


 

 

№ 2519-VI від 09.09.2010) та переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року (Постанови КМУ № 942 

від 07.09.2011, № 556 від 23.08.2016). Зазначені 79 бюджетних тем і всі договірні НДР 

(51  тема) об’єднані в 11 Комплексних наукових програм Університету (КНП). Звіти за 

усіма темами заслухані та схвалені на засіданнях Координаційних рад КНП.  

Більшість структурних підрозділів Університету мають сформовану наукову 

бюджетну тематику, високі рівні проєктної активності та надання наукових послуг – за 

більшістю бюджетних тем виконувалися договори за рахунок коштів спеціального фонду, 

водночас у трьох факультетів бюджетні теми, як і наповнення спецфонду науки, відсутні.  

В Університеті актуальною залишається ситуація із створенням високопродуктивних 

проєктних команд молодих учених. У 2020 році завершилося виконання 6 наукових робіт 

молодих учених, що фінансувалися за кошти Державного бюджету. На конкурс проєктів 

наукових робіт молодих учених до МОН України Університетом було подано 10 проєктів 

(Астрономічна обсерваторія, ННЦ “Інститут біології та медицини”, ІВТ, Інститут права, 

факультети: фізичний, хімічний, механіко-математичний, економічний). За умов 

підвищення якості проєктних заявок у молодіжній науці (прохідний бал Конкурсу-2020  

зріс до 82 балів) лише 1 проєкт молодих університетських учених хімічного ф-ту, який 

отримав 86,3 бали, виборов бюджетне фінансування на 2021-2023 рр.   

Найголовнішим здобутком 2020 року є підтвердження національного академічного 

лідерства Університету під час першого конкурсу Національного фонду досліджень 

України (НФДУ), в якому здобули перемогу 24 університетські проєкти (10 – у конкурсі 

“Наука для безпеки людини та суспільства” із поданих 38 проєктів; 14 – у конкурсі 

“Підтримка досліджень провідних та молодих учених” із поданих 43 проєктів). Університет 

також став субвиконавцем у 7 проєктах інших наукових установ – переможців конкурсу 

НФДУ. Це найкращий показник серед ЗВО та наукових установ України. У Конкурсі-

2020 Національного антарктичного наукового центру Університет виборов 2 проєкти. 

У 2020 році Університет на третину збільшив портфель міжнародних наукових 

проєктів, дослідники виконували НДР за 12 білатеральними проєктами, в числі яких: 

по одному українсько-австрійському, українсько-французькому, українсько-німецькому, 

українсько-польському проєктам, по два українсько-білоруські, українсько-литовські та 

українсько-чеські проєкти, а також два спільні наукові проєкти за програмою Фонду 

цивільних досліджень та розвитку США. Університетські дослідницькі команди вибороли 

і реалізовували 15 грантів від міжнародних фондів: від УНТЦ – 5 грантів, у межах 

“Горизонт-2020” – два гранти, по одному гранту від Дослідницького фонду Норвегії,  

Міжнародного фонду “Відродження”, уряду США, NATO SPS, United Kingdom Research 

and Innovation “The Global Challenges Research Fund”, “European Institute of Innovation and 

Technology Raw Materials”, Сosme “ЕЕN-Ukraine”, British Council тощо. 

Університет нарощує академічне лідерство у міжнародному науково-технічному 

співробітництві, виконуючи серед усіх українських ЗВО найбільшу кількість 

міжнародних проєктів у програмі “Горизонт-2020”. За високої активності подачі 

Університетом міжнародних проєктів найактуальнішим залишається питання їх якості, 

цьогоріч на конкурс “Горизонт-2020” було подано 10 проєктів, із них 9 були відхилені. 

Для покращення якості й інтенсифікації проєктної діяльності у науково-дослідній частині 

на виконання ухвали Вченої ради Університету від 13 січня 2020 р. створено сектор 

проєктної діяльності для супроводу перспективних наукових проєктів. 

У межах університетської кафедральної тематики у 2020 році виконувалася 

121 науково-дослідна робота, із них 18 НДР зареєстровано в УкрІНТЕІ. 



 

 

2. ФІНАНСУВАННЯ: ДЖЕРЕЛА, ОБСЯГИ, КРАЩІ ПРАКТИКИ ПОШУКУ 

НОВИХ ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕНЬ ТА РОЗШИРЕННЯ ЇХ ОБСЯГІВ. 
 

 У 2020 році загальні обсяги фінансування наукових досліджень в Університеті  

склали 152,536 млн грн, що на 17,290 млн грн більше у порівнянні з 2019 роком. Таке 

зростання університетського наукового бюджету забезпечило подвоєння обсягів 

надходжень до спецфонду НАУКА. Якщо у 2019 році у розрахунку на одну гривню 

обсягів фінансування із загального фонду бюджету надходження до спецфонду складали 

0,25 грн, то у 2020 році цей показник зріс до 0,43 грн. Фінансування університетських 

наукових досліджень за рахунок загального фонду бюджету склало 106,91 млн грн 

(на фундаментальні дослідження – 82,165 млн грн; на прикладні дослідження –  

24,345  млн  грн; на фінансування об’єктів, що становлять національне надбання, надійшло 

0,4 млн грн). Бюджетні кошти для фінансування діяльності Національного контактного 

пункту за програмою “Горизонт-2020” в Університеті склали  0,115 млн грн.  

 Фінансування за рахунок спеціального фонду бюджету Університету зросло 

вдвічі:  від 17,561 млн грн у 2019 році до 35,259 млн грн у 2020 році. При цьому 

надходження від НДР за договорами із замовниками та платних послуг за програмою 

“Наука” цьогоріч склали 24,1 млн грн  (у 2019 р. – 13,223 млн грн). Найбільшої динаміки 

зростання, у 2,5 рази, досягнуто за результатами міжнародного грантового фінансування 

наукових досліджень, що у 2020 р. становило 11,7 млн грн (у тому числі роялті від 

American Mathematical Society склало 0,5 млн грн). Надходження від платних послуг 

Науково-консультаційного центру Університету склали 10,367 млн грн. 

Кращі практики розширення джерел та обсягів фінансування демонстрували:  

– лідери серед природничих структурних підрозділів – фізичний ф-т (17 бюджетних 

тем, 3 теми молодих вчених, 9 проєктів НФДУ, 4 білатеральні проєкти, 5 міжнародних 

грантів), хімічний ф-т (9 бюджетних тем, 1 тема молодих вчених, 1 проєкт НФДУ, 

3 білатеральні проєкти), ННЦ “Інститут біології та медицини” (7 бюджетних тем, 1 тема 

молодих вчених, 2 проєкти НФДУ, 2 проєкти Національного антарктичного центру, 

1 міжнародний грант); 

– лідери серед соціогуманітарних підрозділів – Інститут філології (2 бюджетні теми, 

1 тема молодих вчених, 1 проєкт НФДУ, 1 білатеральний проєкт), Інститут права (2 бюджетні 

теми, 1 тема молодих вчених, 1 проєкт НФДУ, 1 білатеральний проєкт), економічний ф-т 

(2 бюджетні теми, 1 проєкт НФДУ, 1 міжнародний грант); 

– значні обсяги коштів до спецфонду науки залучено шляхом надання наукових 

послуг, зокрема цьогоріч укладено 60 договорів на проведення науково-технічних 

експертиз (лідери: ННЦ “Інститут біології та медицини”, Інститут високих технологій); 

– 3 структурні підрозділи Університету підготували і подали до МОН України заявки 

на присвоєння статусу об’єктів національного надбання (Наукова бібліотека 

ім. М.Максимовича, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна).  

Окремо варто відзначити реалізацію дослідницького потенціалу двох 

наймолодших структурних підрозділів Університету – Університетської клініки 

(директор В.А.Черняк, д. м. н., професор) та Інституту психіатрії (директор І.Я. Пінчук, 

д.м.н.), які виграли по одному проєкту НФДУ та реалізувати великий міжнародний грант.   

На кошти гранту Міжнародного фонду “Відродження” створено унікальний 

підрозділ “Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та 

психічного здоров’я”, команду якого формують наукові працівники Інституту психіатрії, 

науково-педагогічні працівники Інституту права, економічного ф-ту та фахівці апарату 

НДЧ (науковий керівник – В.В. Вірченко, д. е. н.). 



 

 

3. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ. 
 

3.1. Штатні працівники, сумісники та залучені до виконання НДР. 

У 2020 році наукову діяльність в Університеті здійснювали 436 штатних наукових 

працівників НДЧ і 2 950 науково-педагогічних працівників (у 2019 р. – 2 944 осіб). При 

цьому до виконання держбюджетних НДР у 2020 році були залучені (з оплатою в межах 

запиту) лише 2 докторанти (у 2019 р. – 2 докторанти, у 2018 р. і 2017 р. – по одному 

докторанту), 19 аспірантів (у 2019 р. – 24 особи, у 2018 р. – 25 осіб, у 2017 р. – 20 осіб 

відповідно), 8 студентів (у 2019 р. – 10 осіб, у 2018 р. – 8 осіб, у 2017 р. – 6 осіб). Відтак 

закріплюється тенденція до зменшення чисельності молодих учених, залучених до 

виконання НДР (у 2017 р. – 168 осіб, у 2018 р. – 124 особи, у 2019 р. – 109 осіб, у 2020 р. – 

83 особи). Проблеми кадрової роботи у структурних підрозділах засвідчив проведений 

восени конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників, за результатами якого 

7 вакансій залишилися відкритими (4 з них – фізичний ф-т). Нагальною потребою 

залишається формування кадрового резерву і залучення до виконання НДР талановитої 

молоді, насамперед із числа випускників аспірантури. 

3.2. Аспірантура, докторантура. 

Університет має найбільшу серед ЗВО України аспірантуру і забезпечує реалізацію 

56 освітньо-наукових програм (ОНП) підготовки докторів філософії за 

40 спеціальностями (із 114 діючих) у межах 15 галузей знань (із 29 діючих). У 2020 р. в 

аспірантурі та ад’юнктурі Університету навчалися 844 аспіранти (з них 638 аспірантів 

денної та 206 аспірантів – заочної форм навчання) та 18 ад’юнктів (у 2019 р. – 944 

аспіранти, з них 688 аспірантів денної, 256 – заочної форм навчання та 17 ад’юнктів; у 

2018 р. – 1 107 аспірантів, з них 804 аспіранти денної, 256 – заочної форм навчання та 

16 ад’юнктів відповідно), у докторантурі перебувало 29 докторантів (у 2019 р. – 

43 докторанти, у 2018 р. – 74 докторанти). На умовах контракту в Університеті навчаються 

206 аспірантів та перебуває 1 докторант (у 2019 році – 228 аспірантів і 7 докторантів, у 2018 

році – 179 аспірантів і 3 докторанти).  

Галузеві пропорції PhD-підготовки засвідчують домінування соціогуманітарних 

наук (594 аспіранти та ад’юнкти, 69% від загальної чисельності), у галузі природничих 

наук здійснюється підготовка 268 аспірантів і ад’юнктів. Університетськими лідерами 

PhD-підготовки у сфері соціогуманітарних наук є ОНП 081 “Право” – в Інституті права 

здійснюється підготовка 172 аспірантів, а також ОНП 035 “Філологія” – в Інституті 

філології навчаються 68 аспірантів. У сфері природничих наук найбільшу чисельність 

аспірантів забезпечують ННЦ “Інститут біології та медицини” (ОНП 091 “Біологія” – 

44 аспіранти) та хімічний ф-т (ОНП 102 “Хімія” – 42 аспіранти). Усталеність тенденції до 

зменшення чисельності докторантів, аспірантів/ад’юнктів зумовлена суттєвим 

скороченням державного замовлення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів 

(аспірантів, докторантів) за рахунок бюджетного фінансування, а також зниженням 

зацікавленості сучасної молоді до науки як сфери професійної діяльності.  

За період з 01.01.2020 по 18.12.2020 вибули з аспірантури 310 аспірантів, зокрема з 

таких причин: 178 осіб успішно завершили підготовку в аспірантурі/ад’юнктурі та 

отримали висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів 

дисертації (з них 15 осіб достроково захистили дисертації й отримали ступінь доктора 

філософії), 73 аспіранти оформили академвідпустки та відпустки по догляду за дитиною; 

49 осіб відраховані за власним бажанням, 5 осіб – за невиконання індивідуального плану, 

4 аспіранти – за порушення умов контракту. Загалом в Університеті ефективність PhD-

підготовки у 2020 році склала 75%, 11 ОНП мали стовідсоткову ефективність. 



 

 

Однією з важливих подій у 2020 році стало проведення первинної акредитації 

34 ОНП підготовки докторів філософії у Національному агентстві із забезпечення 

якості освіти (НАЗЯВО). Усі процедури щодо проведення акредитаційних експертиз за 

третім рівнем  вищої освіти були проведені у встановлені терміни, з дотриманням вимог 

чинного законодавства та відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів освіти. Упродовж червня – грудня у більшості 

структурних підрозділів Університету в режимі online відбувалася акредитація ОНП 

підготовки докторів філософії, що стало важливим поштовхом до консолідації зусиль 

науково-педагогічних колективів кафедр, структурних підрозділів та усіх 

університетських служб.   

Станом на 21.12.2020 р. за рішеннями НАЗЯВО  17  університетських ОНП 

підготовки докторів філософії дістали статус “акредитована”, з них:  

– 6 ОНП дістали зразкову акредитацію (ОНП  “Історія та археологія”, ОНП 

 “Економіка”, ОНП “Журналістика”, ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування”, 

ОНП “Біологія”, ОНП “Прикладна математика”);  

– 10  ОНП отримали статус “акредитована” (ОНП “Філологія”, ОНП “Психологія”, 

ОНП “Соціологія”, ОНП “Менеджмент”, ОНП  “Маркетинг”, ОНП  “Екологія”, 

ОНП “Комп’ютерна інженерія”, ОНП “Системний аналіз”, ОНП “Соціальна робота”, 

ОНП “Міжнародні економічні відносини”);  

– 1 ОНП має умовну акредитацію (ОНП “Освітні, педагогічні науки”). 

3.3. Захисти дисертацій у спеціалізованих вчених радах Університету.  
У 2020 році атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів в Університеті 

здійснювала 41 спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій за 107 науковими  

спеціальностями 16 галузей наук. У спеціалізованих вчених радах Університету станом 

на 21.12.2020 р. відбулися 138 захистів дисертацій: 59 – на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, 79 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук (у 2019 р. – 349 захистів: 

86 докторських дисертацій і 263 кандидатські дисертації). 

Зумовлена реформуванням національної сфери освіти і науки тенденція  

зменшення кількості захищених в університетських спеціалізованих вчених радах 

дисертацій спостерігається впродовж останніх років: у 2013 р. відбулося 519 захистів, у 

2014 р. – 411, у 2015 р. – 461, у 2016 р. – 428, у 2017 р. – 377, у 2018 р. – 321, у 2019 р. – 

349, у 2020 р. – 138. Розпочатий у 2019 році експеримент МОН України з присудження 

ступеня доктора філософії суттєво корегував процеси атестації кадрів вищої кваліфікації, 

поступово зміщуючи кількісні показники проведених в Університеті захистів на користь 

разових спеціалізованих вчених рад. Так, станом на 21.12.2020 р. МОН України 

затвердило 99 спецрад Університету з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.  

Цьогоріч у 56 разових спеціалізованих вчених радах Університету відбулися 

захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії: 25 – з галузі знань 

08 “Право”, 10 – з галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, по 

5 дисертаційних робіт – із галузей знань 03 “Гуманітарні науки”, 10 “Природничі науки”, 

29 “Міжнародні відносини”, 4 – з галузі знань 09 “Біологія”, по 1 – із галузей знань 

07 “Управління та адміністрування” та 11 “Математика та статистика” відповідно. Згідно з 

рішеннями Вченої ради Університету видано 19 дипломів докторів філософії. У решти 

43 разових спеціалізованих вчених рад захисти заплановані, інформацію про них 

висвітлено на сайті Університету. 



 

 

4. ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ І НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ. 

За підсумками 2020 року авторами, афілійованими з Університетом, опубліковано:    

монографій  – 184 од.  (у 2019 р. – 407, у 2018 р. – 240, у 2017 р. – 224, у 2016 р. – 221), 

підручників –  127   од.  (у 2019 р. – 136, у 2018 р. – 108, у 2017 р. – 86, у 2016 р. – 77),   

наукових статей – 4 290   (у 2019 р. – 5 591, у 2018 р. – 5 293, у 2017 р. – 5 937, у 2016 р. – 

6 262), у тому числі 1426 – у зарубіжних виданнях (у 2019 р. – 1 355, у 2018 р. – 1 320, у 

2017 р. – 1 442, у 2016 р. – 1 576). 

За даними Бази публікацій Університету цьогоріч найбільшу кількість наукових 

статей у зарубіжних виданнях опубліковано (дані станом на 21.12.2020 р.) дослідниками 

хімічного ф-ту – 195 публікацій (у 2019 – 283, у 2018 р. – 187, у 2017 р. – 182, у 2016 р. – 

141), фізичного ф-ту – 176 (у 2019 –178, у 2018 р. – 186, у 2017 р. – 182, у 2016 р. – 179), 

Інституту філології – 117 (у 2019 – 99, у 2018 р. – 129, у 2017 р. – 192, у 2016 р. – 210). 

Цьогоріч (дані Бази публікацій Університету станом на 21.12.2020 р.) 

університетськими співробітниками опубліковано 1 039 статей (2019 р. – 1 025, 2018 р. – 

895, 2017 р. – 927, 2016 р. – 800) у журналах, які індексуються у МНБД Scopus. Лідери за 

кількістю публікацій у МНБД Scopus: фізичний ф-т – 202 статті (2019 р. – 133, 2018 р. – 

217, 2017 р. – 193, 2016 р. – 182), хімічний ф-т – 200 статей (2019 р. –  221, 2018 р. – 182,  

2017 р. – 203, 2016 р. – 147), факультет комп'ютерних наук та кібернетики – 80 статей 

(2019 р. – 85, 2018 р. – 89, 2017 р. – 71, 2016 р. – 63). 

Загальна кількість статей, що були проіндексовані у МНБД WoS Core Collection у 

2020 році, за даними Бази публікацій Університету склала 889 статей (2019 р. – 930 

статей,  2018 р. – 826 статей, 2017 р. – 835, 2016 р. – 794). Лідери за кількістю статей, 

опублікованих у МНБД WoS Core Collection, є: хімічний ф-т – 218 статей (2019 р. – 233, 

2018 р. – 214, 2017 р. – 227, 2016 р. – 181), фізичний ф-т – 202 статті (2019 р. – 137, 2018 р. 

– 197, 2017 – 187, 2016 р. – 191), факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних 

систем – 56 статей (у 2019 р. – 55, у 2018 р. – 43, у 2017 р. – 57, у 2016 р. – 70). 

У 2020 р. за показником розподілу кількості публікацій у Scopus у розрахунку на 

одного  співробітника у рейтингу публікаційної активності лідерство утримують такі 

структурні підрозділи: хімічний ф-т – 2,96 од.; фізичний ф-т – 2,41 од.; Астрономічна 

обсерваторія – 1,53 од.; Інститут високих технологій – 1,37 од.; ННІ “Інститут геології” – 

1,27 од. Загалом по Університету цей показник становить 0,58 од.  

Упродовж 2020 року фахівці Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича: здійснили 

адміністрування 33,9 тис. профілів авторів (із них 4,5 тис. профілів співробітників 

Університету; 6,2 тис. профілів студентів та аспірантів Університету; 23,2 тис. профілів 

зовнішніх авторів); провели 14,5 тис. корегувань інфоблоків профілів університетських 

авторів; перевірили 4,8 тис. сторінок профілів університетських співробітників за 

цитуванням їхніх праць у МНБД Scopus та WoS Core Collection; здійснили 156,2 тис. 

бібліографічних записів; створили 179 аналітичних документів щодо публікаційної 

активності. Проаналізовано наукові праці співробітників Університету щодо їх 

опублікування у “хижацьких журналах”, висвітлено ризики потрапляння до 

недобросовісних видань, ідентифіковано головні ознаки “хижості” періодичних видань, 

розпочато перевірку занесення недобросовісних видань до Бази публікацій Університету, 

за основу взято матеріали веб-сайту https://predatoryjournals.com, який у 2017 році 

оприлюднив “список Дж. Білла”. Перевірено 532 журнали із цього списку та виявлено у 

Базі публікацій Університету 29 потенційно “хижацьких” видань, які містять 

134 публікації університетських авторів. 

https://predatoryjournals.com/


 

 

5. НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ. 
Упродовж 2020 року всі структурні підрозділи здійснювали перереєстрацію і 

внесення університетських наукових періодичних видань до Переліку наукових фахових 

видань МОН України. Станом на 21.12.2020 р. до категорії “А” фахових видань 

МОН України належать 5 університетських часописів (у 2019 р. – 3), до категорії “Б” – 

42 наукові видання (з 2019 р. – 3).   

У 2020 р. у МНБД Scopus індексувалися 3 університетські наукові видання 

(у 2018-2019 рр. – 2, у 2017 р. – 1), а саме: “Methods and Objects of Chemical Analysis” 

(головний редактор – професор В.М. Зайцев, Папський католицький ун-т, Ріо-де-

Жанейро, Бразилія), “Теорія ймовірностей та математична статистика” (головний 

редактор – професор Ю.С.Мішура, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка), у Scopus індексується перекладна англомовна версія видання “Theory of 

Probability and Mathematical Statistics”, видавцем якої є American Mathematical Society) та 

Modern Stochastics: Theory and Applications (співзасновник – Вільнюський ун-т, головні 

співредактори: професор Кястутіс Кубілюс, Інститут математики та інформатики 

Університету Вільнюса, Литва, та професор Ю.С. Мішура, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка).  

У МНБД WoS Core Collection, як і в 2019 р., індексуються 7 видань Університету 

(у 2018 р. – 6, у 2017 р. – 4), а саме: “French-Ukrainian Journal of Chemistry” (головний 

редактор – професор З.В. Войтенко, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка);  “Modern Stochastics: Theory and Applications; “Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія” (“Visnyk Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. GEOLOGY”, відповідальний редактор – професор 

В.А. Михайлов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка); “Журнал 

обчислювальної та прикладної математики” (серія “Обчислювальна математика”,  спільно 

з Львівським національним університетом імені Івана Франка, головний редактор – член-

кореспондент НАНУ С.І. Ляшко, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка); “Здобутки астрономії та фізики космосу” (“Advances in Astronomy and Space 

Physics”, головний редактор – академік НАНУ Ю.І. Ізотов, Інститут теоретичної фізики 

НАН України); “Методи та об’єкти хімічного аналізу”; “Теорія ймовірностей та 

математична статистика” (“Theory of Probability and Mathematical Statistics”). 

У результаті спільної роботи Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича, Інституту 

права та редакції журналу “Доступ до правосуддя в Східній Європі” (“Access to Justice in 

Eastern Europe”, головний редактор – професор І.О. Ізарова, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка) у 2020 році розпочато індексування в МНБД WoS 

Core Collection першого університетського наукового видання у соціогуманітарній сфері.    

 

6. ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
 

Університет у 2020 році отримав 48 охоронних документів на ОПІВ, з яких 23 –

патенти на винаходи, 16 – патенти на корисні моделі, 9 – свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір. Подано 34 заявки на видачу охоронних документів на ОПІВ, 

12 з яких – на отримання патентів України на винаходи. Станом на 21.12.2020 року 

портфель об’єктів інтелектуальної власності Університету складають 232 чинні охоронні 

документи на ОПІВ, з яких 120 – це патенти на винаходи (52% від загальної кількості 

ОПІВ); 64 – це патенти на корисні моделі (28%), а також два патенти на сорти рослин 

(1%) і два свідоцтва на торгівельні марки (1%); 42 свідоцтва про реєстрацію авторського 



 

 

права на твір (18 %). У порівнянні з попереднім роком намітився  спад винахідницької 

активності за кількістю поданих заявок (лише 81% від рівня 2019 р.).  

Найголовнішим завданням Університету у сфері інтелектуальної власності є 

ефективна економічна реалізація функцій власника. Відтак на виконання пункту 8 ухвали 

Вченої ради Університету від 13 січня 2020 р. патентно-ліцензійним відділом НДЧ 

створено й постійно оновлюється портфоліо наукових розробок університетських 

дослідників відповідно до рівня їх технологічної готовності (TRL за європейськими 

стандартами для активізації процесу трансферу технологій). Проводиться систематична 

робота щодо представлення науково-технічних розробок Університету у найбільшій 

міжнародній мережі трансферу технологій, яка нині об’єднує понад 3 млн підприємств із 

70 країн світу – Європейській мережі підприємств Enterprise Europe Network (EEN). 

Цьогоріч у мережі EEN Університет представив 32 профілі (у т.ч. 8 профілів розробок 

університетських дослідників), серед них 15 технологічних пропозицій, 12 бізнес-

пропозицій, 1 бізнес-запит та 1 запит на проведення науково-дослідних робіт.  

Продовжено роботу щодо комерціалізації розробок дослідників хімічного ф-ту та 

ННЦ “Інститут біології та медицини”, а також здійснюється підготовка команд 

університетських науковців для участі в конкурсі Українського Фонду Стартапів, з яким 

Університет цьогоріч уперше уклав угоду про співробітництво. Команда молодих 

учених ННЦ “Інституту біології та медицини” та Військового інституту (науковий 

керівник – доцент Н.Б. Філімонова) виграла конкурс і стала однією з 25 команд-

переможців акселераційної програми “Глобальна інновація через науку та 

технології” (“Global Innovation through Science and Technology Innovates Ukraine”) 

Державного департаменту США. 

Цьогоріч також реалізовано ініціативу та започатковано новий напрям співпраці з 

Корпорацією «Науковий парк "Київський університет імені Тараса Шевченка"» шляхом 

участі у тендерах на виконання грантів і НДР. У цьому напрямі варто відзначити роботу 

факультету соціології та факультету інформаційних технологій.  

 

7. ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ, НАГОРОДИ. 
 

За високі досягнення у науковій діяльності співробітники Університету у 2020 році 

відзначені державними нагородами, почесними званнями, стипендіями та преміями.  

Державні нагороди здобули: орден “За заслуги” ІІІ ступеня – Лютий І. О., д. е. н., 

проф., завідувач кафедри економічного ф-ту; – орден княгині Ольги І ступеня – 

Дайнеко В.В., професор, завідувач кафедри ІМВ.  

Почесні звання України отримали: “Заслужений діяч науки і техніки України”: 

Жилінська О. І., д. е. н., проф., проректор з наукової роботи;  Мішура Ю.С., д. ф.-м. н., проф., 

завідувач кафедри механіко-математичного ф-ту; Прилуцький Ю. І., д. ф.-м. н., проф., професор 

ННЦ «Інститут біології та медицини».  

Державні премії України отримали шість науковців Університету. Лауреатом 

Державної премії України в галузі науки і техніки став Плюйко В. А., д. ф.-м. н., проф., 

професор фізичного ф-ту, відзнаку дістала робота “Структура та взаємодія атомних ядр в 

пружних, непружних і радіоактивних процесах”. Лауреатами Державної премії України 

в галузі освіти за роботу “Педагогічна система вищого військового закладу освіти в 

контексті розвитку сектору безпеки і оборони України” стали науковці Військового 

інституту: Бурий С. В., к. пед. н., пр. наук. сп.; Кучерявий А. О., д. пед. н., проф.; 

Прохоров О. А., к. пед. н., доц., заступник начальника; Рижиков В. С., д. пед. н., проф., гол. 

наук. сп.; Толок І. В., к. пед. н., доц., начальник Військового інституту.   



 

 

Лауреатами Премії Президента України для молодих вчених стали Ральченко К. В., 

д. ф.-м. н., проф., заступник декана механіко-математичного ф-ту за роботу “Стохастичний 

аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів”,  Гуральський І.О., 

к. х. н., ст. наук. спів. хімічного ф-ту  за роботу “Багатофункціональні матеріали зі спіновим 

переходом” та Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент Інституту високих технологій за 

роботу “Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів”. 

Національну премію імені Тараса Шевченка у номінації “Публіцистика, 

журналістика” отримала Подобна Є.В., к. н. із соц. комунікацій, викладач Інституту 

журналістики. Відзнаку Німецького товариства імені Гельмгольца International 

Excellence Award для видатних учених-іноземців дістав д. х. н., проф. І.В. Комаров, 

завідувач кафедри Інституту високих технологій. Відомчі заохочувальні відзнаки дістали 

понад 120 університетських працівників,  премії та стипендії отримали 89 науковців.  

 

8. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ.  
 

У 2020 році 190 студентів Університету отримали нагороди й призові місця у 

чималому переліку міжнародних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад, що свідчить про 

міжнародне і національне визнання академічного лідерства Університету. 

Найвагоміші перемоги у міжнародних змаганнях: 
– 3 місце у Міжнародній студентській олімпіаді з теоретичної фізики (січень 

2020 року, Нідерланди) здобула університетська команда на чолі зі студентом фізичного 

ф-ту Владиславом Вертелецьким, тренер – професор С.Й. Вільчинський;  

–  бронзову медаль у І Глобальному електронному змаганні з астрономії та 

астрофізики (GECAA) виборола учениця 11 класу Українського фізико-математичного 

ліцею Катерина Салтовець; 

– на Міжнародних студентських математичних змаганнях (серпень 2020 року, 

м. Софія, Болгарія)  абсолютне 7 місце у Гран-прі (перші двадцять місць) виборола 

студентка механіко-математичного ф-ту Олександра Козачок. Підготовку команд до 

міжнародних змагань у 2019 та 2020 рр. здійснювали професор Г.М. Шевченко, аспірант 

Микита Щеглов (ОНП Математика), аспірантка Оксана Чернова (ОНП Статистика), 

студент ф-ту комп’ютерних наук та кібернетики Нікіта Скибицький;  

– студентська команда ІМВ (тренер – доцент Р.С. Єделєв) вийшла до фіналу 

Міжнародних судових дебатів з міграційного права та права біженців Tbilisi 

International Moot Court Competition, Migration and Refugee Law Edition (грудень 2019 р., 

м. Тбілісі, Грузія) та виборола 2 місце серед 20 команд-учасниць. Цьогоріч студентська 

команда ІМВ здобула 2 місце у міжнародних іспаномовних змаганнях з міжнародного 

інвестиційного права (м. Мадрид, Іспанія), у регіональному раунді Міжнародного 

конкурсу судових дебатів з права СОТ команда ІМВ посіла 3 місце.   

Також 67 студентів Університету стали переможцями у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2019/2020 н. р. 

(найбільше переможців підготували: економічний ф-т – 28 осіб, ФІТ – 12 осіб, ІМВ – 

5 осіб). Цьогоріч 10 студентів та аспірантів  одержали стипендію Президента України, 

5 студентів – стипендію Верховної Ради України, академічну стипендію Кабінету 

Міністрів України дістали 5 студентів та аспірантів, академічну стипендію імені 

М. Грушевського – 11 студентів та аспірантів, 32 особи отримали інші стипендії та 

премії державного і регіонального рівнів. 



 

 

Упродовж звітного періоду Рада молодих вчених Університету (голова РМВ 

В.С. Москвіна) об’єднувала зусилля університетської наукової молоді у сфері 

дослідницької діяльності. Члени РМВ Університету активно працювали у всіх підрозділах 

щодо організації і проведення наукових семінарів і конференцій, круглих столів, 

відкритих лекцій і презентацій, інформаційних заходів: у жовтні організовано  “Аспірант 

КНУ: Info Day”, трансляція заходу у соціальній мережі Facebook дістала 1700 переглядів.  

 

9. ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ.  
 

Упродовж 2020 р. відбулося 10 засідань Науково-технічної ради Університету,  

на яких розглядалися питання узгодження з нормами чинного законодавства 

університетських нормативно-правових актів у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності. Вчена рада Університету розглянула і затвердила Порядок 

проходження документів у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії, Положення по охорону 

прав інтелектуальної власності та трансфер технологій у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, Положення про порядок проведення атестації 

наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

 
 

10. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ.  
 

У звітний період розроблено і втілено інформаційні заходи щодо популяризації 

університетських наукових досягнень, зокрема введено щотижневі наукові новини, 

започатковано цикл інтерв’ю з видатними університетськими науковцями “Життя в 

науці як воно є”, до Дня науки спільно з фахівцями Центру комунікацій  опрацьовано і 

розміщено на сайті Університету 39 інтерв’ю з непересічними особистостями, молоді 

вчені забезпечили широку участь у соціальній ініціативі “Запитай у фахівців КНУ імені 

Тараса Шевченка” та надали у Facebook 20 відео-відповідей на актуальні питання щодо 

COVID-19. 

 

11. ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ НА 2021 РІК.   
 

У 2020 р. в Університеті завершено виконання 22 бюджетних тем, зокрема 6 –

у категорії наукові роботи молодих вчених, на загальну суму 26,327 млн грн. На конкурс 

бюджетного фінансування проєктів НДР (2021-2023 рр.) подано 29 проєктних запитів на 

загальну суму 39,413 млн грн (14 проєктів фундаментальних досліджень, 13 проєктів 

прикладних досліджень, 2 проєкти науково-технічних розробок). Результати конкурсу  

будуть оголошені у січні 2021 року згідно з наказом МОН України. За результатами 

Конкурсу проєктів молодих вчених уже отримано бюджетне фінансування на 2021 рік у 

розмірі 0,985 млн грн. У конкурсі спільних проєктів Університет дістав перемогу за 

двома білатеральними проєктами, які будуть виконуватися у 2021 – 2022 рр.  Обсяги 

бюджетного фінансування другого етапу 24 проєктів НФДУ у 2021 р. становитимуть  

61,783 млн грн. Університетом подано до МОН України атестаційні справи за 

шістьома із семи затверджених наукових напрямів державної атестації ЗВО в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності для базового фінансування з 

2021 р. Також 3 заявки на присвоєння статусу об’єктів національного надбання 

загальним обсягом бюджетного фінансування 4, 472  млн грн дістали схвалення 

Конкурсної комісії МОН України у грудні 2020 р. 



 

 

Незважаючи на спричинені пандемією СOVID-19 глобальні виклики і карантинні 

умови міжнародного та національного розгортання соціально-економічної та освітньо-

наукової діяльності, підсумки науково-дослідницької роботи в Університеті за звітний 

період засвідчують вагомі наукові й освітні результати, що підтверджують його 

академічне лідерство як національного флагмана освіти і науки.   

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК: 
– цілеспрямування університетських наукових колективів на якісні показники 

розвитку наукової діяльності шляхом виконання тематичного плану НДР на 2021 рік та 

підготовки нових проєктних заявок для участі у міжнародних і національних конкурсах;  

– оновлення та розширення університетської матеріально-технічної бази 

проведення наукових досліджень і надання наукових послуг; 

–  збільшення публікаційної активності у міжнародних виданнях квартилів Q1-Q2 

та включення університетських наукових часописів до МНБД  Scopus та/або WoS; 

– завершення акредитації 17 ОНП підготовки докторів філософії, підготовка 

матеріалів самооцінювання і подання до НАЗЯВО наступних ОНП, а також підготовка до 

міжнародної акредитації перших університетських ОНП підготовки докторів філософії;  

– запровадження ефективних механізмів мотивації науковців Університету щодо 

створення міждисциплінарних колективів для комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності за участі молодих учених і Корпорації «Науковий парк “Київський університет 

імені Тараса Шевченка”» у спільній розробці бізнес-проєктів та створенні стартапів. 

 

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює: 
 

1. Доповідь проректора з наукової роботи О.І. Жилінської “Науково-дослідницька робота 

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік та 

завдання на 2021 рік” взяти до відома та обговорити її матеріали на засіданнях кафедр і 

вчених рад факультетів / інститутів Університету. 

Відповідальні: декани факультетів / директори інститутів, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01.03.2021 р. 
 

2. Затвердити звіти про виконання НДР, завершених у 2020 р., та звіти про виконання 

етапів перехідних НДР. Затвердити тематичний план НДР Університету на 2021 рік та 

забезпечити його якісне виконання.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи Жилінська О.І., 

начальник НДЧ Толстанова Г.М., начальник ПФВ Білявська О.Б., 

наукові керівники бюджетних тем і проєктів. 

Термін виконання: до 31.12.2021 р. 
 

3. Провести аудит стану матеріально-технічного забезпечення виконання науково-

дослідних робіт в Університеті, систематизувати наявне обладнання за напрямами та 

розробити план його оновлення за відповідними пріоритетами наукових досліджень. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Жилінська О.І., 

проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) 

Рожко О.Д., начальник НДЧ Толстанова Г.М., головний бухгалтер 

Денисенко В.П., декани факультетів / директори інститутів. 

Термін виконання: до 31.06.2021 р. 



 

 

4. Створити міждисциплінарний науково-дослідницький центр для оптимізації  

дослідницької інфраструктури Університету та підвищення її привабливості для 

аспірантів і студентів природничих спеціальностей та бізнес-сектору.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи Жилінська О.І., 

проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) 

Рожко О.Д., начальник НДЧ Толстанова Г.М., начальник ПФВ 

Білявська О.Б., директор Корпорації «Науковий парк “Київський 

університет імені Тараса Шевченка”» Лущик С.В. 

Термін виконання: до 31.12.2021 р. 

5. Провести комерційний аудит портфеля об’єктів інтелектуальної власності Університету. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Жилінська О.І., проректор з 

науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Рожко О.Д., 

начальник НДЧ Толстанова Г.М., завідувач кафедри інтелектуальної 

власності Кодинець А.О., директор Корпорації «Науковий парк 

“Київський університет імені Тараса Шевченка” Лущик С.В. 

Термін виконання: до 31.12.2021 р. 

6. Розробити  і запровадити тренінговий проєкт “Я – науковий керівник НДР”. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Жилінська О.І., 

проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) 

Рожко О.Д., начальник НДЧ Толстанова Г.М., головний бухгалтер 

Денисенко В.П., начальник ПФВ Білявська О.Б., начальник відділу 

матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу 

договорів Петраш О.Б., наукові керівники проєктів. 

Термін виконання: до 31.05.2021 р.  

7. Запровадити системи електронного документообігу й цифрового підпису для 

супроводу договірних НДР. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Жилінська О.І., проректор 

з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Рожко О.Д., 

головний бухгалтер Денисенко В.П., директор ІОЦ Бойко Ю.В., 

начальник НДЧ Толстанова Г.М., начальник ПФВ Білявська О.Б., 

начальник юридичного відділу Саленко І.В., доцент Волохов М.В.  

Термін виконання: до 30.06.2021 р. 

8. Продовжити роботу щодо підвищення якості наукових публікацій у наукових 

виданнях Університету та забезпечити розширення їх включення до МНБД Scopus та/або 

WoS, насамперед у соціогуманітарній сфері. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Жилінська О.І., 

директор Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича 

Сербін О.О., головні редактори наукових видань. 

Термін виконання: до 31.12.2021 р. 

9. Продовжити роботу з внесення унікальних наукових об’єктів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка до Державного реєстру наукових 

об’єктів, що становлять національне надбання України.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи Жилінська О.І., начальник 

НДЧ Толстанова Г.М., начальник ПФВ Білявська О.Б., директор 

Астрономічної обсерваторії Єфіменко В.М., директор Канівського 

природного заповідника Пилипенко В.П., завідувачі / директори музеїв. 

Термін виконання: до 31.12.2021 р. 
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