за рахунок коштів
загального бюджету;
– звіт про виконання наукових проектів, що були
профінансовані;
– включення наукометричних показників до оцінки діяльності
університетів та аналізу розвитку науки в країні
Позитивної оцінки заслуговують кроки в напрямку забезпечення прозорості
роботи в цих напрямах, до яких слід віднести розроблену платформу «Наука в
університетах». Самій конкурсній процедурі, на нашу думку, більшої
відкритості додало б надання в наказі про оголошення конкурсу інформації
щодо критеріїв, за якими експерти будуть оцінювати запити, а згодом і
виконані дослідження. Слід зауважити, що самі критерії мають бути різними
для різних галузей наук, не можна за однаковими показниками оцінювати
наукові проекти гуманітарного, природничого, технічного профілів. Варто було
б також поінформувати про підходи, на підставі яких визначається прохідний
бал для різних секцій та виду досліджень (фундаментальні та прикладні).
Велику увагу департамент наукової діяльності та ліцензування приділяє
трансферу технологій та комерціалізації результатів досліджень, створенню
умов для входження університетів до екосистем економіки знань. Проте слід
подумати про загальну стратегію створення в країні національної інноваційної
системи, яка формує таку систему відносин між наукою, промисловістю та
суспільством, при якій інновації виступають основою розвитку економіки і
суспільства, і університети не лише знають як перетворити інтелектуальну
власність на інноваційну продукцію, але й мають всі умови для цього. Крім
того, оцінювати ефективність роботи університету у цьому керунку треба,
враховуючи профіль вищого навчального закладу (класичний, медичний,
технічний тощо). Робота з зовнішніми замовниками щодо госпдоговорів, а
також у створенні стартапів, спінофів та інших форм впровадження інновацій
часто гальмується через нечіткі процедури, або їх відсутність, високий
відсоток, що складають податки та інші обов’язкові платежі, несформовану
культуру спілкування науки та освіти з бізнесом. З іншого боку, варто дбати і
про механізми заохочення бізнесу до фінансування наукових досліджень та
впровадження інновацій, зокрема через створення податкових пільг для
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бізнесу, що фінансує науково-дослідні і науково-технічні розробки. Вирішення
цих питань лежить в компетенції уряду, керівництва МОН та департаменту
наукової діяльності та ліцензування. Впровадження інновацій – надзвичайно
важливий процес, але університети будуть малоефективними у цій діяльності,
доки не будуть створені належні взаємовигідні умови для обох сторін, не
сформована відповідна культура. Очікуємо значні зміни з розробкою та
впровадженням відповідних механізмів у світлі Закону України про науку та
науково-технічну діяльність.
Слід позитивно відзначити активність МОН у включенні наукометричних
показників до оцінки діяльності університетів та аналізу розвитку науки в
країні, сприяння збільшенню присутності українських дослідників в світовій
академії, зокрема, щодо показників двох найважливіших наукометричних баз
Web of Science Core Collection та Scopus. Разом з тим, непокоїть загальна
тенденція щодо перебільшення значення кількісних показників, які не можуть
бути єдиним критерієм оцінки дослідників та дослідницьких інституцій,
спричиняють численні негативні відгуки академічної спільноти щодо імітації
науки в гонитві за показниками. Кількісні показники можуть бути лише одним
із інструментів для формування узагальненого критерію об'єктивної оцінки
діяльності дослідницької інституції та діяльності науковця, як елемента
системи (інституції), так і його персональний внесок у розвиток науки. Слід
зважати також на більш глибокі та зважені показники (для різних галузей знань,
виключення самоцитувань, квартилі в оцінці імпакт-факторів журналів тощо).

Віце-президент з наукової роботи
та інформатизації

Т. О. Ярошенко
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Опис найбільш ефективної розробки
Поліакриламідний гідрогель медичного призначення та спосіб його отримання
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Автори: НаУКМА: Бурбан А.Ф., Вакулюк П.В., Фуртат І.М.
Ін-т хімії високомолекулярних сполук: Вортман. М.Я., Лемешко В.М., Іванова Т.С., Тригуб
С.О., Шевченко В.В.
Основні характеристики, суть розробки: Розроблена композиція на основі
поліакриламідів, що містить лікарські препарати з активним інгредієнтом гуанідіном та
призначена для використання як система носій-препарат пролонгованої дії медичного
трансдермального призначення.
Отримання подібних систем носій-препарат, здатних до пролонгованої доставки до органумішені інкорпорованих лікарських засобів, дозволяє контролювати швидкість вивільнення
лікарського засобу в організмі та забезпечує його доставку безпосередньо до тієї ділянки
тіла, яка його потребує. Розроблена композиція забезпечує набрякання гідрогелю в різних
середовищах залежно від їх рН та пролонговану дію лікарських засобів, на відміну до
прототипу, який не є чутливим до реакції середовища.
Особливістю способу отримання гідрогелю є додавання на певному етапі 50%-ного водного
розчину лінійного гуанідіновмісного олігомери.
Патенто-, конкурентоспроможні результати: Розробка захищена деклараційними
патентами України на корисну модель:
№ 99562, «Поліакриламідний гідрогель медичного призначення», 10.06.2015;
№ 98607, «Спосіб отримання поліакриламідного гідрогелевого носія медичного
призначення», 27.04.2015.
Порівняння із світовими аналогами: Порівняння з існуючими аналогами здійснювалось на
модельних розчинах з використанням в якості лікарської речовини натрієвої солі
бензилпеніциліну, яка широко використовується у терапії багатьох бактеріальних інфекцій і
є добре розчинною у різних буферних розчинах та при зміні рН розчину не руйнується та
зберігає фізико-хімічні властивості.
Дослідження характеру вивільнення модельної лікарської речовини поліакриамідним гідро
гелем в середовищах з різним рН показало рН-чутливість синтезованого гідрогелю.
Експериментально встановлено, що гуанідиновмісний гідрогель проявляє кращі десорбцій ні
характеристики в кислому середовищі за рахунок основного характеру гуанідинових груп
олігомери, натомість прототип не є рН-чутливим.
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та
реалізації, показники, вартість: Привабливість розробки для просування на ринок
пов’язана з можливістю створення на її основі нового покоління фармацевтичних препаратів,
здатних до пролонгованої доставки до органу-мішені інкорпорованих лікарських препаратів.
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати
результати розробки: Розробка може бути використана у медицині та фармацевтичній
промисловості.
Стан готовності розробок: Для впровадження розробки в промисловість необхідно
уточнення фармацевтичних і медичних параметрів та проведення клінічних випробувань.
Результати впровадження: Результати впровадження розробки дозволять отримати
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значний економічний та соціальний ефект при використанні систем носій-лікарський
препарат на основі поліакриламідних гідрогелей у медицині, фармацевтичній та
мікробіологічній промисловості.
Адреса: вул. Г. Сковороди, 2, Центр мембранних досліджень
Телефон: 423-33-93. Факс: . E-mail: afb@ukma.kiev.ua.
Віце-президент з наукової роботи
та інформатизації

Т.О.Ярошенко
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