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ВСТУП 

 

Державна наукова установа «Київський академічний університет» (далі – КАУ) є 

пілотним проектом закладу вищої освіти дослідницького типу нового зразка, що створює 

умови для реального зближення науки, освіти та інновацій і адаптує до українських умов 

систему підготовки фахівців найвищої кваліфікації для наукових, наукомістких 

виробничих та освітніх установ. КАУ створений з метою втілення передових 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень та інноваційної освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту». На даний момент підготовка здобувачів 

освіти ведеться на другому (магістерському) рівні вищої освіти.  

КАУ створено за постановою Кабінету міністрів України № 962-р від 14.12.2016 р. 

(із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 555-р від 

17.07.2019), шляхом реорганізації Фізико-технічного навчально-наукового центра 

Національної академії наук України (ФТННЦ), відповідно до рішення ухваленого на 

спільному засіданні президії Національної академії наук України (далі – НАН України) та 

колегії Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) 25 березня 2016 року. 

Як наслідок, Київський академічний університет є навчально-науковою установою 

подвійного підпорядкування (Президії Національної академії наук України та Міністерства 

освіти і науки України), яка комплексно поєднує фундаментальну підготовку науково-

технічних фахівців у вищому навчальному закладі з практичним використанням сучасних 

досягнень науки. КАУ є державною бюджетною неприбутковою установою, основним 

завданням якої є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та 

інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти. У своїй діяльності 

КАУ спрямований на підготовку спеціалістів вищої кваліфікації фізико-технічного 

профілю в рамках власної магістратури за принципами поєднання навчальної та наукової 

роботи. Додатково КАУ виконує науково-дослідні роботи. 

Основними навчально-науковими структурними підрозділами КАУ є спеціалізовані 

кафедри в базових наукових установах НАН України, що провадять навчальну, методичну 

та дослідницьку діяльність з однієї або кількох споріднених дисциплін, а також власті 

кафедри, утворені Київським академічним університетом на підставі рішень Вченої ради. 

Діяльність спеціалізованих кафедр підпорядковується головному завданню КАУ. 

Спеціалізована кафедра створюється в базовій науковій установі – інституті НАН 

України спільним наказом директора КАУ та директора відповідної наукової установи, на 
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підставі Розпорядження Президії НАН України та попередньо затвердженому договору про 

співробітництво і відповідає науковому профілю цієї установи. Викладацький склад базової 

кафедри формується з числа провідних наукових працівників установ НАН України, які 

мають досвід педагогічної роботи, як на засадах штатного сумісництва, так і на умовах 

погодинної оплати. 

У 2022 році з метою співробітництва в галузі освіти, науки та iнновацiйної 

діяльності, а також для розширення переліку спеціальностей підготовки магістрів було 

укладено договір про співробітництво між Київським академічним університетом та 

Інститутом електрозварювання iм. Є.О. Патона НАН України. Наслідком цього стало 

утворення спільної спеціалізованої кафедри прикладної фізики та матеріалознавства для 

підготовки фахівців зі спеціальності «132 – Матеріалознавство» за освітьо-науковою 

програмаю «Матеріалознавство». В якості базових наукових установ виступають Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та Інститут проблем матеріалознавства 

ім. І.М. Францевича НАН України. Завідувачем кафедри обрано академіка НАН України 

Сергія Володимировича Ахоніна. Створена відповідна конкурсна пропозиція для 

проведення вступної кампанії 2022 р.  

В лютому 2022 р. було проведено збори колективу наукових та науково-

педагогічних працівників Державної наукової установи «Київський академічний 

університет» з метою обрання нового складу Вченої ради на наступні п’ять років через 

закінчення терміну повноважень Вченої ради минулого скликання. Шляхом таємного 

голосування було обрано новий склад Вченої ради у кількості 25 осіб.  

Діяльність КАУ у 2022 р. може бути охарактеризована наступними узагальненими 

показниками. 

Освітня діяльність КАУ полягає у підготовці студентів на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти за рядом освітньо-наукових програм в рамках спеціальностей 091 – 

Біологія, 104 – Фізика та астрономія, 105 – Прикладна фізика та наноматеріали, 111 – 

Математика, 122 – Комп’ютерні науки, 132 – Матеріалознавство.  

На початок 2022 року загальна кількість студентів, які навчалися на I-II курсах  

магістратури Київського академічного університету денної форми навчання складала 56 

осіб (54 бюджет, 2 контракт). На кінець 2021/2022 навчального року випуск магістрів склав 

18 осіб (з них 16 осіб отримали дипломи, 2 особи з правом захисту в 2023 році).  

Під час проведення вступної кампанії 2022 року, до магістратури Київського 

академічного університету було прийнято загалом 26 осіб (за кошти державного бюджету 

23, контракт 3). З них:  

спеціальність 091 – Біологія 
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- ОНП «Молекулярна біологія та біотехнологія» прийнято 5 осіб (за кошти 

державного бюджету 4, контракт 1); 

- ОНП «Молекулярна фізіологія та біофізика» прийнято 4 особи (за кошти державного 

бюджету 3, контракт 1). 

спеціальність 104 – Фізика і астрономія  

- ОНП «Фізика та астрономія» прийнято 2 особи (за кошти державного бюджету 2, 

контракт 0). 

спеціальність 105 – Прикладна фізика і наноматеріали 

- ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» прийнято 6 осіб (за кошти державного 

бюджету 6, контракт 0). 

спеціальність 111 – Математика 

- ОНП «Математика» прийнято 3 особи (за кошти державного бюджету 3, контракт 

0). 

спеціальність 122 – Комп’ютерні науки 

- ОНП «Комп’ютерні науки» прийнято 4 особи (за кошти державного бюджету 3, 

контракт 1). 

спеціальність 132 – Матеріалознавство 

- ОНП «Матеріалознавство» (започаткована у 2022р.) прийнято 2 особи (за кошти 

державного бюджету 2, контракт 0). 

На початок 2023 року загальна чисельність осіб, які навчаються в магістратурі КАУ 

складає 53 студенти (за кошти державного бюджету 49, контракт 3).  

(На початку 2023 року до навчання також мають повернутися 3 студенти з академічної 

відпустки, тому загальна кількість студентів становитиме 56 студентів (за кошти 

державного бюджету 53, контракт 3). 

Наукова діяльність КАУ представлена у 2022 році відомчими тематиками. 

Серед основних результатів можна виділити результати отримані в лабораторії 

надпровідної квантової електроніки при виконанні наукової роботи «Квантові матеріали 

для квантових технологій». Зокрема, вперше створено і досліджено переходи Джозефсона 

на основі аморфних а-MoGe надпровідних плівок з критичною температурою біля 7 К. 

Завдяки набагато більш гладкій поверхні аморфних плівок переходи MoGe/AlOx/MoGe 

демонстрували майже ідеальні характеристики, які добре відтворювалися від зразка до 

зразка. 

Лабораторією відкритих інновацій КАУ під час виконання відомчої теми «Інноваційна 

діяльність та інструменти трансферу технологій в наукових установах НАН України за 

стандартами Європейського дослідницького простору» досліджувалися умови та засади на 
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яких може розвиватися інфраструктура науково-інноваційної діяльності в наукових 

установах НАН України в умовах воєнного стану. Розроблена концепція формування 

науково-інноваційного кластеру АкадемСіті у формі наукового парку, за принципами 

відкритої інноваційної екосистеми та розпочата її пілотна реалізація. Результатом 

виконання роботи у 2022 році стало створення  науково-інноваційної інфраструктури, що 

використовується вже для виготовлення інноваційних розробок для потреб оборони, 

зокрема саперських комплектів. Теоретичні дослідження були використані для надання 

пропозицій для урядового плану відновлення в рамках робочих груп «Цифрова 

інфраструктура», «Цифрова економіка». Прикладні результати з побудови міжнародних 

інноваційних екосистем дозволили підтримати створення Українського кластерного 

альянсу та сприяти залученню міжнародної гуманітарної допомоги у сфері легкої 

промисловості. 
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І. Результати досліджень у  галузі природничих, соціогуманітарних та технічних 

наук. 

 

КВАНТОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Робота виконується Лабораторією надпровідної квантової електроніки Київського 

академічного університету за відомчою тематикою, за фундаментальним напрямом 

досліджень, терміном з 2021 по 2025рр. 

Етап 2022 р. було присвячено дослідженню інтерфейсної надпровідності на 

поверхнях кристалів та тонких плівок використанню іонної імплантації для покращення 

надровідних властивостей поверхонь, Дослідження можливості формування 

джозефсонівських контактів на таких поверхнях, побудові квантового теоретичного опису 

детектування фотонiв мiкро- хвильового спектру. 

Зокрема, було розвинена  теоретична модель мікрохвильового відгуку вихорів 

Абрикосова в наноструктурованих надпровідниках зі стовпчастими дефектами, які служать 

ефективними місцями закріплення вихорів, які вважаються пружними струнами. Для цього 

випадку ми припускаємо, що мікрохвильові втрати, пов'язані з вихровими коливаннями в 

мікрохвильовому полі, виникають через в'язкі коливання вихрових перегинів, які з'єднують 

різні частини вихрової лінії, закріпленої на сусідніх стовпчастих дефектах, і вихрові 

сегменти, закріплені на цих дефектах. Ми отримали таку саму частотну залежність для 

поверхневого опору, як і в оригінальній роботі моделі Гіттлмана-Розенблюма, де подібні 

розрахунки ВЧ-втрат і поверхневого опору були виконані для випадку точкової частинки, 

що в’язко рухається в потенціальній ямі піннінгу при радіочастотна рушійна сила постійної 

амплітуди. Тим не менш, даний розгляд виявив деякі нові особливості, а саме - спричинену 

полем анізотропію мікрохвильового відгуку та випливаючу з цієї властивості можливість 

налаштування поверхневого опору шляхом зміни орієнтації прикладеного магнітного поля. 

Вперше створено і досліджено переходи Джозефсона на основі аморфних а-MoGe 

надпровідних плівок з критичною температурою біля 7 К. Завдяки набагато більш гладкій 

поверхні аморфних плівок переходи MoGe/AlOx/MoGe демонстрували майже ідеальні 

характеристики, які добре відтворювалися від зразка до зразка. 

Показано, що комбінація двох спектроскопічних методів – виміри диференціальної 

провідності і дробового шуму в квантових когерентних провідниках дозволяє отримати 

унікальну інформацію про квантовий транспорт в досліджуваній структурі. Розраховано 

залежність обох характеристик від величини електричної напруги при наявності 

надпровідного електроду, що значно підвищує чутливість спектрів провідності і дробового 



Київський академічний університет 

8 
 

шуму до режиму зарядового транспорту через фазово-когерентний зразок. Змінюючи вміст 

домішок, що зберігають симетрію зворотного часу, на ті, що її порушують, можна з'ясувати, 

чи дійсно ми маємо справу з топологічним матеріалом, де об'ємні зони, що 

характеризуються нетривіальною топологією, підтримують безщілинні зарядові струми по 

краях зразка. 

Досліджено експериментально пінінг вихорів Абрикосова в гібридних плівкових 

структурах феромагнетик/надпровідник другого типу (NiCu/NbN)  з різним порядком 

шарів. Сильне підвищення критичного струму з помірною або навіть незначною зміною 

критичної температури вказує на взаємодію вихорів в надпровідному  шарі з магнітною 

текстурою в сусідній феромагнітній плівці (ефект магнітного пінінгу вихорів). Подальший 

прогрес у цьому напрямку потребує додаткового вдосконалення магнітного середовища у 

феромагнітній плівці.  

Джозефсонівські потокові КУБІТИ є макроскопічними квантовими об'єктами (штучними 

атомами), на основі яких створюються пристрої мікрохвильової квантової фотоніки та 

квантової інформатики. Швидкі вимірювання їх кінцевих станів з мінімальною «зворотною 

дією» (backaction) класичного приладу на квантову систему є важливим 

експериментальним завданням у цій галузі фізики. У роботі, в рамках резистивної моделі 

для джозефсонівських контактів, проведено аналіз вимірювання магнітного потоку в 

КУБІТах за допомогою класичних параметричних детекторів, - ВЧ СКВІДів. Показано, що 

використання детектора на основі ВЧ СКВІД в адіабатичному безгістерезисному режимі, 

за певних умов дозволяє мінімізувати «зворотну дію» на квантовий об'єкт, що вимірюється. 

Обговорюються параметри збудження ВЧ СКВІДів у безгістерезисному режимі, 

оптимізуються його чутливість, швидкодія та характеристики джозефсонівських контактів 

для зчитування станів у лічильнику одиничних мікрохвильових фотонів на основі 

потокового КУБІТУ. 

Дослідження перевищує міжнародні стандарти високого рівня. Розробки в області 

надпровідної електроніки є суттєвим внеском в створені енергоефективних та 

швидкодіючих  приладів, окремо треба  відзначити  що ці розробки є необхідної базою 

розвитку сучасних  квантових технологій. 

 

Основні виконавці: 

акад. НАН України О.А. Кордюк; А.П. Шаповалов; М.О. Білоголовський; Е.Е Зубов; 

В.І. Шнирков; О.А. Каленюк; О.В. Пилиповський; С.І. Футимський; В.В. Безгуба; 

О.І. Плющай. 
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РОЗРОБКА ПРОМИСЛОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ  МЕХАНІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ 

НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ТА КОНСТРУКЦІЙ ЗА 

ДОПОМОГОЮ SMAT ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Основною метою наукових досліджень за темою є розробка та виготовлення 

промислових зразків технологічного  обладнання для ультразвукового зміцнення тертям 

поверхні  механічно відповідальних наноструктурованих металевих деталей та 

конструкцій за допомогою технології SMAT(surface  mechanical attrition treatment). 

Потужні ультразвукові коливання знаходять широке застосування в промисловості, 

медицині, а також для наукових  досліджень деяких фізичних явищ і властивостей речовин. 

У техніці потужний ультразвук найчастіше використовують для зварювання та обробки 

металів і пластмас. З допомогою ударної ультразвукової обробки стало можливим значно 

поліпшити механічні властивості зварного з'єднання, завдяки подрібненню структури 

металу шва, зняттю стискуючих напружень і видаленню небезпечних концентраторів 

напружень. Ультразвук також знижує або перерозподіляє залишкові розтягуючі напруги і 

деформації, що виникають при зварюванні.  Використання ультразвукових коливань в 

технологічних процесах дозволяє значно прискорити їх, змінити спрямування процесу або 

отримати результати, неможливі без використання ультразвуку Технологія SMAT є 

запобіжним ефективним методом для передчасного руйнування, особливо залізничного та  

авіаційного транспортних засобів, шляхом значного підвищення, експлуатаційних 

характеристик та подовження строку служби деталей і елементів конструкцій, працюючих 

в умовах  втомного навантаження. 

Десятиліттями дана технологія використовувалась на підприємстві «МОТОР-СІЧ» (м. 

Запоріжжя) для зміцнення лопаток турбін авіаційних двигунів, якість та довговічність яких 

свідчить про ефективність цього методу обробки. Застаріле, фізично зношене 

ультразвукове обладнання, виконане на магнітострикційних конверторах російського 

виробництва, вкрай потребує оновлення та модернізації. Фахівцями лабораторії КАУ були 

проведені науково-дослідні роботи, сумісно з КБ « Ивченко - Прогресс» (м. Запоріжжя), по 

модернізації ультразвукових систем SMAT з метою заміни магнітострикційних 

перетворювачів на п’єзокерамічні з відповідними джерелами живлення. Успішні 

випробовування макетних зразків показали перспективу  розробки промислових зразків на 

що було .  

 На даний час в Україні виробництво відповідної ультразвукової апаратури практично 

відсутнє, що спонукає споживачів закуповувати її за кордоном. Особливо це стосується 
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складного високотехнологічного промислового ультразвукового устаткування з 

використанням цифрових технологій.  

SMAT технологія дозволяє обробляти поверхні металу рухомими стальними 

кульками, прискореними ультразвуковою хвилею (в межах 18- 40 кГц) , для механічного 

зміцнення інтенсивною пластичною деформацією поверхневих шарів деталей машин 

складної геометрії з підвищеними вимогами до зносостійкості та довговічності на високих 

температурах, зокрема при виготовлені лопаток газотурбінних двигунів (ГТД). 

На Рис.1 зображено структурну схему дослідної установки SMAT , до складу якої  входять 

ультразвукова коливальна система (УЗКС), джерело живлення (ультразвуковий  генератор) та 

камера для обробки зразків. На даному обладнанні проводились попередні дослідження 

ефективності SMAT обробки дослідних зразків. Промисловий варіант SMAT устаткування  

показано на креслені Рис.4, роботи по виготовленню якого затримуються в зв’язку з 

енергетичними проблемами сьогодення. Комплект КД  та матеріали в наявності. 

 

           
Рис.1. Структурну схему установки SMAT.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

Згідно календарного плану 2 етапу НДДКР: «Виготовлення та налагодження 

промислових зразків комплексу ультразвукового обладнання SMAT»  були виконані  

наступні роботи:  

1. Для робочої камери обладнання SMAT виготовлено дві ультразвукові коливальні  

системи на 20000 Гц потужністю 3000Вт. Проведено їх  комплексне налагодження та 

лабораторні випробовування в режимі повного ударного навантаження. Проведено 

відповідне корегування креслень.  
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2. Виготовлено два дослідних зразки ультразвукового цифрового генератора. 

Виконано корегування конструкторських , схемних та програмних рішень. Внесено зміни в 

робочу документацію.  

3. Проведено успішні комплексні  лабораторні випробовування складових елементів 

системи SMAT.  

4. Сумісно з вченими   НТУУ КПІ ім. Ігоря  Сікорського та ІМФ НАНУ були 

проведені дослідження ефективності  впливу  зміцнення поверхні сплаву ВТ6 механічними 

високочастотними ударами (SMAT). Результати досліджень опубліковані . 

 
 

 
 

Рис.2. Вигляд розміщення складових електронних елементів цифрового ультразвукового 
генератора. 

 
 
 

 
 

Рис.3. Дослідно-промислові зразки  УЗКС SMAT  з цифровими ультразвуковими 
генераторами. 
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Рис.4. Загальний вигляд промислової установки SMAT. 

 

Основні виконавці: 

Т.А. Красовський; В.І. Василенко. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В 

НАУКОВИХ УСТАНОВАХ НАН УКРАЇНИ ЗА СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ 

 

Робота виконується Лабораторією відкритих інновацій Київського академічного 

університету за відомчою тематикою, за прикладним напрямом досліджень, терміном з 

2021 по 2023 рр. 

Метою роботи є Дослідження умов та засад формування відкритої інноваційної 

екосистеми на основі розвитку інноваційної інфраструктури академічних інститутів, з 

урахуванням пріоритетів Європейського дослідницького простору (ЄДП), розробка 

концепції формування науково-інноваційного кластеру “Академ.Сіті” у формі наукового 

парку, що функціонує за принципами відкритої інноваційної екосистеми. 

Відповідно до мети дослідження у 2022 році розв’язувались наступні завдання: 

1. Обґрунтування підходів до формування Інноваційної екосистеми НАН України та 

її інтеграції до ЄДП, зокрема в рамках створення концепції академічного наукового парку 

“Академ.Сіті”. 

2. Науково-організаційна робота з налагодження і підтримки прикладних 

досліджень, науково-виробничої роботи установ НАНУ в розробленій моделі відкритої 

інноваційної екосистемі для впровадження інноваційних розробок. 

3. Обґрунтування підходів до активізації інноваційного потенціалу території в 

загальній задачі сталого інноваційного розвитку регіону. 

4. Підготовка концепції інформаційно-аналітичної системи/платформи трансферу 

технологій Центру відкритих інновацій КАУ на основі науково-технічних розробок 

наукових установ. 

Короткий зміст роботи 

Досліджувалися умови та засади, на яких може розвиватися інфраструктура 

науково-інноваційної діяльності в наукових установах НАН України, окрема увага 

надавалася  умовам військового стану. Розроблена концепція формування науково-

інноваційного кластеру АкадемСіті у формі наукового парку, за принципами відкритої 

інноваційної екосистеми та розпочата її пілотна реалізація. При цьому була проведена 

науково-організаційна робота з налагодження і підтримки прикладних досліджень установ 

НАН України в розробленій моделі відкритої інноваційної екосистемі для впровадження 

інноваційних розробок в сфері оборони та післявоєнного відновлення. 

Проаналізовані нові пріоритети розвитку Європейського дослідницького простору, 

та дев'ята рамкова програма «Horizon Europe» в контексті розвитку науково-інноваційної 
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діяльності в наукових установах НАН України, обґрунтована можливість впровадження 

моделі «ERA-хаб» для активізації інноваційної діяльності з урахуванням пріоритетів ЄДП. 

Проведено науково-організаційну роботу для підготовки відповідних грантових заявок. За 

рахунок теми було підтримано подання низки грантових проєктів як для КАУ так і інших 

інститутів асоціації Академ.Сіті. Вже виграно низку грантів Європейського інституту 

інновацій та технологій для розвитку міжнародної інноваційної екосистеми спільно з 

провідними європейськими університетами. 

Відповідно тенденцій розвитку сфери трансферу технологій щодо розвитку 

партнерства, інтернаціоналізації НДДКР, міжнародного трансферу технологій, 

лібералізації, посилення ролі академічного підприємництва та застосування цифрових 

інновацій проаналізовані основні простори міжнародної співпраці та партнерства. 

Розвинуті підходи та інструменти формування інноваційної та цифрової екосистеми 

НАН України, її інтеграції в європейську інноваційну екосистему через моделі створення 

хабів відкритих інновацій, цифрових інновацій (DIH) та хабів ЄДП («ERA-Hub»). 

Підготовлена Концепція інформаційно-аналітичної системи/платформи трансферу 

технологій Центру відкритих інновацій КАУ на основі науково-технічних розробок 

наукових установ Академмістечка й реалізовану пілотну версію сайту. Оклеслені підходи 

до активізації інноваційного потенціалу території в загальній задачі сталого інноваційного 

розвитку регіону. 

Окремим результатом виконання роботи у 2022 стало використання  науково-

інноваційної інфраструктури для виготовлення інноваційних розробок в сфері оборони, 

зокрема саперських комплектів. Теоретичні дослідження були використані для надання 

пропозицій для урядового плану відновлення в рамках робочих груп «Цифрова 

інфраструктура», «Цифрова економіка». Прикладні результати з побудови міжнародних 

інноваційних екосистем дозволили підтримати створення Українського кластерного 

альянсу та сприяти залученню в нього міжнародної гуманітарної допомоги у сфері легкої 

промисловості, використаної для забезпечення ВПО та ЗСУ.  

Результати виконання роботи: 

1. На основі досвіду створення науково-технологічного парку “Берлін-

Адлерсхоф” (м.Берлін, Німеччина) проведено кількісний техніко-економічний аналіз 

передумов створення науково-технологічного парку «Академм.сіті» в Києві на базі 

академічних установ НАН України, розташованих в мікрорайоні “Академмістечко” м. 

Києва.  
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2. Проведено пілотне впровадження в умовах військового стану використання 

інноваційної інфраструктури КАУ на базі Науково-технологічно центру КАУ (НТЦ КАУ) 

та спільної з ІМФ НАНУ науково - виробничої лабораторії.  

3. Досліджено європейські моделі хабів цифрових інновацій та апробовано на 

базі  «Віртуального центру цифрової науки та інновацій» NOSC-UA DIH, який увійшов до 

низки європейських програм та платформ – EOSC DIH, i4Trust, World DIH, Digital Europe 

та ін. 

4. Підготовлена Концепція інформаційно-аналітичної системи/платформи 

трансферу технологій Центру відкритих інновацій КАУ на основі науково-технічних 

розробок наукових установ Академмістечка. Обґрунтовані підходи до активізації 

інноваційного потенціалу території в загальній задачі сталого інноваційного розвитку 

регіону.  

5. Розвинуті підходи та інструменти формування інноваційної та цифрової 

екосистеми НАН України, її інтеграції в європейську інноваційну екосистему через моделі 

створення хабів цифрових інновацій (DIH) та нової моделі ЄДП - «ERA-хаб». 

6. Розпочато пілотну реалізацію цифрової інноваційної екосистеми трансферу 

технологій, як-от використання банку науково-технічних розробок наукових установ, 

онлайн-інструментів експертного аналізу, підтримки прийняття рішень, взаємодії з 

представниками бізнесу, зацікавленими в науково-технічній співпраці, інвесторами та 

кінцевими споживачами інноваційної продукції. Створено сайт “Академ.Сіті” на основі 

розробленої моделі розвитку інноваційної інфраструктури.  

7. Проведений аналіз джерел, які опублікували Європейська комісія й Рада ЄС, 

щодо нових цілей, пріоритетів і заходів концепції формування оновленого ЄДП на період 

від 2021 до 2027 року та нових можливостей для України, що надає розширення 

співробітництва з ЄС і ЄДП, що надає участь у Програмі ЄС «Горизонт Європа», та окремі 

угоди щодо участі в Європейських місіях, організаціях з партнерства й дослідницьких 

інфраструктурах. Проаналізовані нові пріоритети розвитку Європейського дослідницького 

простору, та дев'ята рамкова програма «Horizon Europe» в контексті розвитку науково-

інноваційної діяльності в наукових установах НАН України, обґрунтована можливість 

впровадження моделі «ERA-хаб». Проведено науково-організаційну роботу для підготовки 

відповідних грантових заявок. За рахунок теми було підтримано подання низки грантових 

проєктів як для КАУ так і інших інститутів асоціації Академ.Сіті. Виграно низку грантів 

(Європейського інституту інновацій та технологій EIT, Горизонт Європа, Цифрова Європа) 

для розвитку міжнародної інноваційної екосистеми спільно з провідними європейськими 

університетами. 
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8. Участь у розробці законодавчих документів: Концепція Державної цільової 

програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року; проєкт 

постанови Кабінету Міністрів України «Питання Центрів колективного користування 

науковим обладнанням»; План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку 

сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. 21 червня 2022 р. Постановою КМУ 

№ 703 «Деякі питання центрів колективного користування науковим обладнанням» 

відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність” Кабінет Міністрів Затверджено Примірне положення про Центр колективного 

користування науковим обладнанням.В рамках партнерства “Відкритий уряд” – участь у 

розробці національного плану з відкритої науки. Участь у робочій групі для розроблення 

законопроєктів «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»та «Про інноваційні 

парки». 9 серпня 2022 року ухвалено Урядом проєкт Закону України «Про інноваційні 

парки».Участь у підготовці нового проєкту ЗУ “Про наукові парки” (прийнятий 07.09.2021 

ВР України) та робочій групі МОН з підготовки проєкту закону щодо змін до ЗУ «Про 

наукову та науково-технічну діяльність щодо удосконалення правових норм щодо 

дослідницької інфраструктури та надання державної підтримки молодим вченим» 

(https://www.kmu.gov.ua/news/mon-proponuye-udoskonaliti-pravovi-normi-shchodo-

doslidnickoyi-infrastrukturi-ta-nadannya-derzhavnoyi-pidtrimki-molodim-vchenim) 

9. Дослідження в рамках ініціативи UAScience.reload на основі опитування, яке 

проводилося для визначення потреб учених, які наразі перебувають в Україні під час 

воєнних дій, або виїхали на тимчасове перебування в іншу країну.  Дослідження 

проводилося з 1 квітня до 2 травня 2022 року https://www.uascience-

reload.org/2022/07/05/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0

%d1%82%d0%b8-

%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-

%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-

%d0%bd%d0%b0/  

Практичне значення отриманих результатів  полягає у використанні розроблених 

концепцій для покращення ефективності науково-технічної та інноваційної діяльності 

установ НАН України а також для налагодження науково-виробничої діяльності в умовах 

військового стану. Відповідно розробленої концепції розвитку регіональної інноваційної 

екосистеми створений науково-технологічний центр КАУ (НТЦ КАУ), функціонує 

лабораторія відкритих інновацій, «Віртуальний центр цифрової науки та інновацій NOSC-

UA DIH», спільна лабораторія швидкого макетування та прототипування Інституту 

металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та Київського академічного університету,  
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спільний з ІГНС НАН України Центр інноваційних екологічно безпечних технологій для 

сталого розвитку (Екоцентр «Академ.Сіті»). Надається науково-організаційна підтримка 

інноваційної взаємодії учасників Асоціації академічного співробітництва «Академ.Сіті», до 

якого увійшли 12 установ НАН України, розміщених в мікрорайоні Академмістечко м. 

Києва, а також, робочої групи з питань організації та здійснення заходів щодо створення та 

забезпечення функціонування наукового парку «Академ.Сіті», створеної Постановою 

Президії Національної академії наук України № 329 від 02.11.2022 р. 

 

Основні виконавці: 

В.І. Ночвай; 

Ю.О. Нікітін; 

М.В. Мельник; 

О.К. Воропай; 

Д.В. Ковальов; 

Д.В. Іванова; 

О.Г. Боровська; 

Г.Б.Посенко; 

Т.І.Єресько. 
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РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ  МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАНИХ, АЛГОРИТМІВ 

МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ 

В ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ І ПРИКЛАДНІЙ ФІЗИЦІ,   БІОЛОГІЇ, ЕКОНОМІЦІ  ТА 

НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Робота виконується Лабораторією дослідження даних та машинного навчання за 

відомчою тематикою, за фундаментальним напрямом досліджень, терміном з 2020 по 

2024рр. 

На протязі звітного періоду співробітниками лабораторії проводилися дослідження 

напрямленні на розробку нових математичних методів та алгоритмів, що можуть бути 

використанні для створення нових та покращення існуючих методів машинного навчання 

та аналізу даних.  

Зокрема в звітний період було створено паралельний чисельним метод наближеного 

обчислення значень дискрімінативного ядра на основі функцій Ерміта, що запропоноване в 

роботі H. N. Mhaskar, A. Cloninger, X. Cheng "A witness function based construction of 

discriminative models using Hermite polynomials". 

Розроблений чисельний метод базується на альтернативному зображені зваженої 

суми функцій Ерміта з використанням контурних інтегралів, та подальшому наближенням 

отриманих інтегральних зображень використовуючи експоненційно-збіжні квадратурні 

формули. Створено алгоритм та програмну реалізацію запропонованого методу, що мають 

фіксовану, для заданої точності наближення, обчислювальну складність, яка не залежить 

від кількості та порядку складових згаданого ядра Ерміта. Параметри розробленого методу 

оптимізовані для застосування у схемі класифікації даних, що дозволяє досягти 30-200 

кратного приросту швидкості класифікації в порівнянні з наявними методами на 

стандартних тестових наборах даних та більше ніж 200 кратний приріст швидкості у 

реальних застосуваннях. На додачу до обчислення передбачуваного значення цільової 

величини (класу, значення функції, тощо) метод дозволяє отримати показник статистичної  

значимості отриманого прогнозу, що відповідає заданому рівню вірогідності. Ця 

характеристика вигідно вирізняє згаданий метод на основі ядра Ерміта з поміж інших 

відомих методів класифікації/регресії (нейронні мережі, випадкові дерева, SVN), оскільки 

отриманий показник значимості дозволяє суттєво знизити ймовірність некоректного 

прогнозування. Така властивість є критично важливою для низки прикладних застосувань, 

зокрема у сфері оборони та національної безпеки. Розроблений метод може бути 

застосований до задач класифікації та регресії даних довільної природи. 
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Інший напрямок досліджень був спрямований на розробку нової стратегії 

чисельного диференціювання функцій двох змінних, що полягає у комбінації методу 

спектральної зрізки та економічних схем дискретизації і є простою у застосуванні. Для 

побудованих в такій спосіб алгоритмів встановлено їх оптимальність у сенсі точності й 

обсягу використаної дискретної інформації на класах неперіодичних функцій скінченної 

гладкості. Високу ефективність розроблених алгоритмів підтверджено низкою чисельних 

експериментів. Розроблені алгоритми знайшли своє застосування при створенні  методів 

машинного навчання для задач розпізнавання границь об’єктів на цифрових зображеннях. 

Окрім зазначених фундаментальних результатів, співробітниками лабораторії 

отримано ряд практично важливих результатів, що є результатом новітнього застосування 

відомих методів машинного навчання в конкретній прикладній галузі. До таких слід 

віднести результати по вимірюванні надійності різних методів виділення ДНК з 

використанням комплекту Qiagen DNeasy PowerSoil Pro. А також проведені виділення, 

секвенсування та біоінформатичний аналіз 72 нових ДНК-ізоляти з трьох типів зразків 

ґрунту, сумішей імітаційних угруповань (стандарт мікробної спільноти ZymoBIOMICS і 

Spike-in Control I у фіксованих пропорціях) і ґрунту з додаванням вищевказаної суміші 

імітаційних угруповань. На основі отриманих результатів розроблені рекомендації щодо 

модифікації протоколу мікробіологічно аналізу грунту та знайдено потенційно нові 

мікробіомні зразки. 

 

Основні виконавці: 

Д.О. Ситник; 

С.Г. Солодкий. 
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ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою 

ФОРМА ІІ 
 

Вид тематики наукових досліджень 

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що 
виконувались у звітному році Обсяг фінансування, 

тис. грн. 
Всього 

в т.ч. завершених у 
звітному році 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Державна тематика 0 0 0 0 0 0 
1.1. Тематика, яка виконувалась за державним 
замовленням на науково-технічну продукцію з 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 
(прикладні дослідження). 

х 0 х 0 х 0 

1.2. Проекти Національного фонду досліджень 
України:  

х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 
прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

1.3. Гранти Президента України (для підтримки 
наукових досліджень молодих учених; для докторів 
наук; для обдарованої молоді): 

х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 
прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН 
України 0 х 0 х 0 х 

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями 
цільових програм фундаментальних досліджень НАН 
України** 

0 х 0 х 0 х 

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями 
цільових програм прикладних досліджень НАН 
України *** 

0 х 0 х 0 х 
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2.3. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за 
напрямом «Підтримка пріоритетних для держави 
наукових досліджень і науково-технічних (експери-
ментальних) розробок» бюджетної програми 6541230: 

0 х 0 х 0 х 

фундаментальні дослідження; 0 х 0 х 0 х 

прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 
2.4. Тематика, що виконувалась в рамках 

спільних конкурсів з: 0 х 0 х 0 х 

НАН Білорусі (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 
Національним центром наукових досліджень 
Франції (CNRS) (фундаментальні 
дослідження). 

0 х 0 х 0 х 

Інші спільні проєкти за конкурсами та 
програмами (EISCAT тощо): 

0 х 0 х 0 х 

фундаментальні дослідження; 0 х 0 х 0 х 
прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 

2.5. Наукові, науково-технічні, проєкти  та розробки 
**** 

(прикладні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених 
НАН України (фундаментальні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

2.7. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп): 0 х 0 х 0 х 

фундаментальні дослідження; 0 х 0 х 0 х 

прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 

2.8. Інфраструктурні програми ***** 
(прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

3. Відомча тематика 4 0 0 0 6800,286  
3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями 
цільових наукових програм відділень НАН України 

(фундаментальні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 



Київський академічний університет 

22 
 

 
3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що 
фінансувалась за бюджетною програмою 6541030. 

2 х 0 х 4250,472 х 

 
3.3. Тематика прикладних досліджень, що 
фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 . 

2 х 0 х 2549,814 х 

4. Пошукова тематика 0 х 0 х 0 х 
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 
програмою 6541030 (фундаментальні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 
програмою 6541030 (прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

5. Договірна тематика х  х  х  
5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та 
контрактів із вітчизняними та іноземними 
замовниками 

 (фундаментальні дослідження). 

х 0 х 0 х 0 

5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та 
контрактів із вітчизняними та іноземними 
замовниками 

 (прикладні дослідження). 

х 0 х 0 х 0 

5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів 
міжнародних та закордонних організацій: 

х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 
прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

Загалом 4 0 0 0 6800,286 0 
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ІІІ-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх 
організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)   

 
Кількість госпдоговорів та контрактів, що 
виконувались установами НАН України 

(без включення грантів), од. 

Обсяги  фінансування, 
тис.грн. 

(без включення 
грантів) 

Частка в 
загальному 

обсязі 
фінансуван

ня, 
% 

Кількіс
ть 

впрова
джених 
розроб
ок, од. 

Усього У т.ч. на замовлення організацій Усього У т.ч. 
контрактів з 
іноземними 
замовникам

и 

м.Києва України Зарубіжжя 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної 
влади 

 
Участь у розробці законодавчих документів:  

 Концепція Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в 

Україні на період до 2026 року;  

 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання Центрів колективного 

користування науковим обладнанням»;  

 План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року.  

21 червня 2022 р. Постановою Кабінету Міністрів України №703 «Деякі питання центрів 

колективного користування науковим обладнанням», відповідно до частини п’ятої статті 13 

Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затверджено Примірне 

положення про Центр колективного користування науковим обладнанням.  

В рамках партнерства “Відкритий уряд” – участь у розробці національного плану з 

відкритої науки. Участь у робочій групі для розроблення законопроєктів «Про підтримку 

та розвиток інноваційної діяльності» та «Про інноваційні парки». 9 серпня 2022 року 

ухвалено Урядом проєкт Закону України «Про інноваційні парки». Участь у підготовці 

нового проєкту закону України “Про наукові парки” (прийнятий Верховною Радою України 

07.09.2021, набрав чинності 12.04.2022). 

Співробітники Лабораторії відкритих інновацій надали пропозицій для урядового 

плану відновлення в рамках робочих груп «Цифрова інфраструктура», «Цифрова 

економіка». Команда співробітників була відзначена Подякою Прем'єр-міністра України за 

значний особистий внесок у забезпечення підготовки “Опитувальника Європейської комісії 

для формування висновку про надання статусу кандидата на членство України в 

Європейському Союзі за участь в підготовці (верифікації) таких розділів - 10 

(Цифровізація), 25 (наука та дослідження). 

 

 

 

 



Київський академічний університет 

25 
 

ІV. Використання результатів досліджень у галузях економіки 

 

ФОРМА ІV-1 

одиниць 

Класифікація наукової 
(науково-технічної) 

продукції 

Створено 
продукції 

Впроваджено 
продукції 

Фундаментальні 
дослідження  

Прикладні дослідження  
Фундаментальні 

дослідження  
Прикладні дослідження  

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

За бюджетною програмою 654 1030 
1. Види виробів (прилади і 
системи, пристрої, агрегати, 
установки та їх компоненти; 
лабораторні макети і 
дослідні зразки; хімічні 
речовини, препарати, 
біологічно активні 
речовини; програмні 
продукти) 

        

1.1. з них техніки         
2. Технології         
3. Матеріали         
4. Сорти рослин та породи 
тварин 

        

5. Методи, теорії (в тому 
числі і наукові концепції) 

2        

6. Інше: 1  6      
6.1. Заключні чи 
проміжні звіти 
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6.2. Монографії (або їх 
глави) 

        

6.3. Підручники, 
посібники, довідники, 
словники 

  1      

6.4. Рекомендації, 
методичні рекомендації, 
технологічні 
рекомендації, методики, 
технологічні інструкції 

  1      

6.5. Проєкти 
законодавчих та 
нормативних актів 
(закон, концепція, 
стратегія, стандарт 
тощо) 

  3      

6.6. Математичні моделі 1        
6.7. Технічна 
документація, технічні 
умови, стандарт, 
регламент, тощо 

        

6.8.Наукові, аналітичні 
доповіді та записки 

  1      

6.9.Експертні (науково-
експертні) висновки 

        

6.10. Штами та лінії 
мікроорганізмів, 
культури клітин; 
дослідні та 
експериментальні зразки 
біологічного 
походження, колекції 
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ФОРМА IV-2 
 

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2021 році 
 
 

№ 
п/п 

Назва розробки 
(автори) 

Призначення Вид тематики 
 

Загальне 
фінансування 
за всі роки 
створення 
розробки  
(млн. грн.) 

Показники 
результативності, 
значення для 
галузей 
економіки, 
економічна 
ефективність 

Місце 
впровадження 
 

Дата 
впровадження 
 

Перспективи 
подальшого 
використання 
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V. Координація наукової діяльності, зв’язки з освітою, робота з науковою молоддю 

 

Лабораторія відкритих інновацій (ЛВІ) координує та надає науково-організаційну 

підтримку інноваційної взаємодії учасників Асоціації академічного співробітництва 

«Академ.Сіті», до якого увійшли шляхом підписання меморандуму 12 установ НАН 

України, розміщених в мікрорайоні Академмістечко (м. Київ), а також робочої групи з 

питань організації та здійснення заходів щодо створення та забезпечення функціонування 

наукового парку «Академ.Сіті» створеної Постановою Президії Національної академії наук 

України № 329 від 02.11.2022 р. В рамках цієї діяльності проведено роботу з регіональними 

органами влади. Створено координаційну групу з КМДА, проведено робочу зустріч з 

КМДА щодо презентації проекту наукового парку «Academ.City»  07 жовтня 2022 року, 

готується підписання меморандуму між КМДА та НАН України. Департамент економіки 

Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) 

прийняв пропозицію щодо участі у складі Консультативної ради проєкту «4InnoPipe», 

представником у складі Консультативної ради проєкту буде Погребна Наталія Олегівна – 

директор департаменту економіки КОДА (КОВА)). 

ЛВІ в рамках проєкту наукового парку Academ.City працює над створенням 

навчальних курсів з інноваційного менеджменту для студентів університетів, аспірантів та 

молодих науковців НАН України. Ці курси є важливими для отримання ними знань з 

сучасного менеджменту інноваційних проєктів та розвитку навичок комерціалізації 

технологій як в Україні, так і в країнах ЄС. Підготовлено і проведено навчальний курс з 

інноваційного менеджменту “4InnoPipe course” спільно з Університетом Хельсинки, 

університетом Ройтлінгену та Загребською школою економіки і менеджменту. Курс 

реалізовувався онлайн на базі  університету Ройтлінген і дозволив отримати знання з 

комерціалізації наукових проєктів під менторством провідних професорів Німеччини, 

Фінляндії, Хорватії та України.  Його від початку було сфокусовано на яскраво виражену 

практичну спрямованість – учасники працюють над ідеями в командах, починаючи з 

визначення тієї проблеми, яку може вирішити певна інновація, продовжуючи розробкою 

ціннісної пропозиції та бізнес- моделі та завершуючи опануванням мистецтва пітч-

презентації. До викладання було залучено найкращих  експертів команди проєкту 

4INNOPIPE, а також інших викладачів та тренерів з Німеччини, Англії, Іспанії, України, 

Греції, США, Швейцарії та Данії. Курс завершився міжнародним конкурсом пітч-

презентацій (підсумковий іспит). 2 команди з екосистеми Academ.City стали лауреатами. 

В рамках співпраці Адміністрацією Президента щодо створення Президентського 

університету ЛВІ координувала тематичну експертну робочу групу НАН України 
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формування освітньо-наукової діяльності Президентського університету за напрямом 

підготовки “Відкриті інновації та трансфер технологій”. Базові наукові установи НАН 

України: Київський академічний університет (КАУ), Інститут математики НАН України 

(ІМ), НДІ Інтелектуальної власності НАПрН (IB), ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» (ІЕПр). Підготовлено тематичний опис дисципліни для 

бакалаврів "ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ", та перелік можливих 

дисциплін/модулів для освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

ЛВІ взяла активну участь в ініціативі UAScience.reload на основі опитування, яке 

проводилося для визначення потреб учених, які наразі перебувають в Україні під час 

воєнних дій, або виїхали на тимчасове перебування в іншу країну.  Дослідження 

проводилося з 1 квітня до 2 травня 2022 року https://www.uascience-

reload.org/2022/07/05/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0

%d1%82%d0%b8-

%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-

%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-

%d0%bd%d0%b0/ 

Разом із Інститутом математики, Інститутом молекулярної біології і генетики та 

Інститутом теоретичної фізики ІПММС, Київський академічний університет розвиває 

каталог сервісів Віртуального центру цифрової науки, направлений на створення хмарної 

інфраструктури та каталогу хмарних сервісів НАН України на основі розроблених хмарних 

навчально-дослідних грід-платформ із використанням хмарних ресурсів Українського 

національного гріду та навчальної платформи Центру дослідження даних Київського 

Академічного Університету (КАУ). Віртуальний центр цифрової науки був започаткований 

на базі Центру досліджень даних Київського академічного університету при Інституті 

математики НАН України в рамках проєкту «Створення віртуального центру цифрової 

науки» за цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Грід-

інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань». Його 

завданням є координація спільних досліджень та розробок нових методів науки про дані, 

чисельного моделювання складних систем та створення на їх основі хмарних сервісів, а 

також розробка навчально-методичних та просвітницьких матеріалів. У 2021 році в рамках 

проєкту «Cтворення центру цифрових інновацій НАН України» Цільової програми 

наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання у міждисциплінарних 

дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і 

хмарних технологій» на 2021–2025 рр. створено Віртуальний центр цифрових інновацій 

NOSC-UA DIH для розширення споживачів хмарних сервісів на сектор промисловості, 
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державних органів та суспільства. У 2022 році NOSC-UA DIH не отримав бюджетного 

фінансування, тому розвивав сервіси з технологій обміну даними, штучного інтелекту, 

хмарних обчислень, блокчейн, цифрових двійників в рамках європейських програм i4Trust, 

DIH World, EOSC, EIT HEI. 

NOSC-UA DIH був згаданий Урядом в опитувальнику Європейської Комісії та разом 

з двома іншими Українськими хабами цифрових інновацій увійшов до Українського 

кластерного альянсу.   

Команда Київського академічного університету та Academ.City долучилась до 

створення проєкту UAScience.reload. UAScience.reload – ініціатива українських науковців з 

усього світу у відповідь на жорстоке вторгнення росії на територію України. Мета проєкту 

– підвищити обізнаність світової спільноти щодо загроз, які відчувають українські 

науковці, та забезпечити допомогу тим, хто її потребує. Більш детально про ініціативу 

можна прочитати на сайті uascience-reload.org 

КАУ став співзасновником Українського глобального університету - міжнародної 

освітньої та академічної мережі для відбудови країни. Ініціатива спрямована об’єднати 

найкращі освітні заклади світу для підтримки українців. Українці матимуть можливості 

отримання якісної освіти та проведення досліджень, що сприятимуть відновленню України. 

Ініціатива була створена за підтримки Офісу Президента України та заснована 

консорціумом провідних українських освітніх закладів та організацій. Серед них - Київська 

школа економіки, організація Ukraine Global Scholars, Український католицький 

університет, програма Emerging Leaders Program в Стенфордському університеті та 

Київський академічний університет.  https://kau.org.ua/news/sci/738-kau-stav-

spivzasnovnykom-initsiatyvy-ukrainskyi-hlobalnyi-universytet-ugu 

 

ФОРМА V-1 
Державна наукова установа «Київський академічний університет» 

(назва установи НАН України)  
Окремі чисельні показники співпраці 

із закладами вищої освіти і установами 
Міністерства освіти і науки України (МОН) 

1. Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою 
та закладами вищої освіти: 
загальна кількість на 31.12.2022  
укладених у звітному році  

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)  

2. Кількість створених спільно з закладами вищої освіти: 

 філій кафедр 

загальна  кількість на 31.12.2022  
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створених у звітному році  
(назва та філії кафедри, створеної у звітному році) 

 факультетів 

загальна  кількість на 31.12.2022  
створених у звітному році  
_________________________________________________________________ 

(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному 
році) 

 лабораторій 

загальна  кількість на 31.12.2022  
створених у звітному році  

(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році) 

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна  кількість на 31.12.2022  
створених у звітному році  
(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році) 

3. Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2021/2022 навчальному році 
проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 
структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 
таблиці 

 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2022/2023 навчальному році 
проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 
структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 
таблиці 

(додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та 
спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів) 

 

4. Кількість наукових тем і проєктів, які у звітному році розроблялись спільно з 
вченими-освітянами 

 

5. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали 
викладачами в системі освіти, всього 

9 

у тому числі:  академіків НАН України 1 
 членів-кореспондентів НАН України  
очолюють:  кафедри  
 факультети  

6. Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу 
спеціалізованої вченої ради при науковій установі 

 

7. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до 
спеціалізованих рад при закладах вищої освіти 

1 

8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі 
дипломні роботи 

 

9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій 
установі 

 

10. Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу у звітному 
році: 

5 

 з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук 
учнівської молоді 

2 
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11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій  

12. Кількість опублікованих у звітному році: 
 підручників для вищої та 

 

  середньої школи  
 навчальних посібників для вищої та  
  середньої школи  

13. Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ 
МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі 

 

16. Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на 
спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 

 

у тому числі:  на здобуття ступеня доктора наук  
 на здобуття ступеня кандидата наук  

                              на здобуття ступеня доктора філософії  
 

Для залучення наукової молоді, Київським академічним університетом у 2022 році 

були проведені наступні заходи: 

 

1. Семінар «Грантові програми ЄС як інструмент інтеграції молодих вчених у європейську 

наукову екосистему» буде присвячений огляду відкритих європейських конкурсів, у тому 

числі в рамках програми «Горизонт Європа» 15 листопада 22 2022 року – 

https://www.facebook.com/100079967931997/posts/pfbid0Qc15XZJ5PXg2ZEgUqTNhJ4FqtC

MTEi2AGgdaUR2r1HMf2ECqdurQhceerB1G4wEFl/?d=n 

 

2. Навчальний курс “Інноваційний менеджмент” 19.09.2022-15.12.2022 для студентів, 

аспірантів та науковців з комерціалізації наукових проєктів під менторством провідних 

професорів Німеччини, Фінляндії, Хорватії та України. Курс реалізується онлайн на базі 

Київського академічного університету в рамках проєкту EIT HEI 4InnoPipe. 

https://kau.org.ua/news/massmedia/855-navchalnyy-kurs-z-innovatsiynoho-menedzhmentu 

 

3. Німецько-українська весняна школа з трансферу технологій «German Ukrainian 

Technology Transfer University  Spring School 2022» з 25 квітня 2022 року по 26 червня 2022 

року Приймаючий університет: Вюрцбурзький університет Юлія-Максиміліана Учасники: 

6 науковців, 11 студентів, 1 аспірант з Києва та Львівського національного університету 

імені Івана Франка Програма: 180 год., вкл. спільні заходи, спільна робота над проектами, 

управління проектами та PR, відвідування уроків в університетах, індивідуальні 

дослідження, зустрічі для співпраці, створення ідей та вдосконалення стартапів, презентації 

та пітчинги. 
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4. Організація регулярного Семінару квантових матеріалів та квантових технологій. Цього 

року проведено 8 засідань. 

 

5. Організація спільного українсько-німецького семінару з квантових матеріалів (German-

Ukrainian Seminar on Quantum Materials). https://kau.org.ua/news/sci/908-qs-jeroen-2022; 

https://kau.org.ua/news/sci/902-guqumat-seminar-01 

 

6. Організація спільного українсько-німецького семінару в рамках проєкту підтримки 

українських науковців UKRAPRO та сесії "Condensed matter science assisted by machine 

learning". https://kau.org.ua/images/projects/UKRAPRO/Program_Workshop.pdf 

 

7. Організація робочої наради «Квантові дослідження та освіта в Європі та Україні», де 13 

спікерів з України та 19 спікерів з 12 інших європейських країн представили свої 

дослідницькі та освітні ініціативи в галузі сучасної квантової науки та технології. 27-28 

липня 2022 р. 

 

8. В рамках лекторія "Наукові зустрічі", 2 листопада у Будинку вчених пройшла жива 

популярна лекція Олександра Кордюка "Про квантове майбутнє України" 

https://kau.org.ua/news/sci/901-scimeet-qfuture 
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо. 

 

Назва Співорганізатори Дата 
проведе-
ння 

Місце проведе-
ння 

Кількість 
учасників 
(в т.ч. з-за 
кордону) 

Загальна проблематика; найбільш 
вагомі результати заходу (рішення, 
рекомендації, зміст резолюції)  

Воркшоп з кращих практик 
побудови інноваційної 
екосистеми в 
університетах 

Університет 
Хельсинки, 
університет 
Ройтлінгену 
Загребська школа 
економіки і 
менеджменту 

26.10.2022 Онлайн 15 Обмін досвідом із підтримки 
інноваційних студентських ідей та 
дослідницьких проєктів.  
Представники 4 європейських 
університетів представили свої 
підходи, методики та активності з 
пошуку та розвитку інноваційних 
проєктів в університетах, а також з 
інтеграції університетів в загальну 
інноваційну систему країн. На 
підставі отриманої інформації було 
намічено подальші шляхи 
колаборації між університетами з 
метою побудови інтернаціональної 
інноваційної екосистеми 
 

Навчальний курс з 
інноваційного 
менеджменту “4InnoPipe 
course” 

Університет 
Хельсинки, 
університет 
Ройтлінгену 
Загребська школа 
економіки і 
менеджменту 

17.09.2022-
13.12.2022 

Онлайн 
https://kau.org.ua/
news/massmedia/8
55-navchalnyy-
kurs-z-
innovatsiynoho-
menedzhmentu  

130 Курс реалізовувався онлайн на базі  
університету Ройтлінген і дозволив 
отримати знання з комерціалізації 
наукових проєктів під менторством 
провідних професорів Німеччини, 
Фінляндії, Хорватії та України.  
Його від початку було сфокусовано 
на яскраво виражену практичну 
спрямованість – учасники працюють 
над ідеями в командах, починаючи з 
визначення тієї проблеми, яку може 
вирішити певна інновація, 
продовжуючи розробкою ціннісної 
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пропозиції та бізнес- моделі та 
завершуючи опануванням мистецтва 
пітч-презентації. До викладання було 
залучено найкращих  експертів 
команди проєкту 4INNOPIPE, а 
також інших викладачів та тренерів з 
Німеччини, Англії, Іспанії, України, 
Греції, США, Швейцарії та Данії.  
Курс завершився міжнародним 
конкурсом пітч-презентацій 
(підсумковий іспит). 2 команди з 
екосистеми Academ.City стали 
лауреатами. 

Мастер-клас з біомімікрії Університет 
Хельсинки, 
університет 
Ройтлінгену 
Загребська школа 
економіки і 
менеджменту 

 Онлайн, 
Університет 
Хельсинки 
https://kau.org.ua/
news/sci/888-
maister-klas-
4innopipe-
biomimikriia-dlia-
startapiv-z-
kolinom-
manhamom  

54 Майстер-клас 4InnoPipe «Біомімікрія 
для стартапів» від директора 
акселератору Net Zero Коліна 
Мангама було присвячено тому, як 
вчитися у природи та застосовувати 
життєві принципи роботи для 
заснування, побудови та розвитку 
бізнесу.  
 

Відкритий онлайн-семінар 
лабораторії відкритих 
інновацій КАУ  
 

 щомісяця Онлайн 20 Доповіді співробітників та 
обговорення результатів наукових 
досліджень ЛВІю Зокрема в рамках 
семінару виголошено відкриті лекції. 
«Чотири маршрути трансферу 
технологій технологій: модель малої 
фірми, що швидко росте». 7 та 28 
липня. Дмитро Ковальов. 
https://kau.org.ua/news/sci/830-
chotyry-marshruty-transferu-
tekhnolohii-chastyna-2 
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8 вересня - доповідь координаторки 
грантового офісу КАУ Олександри 
Правдивої на тему "Європейські 
партнерства в програмі "Горизонт 
Європа". 
24 листопада - Стійкість та 
регіональний розвиток: проблеми та 
перспективи. м.н.с. Анастасія 
Луценко  
 

Семінар «Грантові 
програми ЄС як 
інструмент інтеграції 
молодих вчених у 
європейську наукову 
екосистему» 

 15 
листопада 
22 2022 
року 

онлайн 21 Присвячений огляду відкритих 
європейських конкурсів, у тому 
числі в рамках програми «Горизонт 
Європа» – 
https://www.facebook.com/100079967
931997/posts/pfbid0Qc15XZJ5PXg2Z
EgUqTNhJ4FqtCMTEi2AGgdaUR2r1
HMf2ECqdurQhceerB1G4wEFl/?d=n 

Семінар Грантового офісу 
КАУ присвячений 
підготовці  заявок до 
участі у грантовому 
конкурсі HOP ON 

 06 жовтня 
2022 р. 

онлайн 40 Надано консультації щодо 
приєднання до HOP ON — програма, 
яка дозволяє долучитись до вже 
відібраних і працюючих проектів, 
додавши свій робочий пакет і 
отримавши на нього окреме 
додаткове фінансування. 

Гостьова лекція 
"Innovation System 
Resilience: Concept 
Review". 

VIA University 
College (Данія) 

Лекція 
відбулась 
22 вересня 

VIA University 
College (Данія) 

30 Лектор - Луценко Анастасія.Тема 
виступу "Innovation System 
Resilience: Concept Review". Лекція 
була розрахована на студентів 
технічних спеціальностей різних 
рівнів підготовки та спеціалістів з 
різних галузей економіки Данії. Під 
час лекції розглядались такі 
питання, як регіональний 
інноваційний розвиток та його 
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важливість для економічної 
стійкості регіону, інноваційні 
системи та їх стійкість.  

Німецько-українська 
весняна школа з трансферу 
технологій «German 
Ukrainian Technology 
Transfer University  Spring 
School 2022»  

Вюрцбурзький 
університет Юлія-
Максиміліана, та 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 

з 25 квітня 
2022 року 
по 26 
червня 2022 
року 

Приймаючий 
університет: 
Вюрцбурзький 
університет 
Юлія-
Максиміліана  

19 

Учасники: 
6 
науковців, 
11 
студентів, 
1 аспірант 
з Києва та 
Львівськог
о 
національ
ного 
університе
ту імені 
Івана 
Франка 

   Програма: 180 год., вкл. спільні 
заходи, спільна робота над 
проектами, управління проектами та 
PR, відвідування уроків в 
університетах, індивідуальні 
дослідження, зустрічі для співпраці, 
створення ідей та вдосконалення 
стартапів, презентації та пітчинги. 

 

Deep Tech Marathon   (фінальний 
захід 25-26 
лютого 
2022 не 
відбувся 
через 
російське 
вторгнення) 

КАУ 30 Розробники, підприємці та студенти 
у складі однієї команди об'єднали 
свої знання для комерційного 
розвитку обраної deep tech 
технології. 
https://sites.google.com/kau.edu.ua/dee
ptechmarathon/main 

Тренінг "Підготовка пітч-
презентацій" 

В рамках конкурсу 
стартапів проєкту 
програми Горизонт 
2020 
BIONANOSENS, 
координатор — ІМБГ 
НАНУ.  

25 та 27 
січня 2022 
року 

КАУ 14 Серед переможців конкурсу 
стартапів з біомолекулярної 
електроніки було проведено тренінг 
"Підготовка пітч-презентацій", який 
є однією із складових Інкубаційної 
програми “Booster інноваційних 
проєктів”. Тренінг проводився у 
співробітництві та на базі НТЦ КАУ 
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в рамках конкурсу стартапів проєкту 
програми Горизонт 2020 
BIONANOSENS, координатор — 
ІМБГ НАНУ. 
https://kau.org.ua/news/sci/703-
peremozhtsi-konkursu-startapiv-z-
biomolekuliarnoi-elektroniky-
navchylys-mystetstvu-pidhotovky-
pitch-prezentatsii-z-treneramy-
prohramy-booster-innovatsiinykh-
proiektiv-bip-2022 

 
«I4Trust Datathon» I4Trust, Virtual Center 

of Digital Innovation 
NOSC-UA DIH КАУ, 
Український 
кластерний альянс, 
DIH Faubourg 
Numérique (Франція), 
4irelabs.  

22.08 – 
29.09 

онлайн 50 Проведено, онлайн ідеатон-дататон, 
де опрацьовувалися ідеї та технології 
обміну даними у ланцюжку 
створення вартості з використання 
інструментів i4Trust Data Spaces.  
http://cloud-5.bitp.kiev.ua/?p=1857 
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Інформація про заплановані на 2023 рік заходи, в яких установа є організатором або співорганізатором: 
 

Назва  

(Назви заходів навести 
українською, російською та 
англійською мовами) 

Дата 
проведення 

Місце проведення Перелік співорганізаторів Посилання на веб-сайт 
Інституту або 
конференції 

Відкритий онлайн-семінар 
лабораторії відкритих інновацій 
КАУ  
KAU Open Innovation Lab 
Seminal 

щомісяця КАУ, онлайн  Новини у сфері інновацій 
(kau.org.ua) 
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VІІ. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 

ФОРМА VII-1 
Результати 

винахідницької роботи, створення та використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у 2022 р. 

№№ 
п/п 

Назва показників Одиниця Кількість 
Прим
ітка 

1. Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, всього, у т.ч. до:  заявка 

Всь
ого 

КПКВК
6541030 

КПКВК
6541230 

 

1.1. уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності 
України: 

- винаходи  

- корисні моделі 

- промислові зразки 

 

    

1.2. патентних відомств нових незалежних держав (ННД)** (вказати 
яких)   

    

1.3. патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)      

2. Подано заявок на сорт рослин до уповноваженого органу у сфері 
сортів рослин України всього, у т.ч.: 

заявка     

 - на реєстрацію прав на сорт з отриманням патенту      

        - на реєстрацію прав на поширення сорту з отриманням 
свідоцтва 

     

3. Зареєстровано винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків, всього, у т.ч. в:  реєстрація  

    

3.1. уповноваженому органі у сфері інтелектуальної власності 
України:  

    

 - винаходи      

 - корисні моделі      

 - промислові зразки      

3.2. патентних відомств ННД** (вказати яких)      

3.3. патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)      

4. Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з видачею: реєстрація     

 - патенту на сорт рослин      

 - свідоцтва про реєстрацію сорту      

5. Укладено договорів на надання права користування ОПІВ: договір     

5.1. Ліцензійний договір про надання виключної, одиночної ліцензії 
на використання винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків:  

- в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     

5.2  Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на 
використання винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків: 

- в Україні  
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     



Київський академічний університет 

41 
 

5.3. Договір на передачу ноу-хау: 
- в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     

 5.4. Ліцензійний договір (авторській договір) на використання 
комп’ютерних програм, баз даних та інших об’єктів авторського 
права: 

договір 
 
 

    

 - в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

 
    

5.5. Ліцензійні договори на використання торговельних марок: 
- в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     

5.6. Ліцензійні договори на використання сортів рослин: 
- в Україні 
- в ННД (вказати яких ) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     

6. Складено звітів про патентні дослідження звіт     
7. Подано заявок на реєстрацію торговельних марок: заявка     

 - в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

     

8. Зареєстровано торговельних марок: реєстрація     

 - в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

     

9. Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, сорти рослин 

автор     

10. Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на які є чинні майнові 
права, засвідчені:  

    

 - патентом на винаходи патент     

 - патентом на корисні моделі патент     

 - патентом (свідоцтвом)  на промислові зразки свідоцтво 
(патент) 

    

 - патентом на сорти рослин патент     

 - свідоцтвом на сорти рослин свідоцтво     

 - свідоцтвом на торговельні марки свідоцтво     

101 Кількість створених в науковій установі наступних ОПІВ, на які 
є чинні майнові права  

    

 - комп’ютерні програми      

 - бази даних      

 - інші об’єкти авторського права      

 - комерційні таємниці      

 - ноу-хау      

11. Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, створених в 
установі у звітному році та попередніх роках, що використані у 
звітному році: 

 
    

11.1. винаходів, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    



Київський академічний університет 

42 
 

11.2. корисних моделей, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.3. промислових зразків, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.4. торговельних марок, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.5. ноу-хау, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.6. сортів рослин, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.7. комп`ютерних програм та баз даних, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

12. Кількість наукових та інженерно-технічних працівників особа     
13. Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності 
особа 

    

 
 

 
П.і.п. виконавця, посада, № телефону, електронна пошта   

 

ФОРМА VII-2 

Договори на використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 
Номер,  дата договору 

Вид договору, 
 Вид ОПІВ, 

Вид охоронного документа, 
Патентне відомство, Предмет 

договору 

Номер 
охоронного 
документа  
(якщо є) 

Фірма-ліцензіат, 
країна; 

дата укладання 
договору; 
строк дії 

 
Ліцензіар 

Надходження коштів за 
договором у звітному році, 

тис. грн. 

Примітка 

    Всього У тому числі 
роялті 
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ФОРМА VII-3 

Заявки на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності 
  

№№ 
п/п 

Вид об’єкта права інтелектуальної власності Номер, дата  заявки Заявник (и)  Примітки 

     

ФОРМА VII-4 

Державна реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності 
 

№№ 
п/п 

Вид об’єкта права інтелектуальної 
власності 

Дата державної реєстрації (публікації 
відомостей про державну реєстрацію), 
номер патенту (свідоцтва)   

Заявник(и)  Примітки 

     
 

ФОРМА VII-5 
Дані щодо обліку нематеріальних активів  

 
№
/
№ 

Показник 

В
ин

ах
од

и 

К
ор

ис
ні

 
м

од
ел

і 

П
ро

м
ис

ло
ві

  
зр

аз
ки

 

Т
ор

го
ве

ль
н

і м
ар

ки
 

С
ор

ти
 

ро
сл

ин
 

К
ом

п’
ю

те
рн

і 
пр

ог
ра

м
и 

(с
тв

ор
ен

і в
 

ус
та

но
ві

) 

Б
аз

и 
да

ни
х 

(с
тв

ор
ен

і в
 

ус
та

но
ві

) 

Ін
ш

ий
 

об
’

єк
т 

ав
то

рс
ьк

ог
о 

пр
ав

а 
(с

тв
ор

ен
ий

 
в 

ус
та

но
ві

) 

Н
оу

-х
ау

 

К
ом

ер
ці

йн
і 

та
єм

ни
ці

 

Р
аз

ом
 

1. Кількість 
нематеріальних 
активів, що 
відображені в 
балансі, всього 

           

2. в тому числі 
відображені у 
балансі у звітному 
році 

           

 

ФОРМА VII-6 

Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам 
у 2022 р. за використання об’єктів права інтелектуальної власності  

 
№ №  
п/п 

Показник  Обсяг коштів,   
 грн. 

1. Разом __ 
2. Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою працівникам установи – 

творцям об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам, авторам 
промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які передані установою 
іншим організаціям за ліцензійними та іншими договорами  

 
__ 
 

2.1. В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими  __ 

3. Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям 
ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та реалізації установою дослідної партії 
продукції та/або послуг 

__ 

3.1. В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими __ 
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ФОРМА VII-7 

Працівники підрозділу з питань трансферу 
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності* 

 
№ № 
п/п 

П.І.П Посада Примітки 

1.    
Керівник 
підрозділу 
(контактна 
особа) 

  Контактні дані керівника підрозділу 
(контактної особи), 
тел.: 
e-mail: 

 
ФОРМА VII-8 

Інформація про реєстрацію технологій та їх складових, 
що створені або придбані за рахунок бюджетних коштів 

(надається, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2016 №33) 
 

№ 
з/п 

Назва технології та її державний 
реєстраційний номер 

Назва науково-дослідної роботи, в рамках якої створено 
технологію, та термін її виконання 

1.   
2.   
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VІІІ. Видавнича діяльність 

ФОРМА VIII-1 

Загальні показники друкованої продукції установи 

Монографії 

Підручники, 
навчальні 
посібники, 

кількість 

Довідники, 
науково-

популярна 
література, 

кількість 

Опубліковані 
брошури, 

рекомендації, 
методики, 
кількість 

Статті, кількість 

Тези, 
кількість Кількість 

Обсяг 
(обл.-
вид. 
арк.) 

у вітчизняних 
виданнях 

у зарубіжних 
виданнях 

у препринтах 

у наукових фа-
хових журналах 
(вітчизняних і 

зарубіжних), що 
входять до між-

народних баз 
даних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1  2 6 19 7 21 16 

 

ФОРМА VIII-4 

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних 

Вид 
публікації 

Публікація 

Код бюджетної 
програми, в 
межах якої 

підготовлена 
публікація 

Наукометрична 
база даних, в 

якій 
проіндексовано 

журнал 

Квартіль  
наукового 

журналу (Q) для 
статей 

Адреса публікації 

Зазначити вид 
публікації 
(монографія, 
підручник, 
збірник 
наукових 
праць, 
науково-
популярне 

Вказати авторів, назву публікації 
та видання, в якому вона 
розміщена, мовою оригіналу 

Зазначити код 
бюджетної 
програми 
(КПКВК 
6541030, 
6541140, 
6541230) 

Зазначити 
назву 
наукометрично
ї бази даних 
(Scopus або 
WoS) 

Зазначити 
квартіль (Q1/Q2, 
Q3/Q4)) 
наукового 
журналу, 
визначений 
відповідною 
базою даних (за 
наявності) 

Вказати адресу (DOI або 
URL) публікації в інтернеті 
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видання, 
стаття тощо) 
Розділ 
монографії 

Pylypovskyi, O., Phatak, C., Volkov, 
O. Effects of Curvature and Torsion 
on Magnetic Nanowires. In: 
Makarov, D., Sheka, D.D. (eds) 
Curvilinear Micromagnetism. Topics 
in Applied Physics, vol 146. 
Springer, Cham. P.  37-81 

6541030 Scopus Q4 https://doi.org/10.1007/978-3-
031-09086-8_2 

Розділ 
монографії 

Oleksandr V. Dobrovolskiy, 
Oleksandr V. Pylypovskyi, Luka 
Skoric, Amalio Fernández-Pacheco, 
Arjen Van Den Berg, Sam Ladak, 
and Michael Huth. Complex-Shaped 
3D Nanoarchitectures for Magnetism 
and Superconductivity. In: Makarov, 
D., Sheka, D.D. (eds) Curvilinear 
Micromagnetism. Topics in Applied 
Physics, vol 146. Springer, Cham. P. 
215-268 

6541030 Scopus Q4 https://doi.org/10.1007/978-3-
031-09086-8_5 

Розділ 
монографії 

Cañón Bermúdez, G.S., López, 
M.N., Evans, B.A., Yershov, K.V., 
Makarov, D., Pylypovskyi, O.V. 
Magnetic Soft Actuators: Magnetic 
Soft Robots from Macro- to 
Nanoscale. In: Makarov, D., Sheka, 
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Форма VIII-5 
 
 

Дані для анкети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 

Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність. 
Кількість публікацій 2022 рік 

у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України 
у інших наукових періодичних виданнях 

4 

8 

Монографій, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 
of Science та/або Scopus 

 
___ 

Розділів монографій 
- всього 
- з них, видані: в Україні / за кордоном 
- з них, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 

of Science та/або Scopus 

 
5 

2/3 
 

3 

 

Видавнича активність. 
Кількість працівників установ НАН України, які є 

- членами редколегій періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science (з найменуванням періодичних 
видань та відповідних інтернет-посилань): 

Кількість працівників 
установ 

Найменування періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science 
та відповідні інтернет-посилання на сторінку зі складом редакційної колегії 

2 «Металофізика і новітні технології» https://mfint.imp.kiev.ua/ua/ 

«Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html 

Український математичний журнал http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/about/editorialTeam 

- членами редколегій провідних закордонних видавництв або редакторами монографій, збірок праць і т. ін., що вийшли в світ у таких 
видавництвах (вказати найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання): 

Кількість працівників 
установ 

Найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання 

___  
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ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

 

ФОРМА ІХ-1 
Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 

Київський академічний університет 
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ФОРМА ІХ-2 

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

Подано в 2022 році 

Джерело 
фінансування 
(назва конкурсу 
та програми 
українською та  
англійською 
мовами 
відповідно до 
оригінальної 
мови) 

Назва  
заявки  

Керівник 
проєкту від 
установи  
 

Керівник 
проєкту від 
іншої установи 
(якщо є), 
 в тому числі 
зарубіжний  
 

Установи-партнери, 
в тому числі 
зарубіжні 

Тривалість 
проекту (роки, 
місяці) 
 

 

Горизонт 
Європа (Horizon 
Europe), конкурс 
Європейського 
партнерства 
"Clean Hydrogen 
Joint 
Undertaking", 
HORIZON-JTI-
CLEAN-H2-
2022-02-01 

 
ПРОЄКТ 

«CASCARAH
Y: 
CompAtibility 
of diStribution 
non-steel 
metalliC gAs 
gRid mAterials 
with 
HYdrogen» 

Нікітін Юрій 
Donato Zangani, 
RINA Consulting 
SpA, Італія, 

RINA Consulting 
SpA, Італія, 
Politecnico di Milano, 
Італія, Know-How 
Innovative Solutions 
S.L., Іспанія, 
Інститут 
електрозварювання 
ім. Є.О. Патона 
НАН України, 
Фізико-механічний 
інститут ім. Г.В. 
Карпенка НАН 
України 

36 місяців, 2023-
2025 рр. 

 

Горизонт 
Європа (Horizon 
Europe), конкурс 
«HORIZON-
CL4-2022-
DIGITAL-
EMERGING-02 
Digital and 
emerging 
technologies for 
competitiveness 

проєкт 
CogniWARE 
5.0  
«Trustworthy 
Artificial 
Intelligence and 
Cognition-as-a-
Service 
framework for 
value chain 
optimisation, 

Володимир 
Ночвай 

Prof.Juan M 
Corchado, 
Fundacion 
Instituto 
Internacional de 
Investigación en 
Inteligencia 
Artificial y 
Ciencias de la 
Computacion 
(AIR Institute) 

Fundacion Instituto 
Internacional de 
Investigación en 
Inteligencia Artificial 
y Ciencias de la 
Computacion (AIR 
Institute) ES, 
MIDDLESEX 
UNIVERSITY 
HIGHER 

36 місяців, 
2023-25 рр. 
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and fit for the 
green deal» 

worker safety 
and end-user 
digital rights 
protection in a 
sustainable 
Service Industry 
5.0» 

EDUCATION 
CORPORATI UK, 
JUSTINMIND SL 
ES, 
Huawei Technologies 
Netherlands B.V NL,  
FS COM FR,  
CARDIFF 
UNIVERSITY UK, 
Signalton Teknoloji 
Ltd. TR, 
UNIVERSIDADE 
DA CORUNA ES, 
SOFTWARE 
IMAGINATION & 
VISION SRL RO, 
FSS BILGISAYAR 
YAZILIM 
DANISMANLIK 
SAN. TIC.LTD.STI. 
TR, 
FACHHOCHSCHUL
E SALZBURG 
GMBH AT, 
BEIA CONSULT 
INTERNATIONAL 
SRL RO,  
FIRAT 
UNIVERSITESI TR, 
Kora Analitik 
Cözümler Sanayi ve 
Ticaret Limited 
Sirketi TR, 
GEMINI STARTUP 
BASE 
INNOVATION 
TECHNOLOGY & 
DES AT, 
meshmakers GmbH 
AT, 
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482.SOLUTIONS 
LLC UA, 
ITTI SP ZOO PL, 
CONTI TEMIC 
MICROELECTRONI
C GMBH DE, 
VOLT ELEKTRIK 
MOTOR SAN. TIC. 
A.S. TR  

Горизонт 
Європа (Horizon 
Europe), конкурс 
HORIZON-EIC-
2022-
STARTUPEU-01 
“Enhancing 
synergies 
between the EIC 
and Startup 
Europe” 

Проєкт 
«Boosting 
Synergies 
between Deep 
tech Startups 
and the Larger 
Business 
Ecosystems 
(STANDBY)» 

Ольга Воропай 

Yasemin Eda 
Erdal, ECO 
Danismanlik 
Egitim Ticaret 
Ltd Sti, 
Туреччина, 

E-CO Consulting & 
Coaching, 
Туреччина, Gold 
Venture Investment,  
Туреччина, 
Splorotech SL, 
Іспанія, Mobile 
World Capital, 
Іспанія, 
Acceler8, Мальта 

24 місяці, 2023-
2024 рр. 
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SORBONNE FR  
 

UNIVERSITE 
PARIS I 
PANTHEON-
SORBONNE FR , 
Complex Systems 
Digital Campus FR,  
UZHGORODSKYI 
NACIONALNYI 
UNIVERSITET UA, 
 SUMY STATE 
UNIVERSITY UA, 
CHARITABLE 
FUND 
INTELEKTUALNA 
PERSPEKTYVA 
UA, 
TARAS 
SHEVCHENKO 
NATIONAL 
UNIVERSITY OF 
KYIV UA,  

36 місяців, 
2023-2025 рр. 
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SKOLSTVI, V.V.I. 
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INSTITUT 
NATIONAL DE 
RECHERCHE POUR 
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Economic University 
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MOBILE WORLD 
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2023-2024 рр. 
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smarter Danube 
region» 

 

Іванова Дарина 
Maria Kozakova, 
GLOBSEC 
(Словаччина) 

G-Force 
(Словаччина), 
Globsec 
(Словаччина), 
University of Applied 
Sciences Burgenland 
(Австрія) + 10 
партнерів 
Україна: Інститут 
геохімії 
навколишнього 
середовища, ТОВ 
«Пульсар» 

36 місяців  
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COST 

COST Actions 

Воропай Ольга 

Юрій Демченко, 
University of 
Amsterdam 
(Голандія) 

37 організацій- 
учасників з 16 країн 

36 місяців  

конкурс «i4Trust 
2nd Open Call» в 
рамках проекту 
i4Trust (Co-
funded by the 
Horizon 2020 
Framework 
Programme of the 
European Union 
under grant 
agreement 
951975) 

проект 
«CADS-Carbon 
Agri Data 
Space» 

Володимир 
Ночвай 

REZOS 
BRANDS 
ANONYMI 
EMPORIKI 
ETERIA IDON 
DIATRO, Греція 

REZOS BRANDS 
ANONYMI 
EMPORIKI ETERIA 
IDON DIATRO, 
Греція, 
DIH Faubourg 
Numérique, Франція, 
Trusty, Італія, 
ТОВ «Інноваційна 
компанія 
«Біоінвест-Агро», 
Україна 
 Proint Projecten, 
Іспанія 
iSolution Lab, 
Україна 
 FarmLeap, Франція 
 

9 місяців, 2023р.  

Виконується 

Джерело 
фінансування 
(назва 
українською та  
англійською 
мовами) 

Назва  
проєкту 
(українською 
та  
англійською 
мовами), його 
тривалість 
(роки, місяці) 

Керівник 
проєкту від 
установи  
 

Координатор 
проєкту  
 

Установи-партнери, 
в тому числі 
зарубіжні 

Загальна сума 
фінансування  
(у відповідній 
валюті) для 
установи 

Сума фінансування 
в 2022 році (грн) 
 

Конкретні 
результати 

        

Федеральне 
міністерство 
освіти та 
наукових 
досліджень 
Німеччини / 

Німецько-
українська 
лабораторія 
квантових 
матеріалів / 
German-

О.А. Кордюк B. Buechner IFW Dresden - - 

Створено запит на 
імплементацію 
лабораторії у рамках 
"German-Ukrainian 
Cores of Excellence"   
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Federal Ministry 
of Education and 
Research 
(Germany) 

Ukrainian Lab 
for Quantum 
Materials - 2022 

Грант 
Європейського 
інституту 
інновацій і 
технологій 
European 
Institute of 
Innovation & 
Technology (EIT) 

Проєкт 
“Strengthening 
Innovation 
Pipelines for 
Impactful 
Universities 
(4InnoPipe)”, 
термін 
виконання 
проекту 24 
місяці, липень 
2022-червень 
2024 рр.,  

Володимир 
Ночвай 

University of 
Helsinki 
(Helsingin 
Yliopisto) 

University of 
Helsinki (Helsingin 
Yliopisto), 
Reutlingen University 
(Hochschule 
Reutlingen - Technik-
Wirtschaft-
Informatik-Design), 
Zagreb School of 
Economics and 
Management 

260000 євро 
 

19930 євро  

Horizon 2020 
Framework 
Programme of the 
European Union 
under grant 
agreement 
952176 

Проект 
«Structurescope 
EG+AI’ 
(SSEGAI)» 
DIH World  

Володимир 
Ночвай 

Юрій 
Калініченко 

ТОВ «Алейстін», 
Україна 

19 тис. євро 0  

Digital Europe 

Проєкт 
“Advanced 
Digital Skills on 
Blockchain for 
Trusted Food 
Supply Chains 
(Trustfood)” 
2023-2026 рр. 

Володимир 
Ночвай 

Eugenia 
Karamouzi, 
REZOS 
BRANDS 
ANONYMI 
EMPORIKI 
ETERIA IDON 
DIATRO, Греція 

14 учасників: 
REZOS BRANDS 
ANONYMI 
EMPORIKI ETERIA 
IDON DIATRO EL- 
Coordinator, 
SmartAgroHub S.A 
EL, 
EDEX - 
EDUCATIONAL 
EXCELLENCE 
CORPORATION 
LIMITE CY, 
WAGENINGEN 
UNIVERSITY NL, 

6 тис. євро 

0 
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UNISYSTEMS 
LUXEMBOURG 
SARL LU, 
UBITECH LIMITED 
CY, 
Kyiv Academic 
University UA, 
482.solutions UA, 
UDRUGA ZA 
RAZVOJ 
SURADNJE NA 
UNAPRJEDENJU 
TEHN HR, 
ZELENA TOCKA 
TRANS - CENTER 
ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ, SI, 
GEOPONIKO 
PANEPISTIMION 
ATHINON EL, 
RETE 
INTERNAZIONALE 
PER LE PICCOLEE 
MEDIE IMPRESE 
IT, 
ASOCIATIA 
CLUSTERUL 
AGRO-FOOD-IND 
NAPOCA RO, 
LIETUVOS 
MAISTO 
EKSPORTUOTOJU 
ASOCIACIJA 
(LITMEA) LT 

Horizon Europe 

Проєкт 
“Strengthening 
Entrepreneurial 
Ecosystem 
Development 
(SEED+)” 

Ольга Воропай 

Katarina 
Suchova, Venture 
fund G-Force 
(Словаччина) 

The Arctic University 
of Norway, The 
Technical University 
of Varna, Kyiv 
Academic University, 
venture funds G-
Force and Fasttrack 

60 тис.євро 0  
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2023-2025 рр. Ventures General 
Partner, EIT Raw 
Materials, Impact 
Hub, п’ять 
асоційованих 
партнерів 

        

 
 

ФОРМА ІХ-3 
Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

 
Країна-партнер 
(за алфавітом) 

Установа-
партнер 

Тема співробітництва Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати  

     

 
 
 
 

ФОРМА ІХ-4 
Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 

№ Країна Установа 
НАН 

України 

Установа - 
партнер 

(укр. та англ. 
мовами) 

Назва документа  
(укр. та англ. 

мовами) 

Термін дії Результати 

1. Німеччина Київський 
академічний 
уніерситет 

FIWARE 
Foundation 

e.V., 
Німеччина 

Letter of 
Engagement for the 
Ambassador 
Programme 

2021-2023 
рр. 

Проведення заходів в рамках 
Амбасадорської програми i4Trust 
(HORIZON 2020 project No. 
951975) - серія міжнародних 
семінарів за темами обміну 
даними, нових технологій та 
експериментів обміну даними, 
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Ідеатон, Дататон для проєктів з 
обміну даними 

2. Туреччина Київський 
академічний 
уніерситет 

ECO 
Consulting & 

Coaching 

Non Disclosure 
Agreement 
 

2022-
2023рр. 

Подання заявки на конкурс 
Enhancing Synergies between the 
EIC and Startup Europe (HORIZON-
EIC-2022-STARTUPEU-01 

3. Бельгія Київський 
академічний 
уніерситет 

EIT Food EIT Food IVZW 
Internal Agreement 
 

2021-2024 Участь у проєкті “Strengthening 
Innovation Pipelines for Impactful 
Universities (4InnoPipe)” 

4. Бельгія Київський 
академічний 
уніерситет 

European 
Health and 

Digital 
Executive 
Agency 

(HADEA) 

Grant Agreement 2022-2025 Початок реалізації проєкту 
“Advanced Digital Skills on 
Blockchain for Trusted Food Supply 
Chains (Trustfood)” 

 
 
 



Київський академічний університет 

64 
 

ХІІІ. Кадри 

Загальна кількість співробітників Київського академічного університету складає 84 

особи, з них: за основним місцем роботи – 27 осіб, за сумісництвом – 57 осіб. 

 

ДАНІ 

Про поповнення у 2022 році молодими спеціалістами 
та звільнення з роботи молодих спеціалістів 

Державної наукової установи 
«КИЇВСЬКИЙ  АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 Кількість чол. 

Прийнято на роботу спеціалістів з вищою 

освітою 

у віці до 35 років(включно), всього 

 

3 

В тому числі випускників вищих навчальних 

закладів 2021р. 

- 

(і окремо по учбових закладах): 

КНУ ім. Т. Шевченка 

МФТІ ФТНЦ 

Київський національний торгово – економічний 

університет 

 

1 

1 

1 

 

Кількість співробітників що закінчили Вузи без 

відриву від виробництва у 2022році 

- 

Звільнено з роботи спеціалістів з вищою 

освітою у віці до 35 років(включно), всього  

- 

В тому числі випускників вищих навчальних 

закладів 2019-2022 рр. 

- 

По причинах:  

перехід на роботу в інші установи НАН 

України 

- 

зарахування до аспірантури - 

незадоволеність заробітною платою - 

за власним бажанням - 
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Кількість працівників, які працюють за сумісництвом (з розбивкою за посадами). 

 
ДАНІ 

про керівників та спеціалістів   Державної наукової установи 
«КИЇВСЬКИЙ  АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

які працюють за сумісництвом станом на 01.01.2023 р. 
 

 
Назва посади 

Кількість 
працівник. 
 

 
 

 
 

 
  

Працюють 
за 

контрактом 

 
Примітк. 

Докторів 
наук 

Кандидатів 
Наук 

Без наукового 
ступеня 

всього 54      26         10          18 -  
у т.ч:       

зав.кафедри       3  3  - - -   
професор  8 8  - - -  

доцент  12 10  2 - -  
провідний 
інженер 

 7  -  - 7 -  

заст.директора       1 1 -  -  
учений секретар 1 1 -    

м.н.с.  7 - 1 6   

Зав.лаб. 2   2    

Н.с. 3  - 1 2   

С.н.с. 4  - 4    

П.н.с.  3 3      

       викладач 2     2   

лаборант 1    1    
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ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
 

Навести дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, 

обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, 

реактивів, програмних продуктів тощо за схемою: 

 загальний обсяг зазначених закупівель 55,0 тис. грн., 

 в т.ч. за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету 55,0 тис.грн.; 

- спеціального фонду державного бюджету 0 тис.грн. 

 

ФОРМА XІV-1 
№ 
п/п 

Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна  Вартість закупівлі 
(тис. грн.) 

Загальний фонд держбюджету  Спеціальн
ий фонд 
держ-
бюджету 

  Бюджетна програма в т.ч.  через 
ДУ «НЦ 
ГГГРІ НАН 
України»  

  6541030  6541230   
1 2 3 4 5 6 
1      

Разом:     
 

   ФОРМА XІV-2  
№ 
п/п 

Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна  Вартість закупівлі 
(тис. грн.) 

Загальний фонд держбюджету  Спеціальн
ий фонд 
держ-
бюджету 

  Бюджетна програма в т.ч.  через 
ДУ «НЦ 
ГГГРІ НАН 
України» 

  6541030  6541230   
1 2 3 4 5 6 
1      

Разом:     
 

 

 
 

ФОРМА XІV-3 
№ 

п/п 
Джерела придбання ПЕОМ Кількість (шт.) Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 
1 Загальний фонд Держбюджету,   

 Разом:   
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XVIІ. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення 

науково-дослідної діяльності в ЗМІ 

 

1. Організація спільного українсько-німецького семінару в рамках проєкту підтримки 

українських науковців UKRAPRO та сесії "Condensed matter science assisted by machine 

learning". https://kau.org.ua/images/projects/UKRAPRO/Program_Workshop.pdf 

2. Організація робочої наради «Квантові дослідження та освіта в Європі та Україні», де 13 

спікерів з України та 19 спікерів з 12 інших європейських країн представили свої 

дослідницькі та освітні ініціативи в галузі сучасної квантової науки та технології. 27-28 

липня 2022 р. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9357 

3. О.А. Кордюк брав участь в Kick-off Meeting of the BMBF funding measure "German-

Ukrainian Cores of Excellence" - 8th February 2022 

4. О.А. Кордюк представляв Україну на зустрічі Ліги європейських джерел фотонів на 

основі прискорювачів (League of European Accelerator-based Photon Sources) - 5th LEAPS 

Plenary Meeting, Paul Scherrer Institute (PSI), Switzerland, 26-28 October 2022 

https://indico.psi.ch/event/12865/page/2323-program 

5. Y. Holovatch, A. Kordyuk, I. Mryglod. The war in Ukraine: Does physics have a future? 

Europhysics News 53, 20 (2022). 

 

 

 

 

 
 



Київський академічний університет 

68 
 

 
ФОРМА XIIІ-1-к 

Президія Національної академії наук України 
Відділ наукових і керівних кадрів 
252601, Київ 30, вул.Володимирська,54 
Державна наукова установа «КИЇВСЬКИЙ  АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»                                                                          
 установа, яка представляє звіт  
м.Київ – 142, бул.Вернадського, 36      
                             адреса 
 

ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СКЛАД ТА ПЛИННІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, 
      ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ 

                          на 01 січня 2023р. 
        

 
Назва посади 

 Разом 
працівни

ків 
списково

го 
складу, 

які 
вважають

ся на 
основній 

роботі 

 

              За віком      За освітою  
 
3 гр.1- 
жінок 

Прийня
то 
звітн. 
році 
праців. 

Вибу 
ло у 
звітн. 
році 
прац. 

З  гр.1 
– 
Кандидат

ів наук  
/докторі
в 
філософі
ї/ 

3 гр. 1- 
докто-
рів 
наук 

Прац. за 
контр. за 
основним 
місцем 
роботи 

 
до 35 
років 

50 років 
і старші 

з них 
пенсі
ного 
віку 

 
повна  
вища 

 
базов
а 
вища 

  А         Б       1    2     3      4     5     6     7       8     9       10     11     12 
   
  01 

     ВСЬОГО 
Прац.,які займ.посади 
керівн. та спеціал. 

 
33 

 
9 

 

 
19 

 
12 

 
30 

  
3 

 
15 

 
9 

 
2 
 

 
6 

 
4 

 

 в т.ч. керівників 9 1 7 5 9  4 2  2 2  
         з них:             
  03 Директор 1  1  1      1  
  06 Зас.дир.з науков.роботи    1  1 1      1   
  09 Завід.лабораторій 3  3 2 3   1  1 1  
  10 Керівник науково –

допом.підр.(гол.констр.) 
 

 
  

 
 
 

 
 

       

  12 Керів. АУП 1 1 - - 1  1  1    
  13 Головні спеціалісти             
  14 Гол.бугхал.та заступн. 3  2 2 3  3 1     
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  А                   Б       1 2     3      4     5     6     7       8     9       10     11     12 
 17 В т.ч. спеціалістів 24 8 12 7 21 3 11 7 22 4 2  
             з них:             
 18 Спец.наук.досл.підрозд. 17    6    9   4   16     1   5 6 1 4 2  
             у т.ч.:             
 21  С. Н. С. 2 1 1 1 2   1  1 1  
 22 Г.н.с. 1 - 1 1 1  1 -   1  
 23  М. Н. С. 4 3      1    1     4  1 1 1  2   
 25 Інженери наук. 3 1 2 1 3   2   1   
25а Інженери 6 - 3  6  4 2 1    
 26 Техніки      1 1        1         
 27       Спец.наук.доп.підрозд.                                       
          у т.ч.:             
 28       Інженери             
 29       Інші спец.             
 30    Спец. АУП – всього  7 2 4 3 5 2 6 1 1    
         у т.ч.:             
 31  Інженери 5 2 2 2 4 1 5 1 1    
 32  Економісти 1  1  1        
  33  Бухгалтери 1     1 1  1 1      
           Докторів 4  4 3 4   2  4   
           Кандидатів 6 3 3 2 6      6   

Довідка: Чисельність всіх працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 1 січня 2023 року  33  чоловік 
“28”_грудня 2022 р.                         
 
 
                   ДИРЕКТОР 
                                                                       АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ       Олександр КОРДЮК 
 
 
 
 Прізвище виконавця Бернадська В.А. тел..424-25-10 
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ФОРМА XІІІ-1 

Д О В І Д К А 
про чисельний і віковий склад наукових працівників 

Державної наукової  установи 
«КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

за 2022 рік 
№№ 
п/п 

 
Найменування показників 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Всього 
по 

комплексу 

У тому числі: 
Інститут дослідно-

виробнича база 
(ДЗ, ЕВ, НТЦ) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Загальна чисельність працівників за 

основним місцем роботи (без 
сумісників) на 31.12.2022р. 
(у т.ч. жінок) 

чол.  33/13  

2. Чисельність наукових працівників (без 
сумісників) за контрольним списком 
на кінець року (у т.ч. жінок) 

чол. 
% до п.1 

 15/1  

3. Середній вік наукових працівників 
 

середн. вік 
сума 

літ/чол 

 55/831/15   

 з   н и х   
а/. за  ступенем: 

    

3.1 доктора наук (без членів НАН 
України) 
 

середн. вік 
сума 

літ/чол 

 70/211/3  

3.2 кандидата наук середн. вік 
сума 

літ/чол 

 51/306/6  

 б/. за посадами:     
3.3 науково-керівний склад середн. вік 

сума 
літ/чол 

 56/111/2  

 в т.ч. зав.лабораторії середн. вік 
сума 

літ/чол 

 68/204/3  

3.4 головні наукові співробітники середн. вік 
сума 

літ/чол 

   62/62/1  

3.5 провідні наукові співробітники середн. вік 
сума 

літ/чол 

 -  

3.6 старші наукові співробітники середн. вік 
сума 

літ/чол 

 53/106/2  

3.7 наукові співробітники середн. вік 
сума 

літ/чол 

 -  

3.8 молодші наукові співробітники середн. вік 
сума 

літ/чол 

 46/183/4  

3.9 інші наукові співробітники 
(головні, провідні та інші спеціалісти) 

середн. вік 
сума 

літ/чол 

 55/165/3 
 

 

 
       ДИРЕКТОР 
АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ       Олександр КОРДЮК 
 
Пр.інж.ВК Бернадська В.А.  т. 424-25-10 
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ФОРМА XIII-2 

Окремі чисельні показники, 
що характеризують стан роботи з молодими ученими в 

Державній науковій установі «Київський академічний університет» 
(назва установи НАН України)  

1. Кількість молодих вчених-стипендіатів станом на 31.12.2022 р.: 

Президента України для молодих вчених 0 

Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук 0 

НАН України для молодих вчених 0 

 Імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених НАН України – 
кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук 

0 

 
Форми підтримки для молодих вчених: 

К-ть премій, грантів, 
стипендій, отриманих у 

звітному році 
2 Державні та академічні форми підтримки молодих вчених 

Премія Президента України для молодих вчених 0 
Премія Верховної Ради України молодим ученим 0 
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді 
у розбудові України 

0 

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 
молодих учених 

0 

Гранти Президента України для обдарованої молоді 0 
Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих 
вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними 
напрямками розвитку науки і техніки 

0 

Іменні стипендії найкращим молодим ученим для увічнення подій 
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв 
Небесної Сотні 

0 

Програма постдокторальних досліджень у НАН України 1 
Проекти НДР для молодих учених НАН України 0 
Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів 
вищої освіти за кращі наукові роботи 

0 

Додаткові відомчі теми для молодих вчених, які виступали з 
науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України 

0 

3. Премії чи стипендії імені видатних вчених – колишніх співробітників  
наукової установи 

  
  
  

(вказати назву премій або стипендій та їх розмір) 

 

 

4. Премії, стипендії, гранти для молодих вчених, які засновані обласними та міськими державними 
адміністраціями: 

Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у 
розбудові столиці України – міста-героя Києва 

0 
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Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для 
працівників наукових установ закладів вищої освіти Львівської 
області 

0 

Премія Дніпропетровської обласної ради молодим громадянам 
області за досягнення в різних сферах суспільного життя, 
професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону (за 
досягнення в науковій та педагогічній діяльності) 

0 

………………………………………………………  
  

(вказати назву форми адресної підтримки, її  розмір, 
ким надана) 

 

5. Інші форми адресної підтримки молодих вчених (що не включалися до вищезазначених, у тому 
числі міжнародні) 

  
  
  
  
  

(вказати назву форми адресної підтримки, ким надана, 
країна) 

 

6 Кількість молодих вчених, яких направлено на стажування в установи чи організації (із 
зазначенням їх назви країни, а також назви установи (організації), яка профінансувала 
стажування): 
 Max Planck Society, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Німеччина 1 
  

7. Наявність у науковій установі ради молодих вчених і спеціалістів та __немає__ 
(є/немає) 

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді __немає__ 
(є/немає) 

8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з 
науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих вчених тощо) 8 
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1. Семінар «Грантові програми ЄС як інструмент інтеграції молодих вчених у європейську 
наукову екосистему» буде присвячений огляду відкритих європейських конкурсів, у тому числі в 
рамках програми «Горизонт Європа» 15 листопада 22 2022 року – 
https://www.facebook.com/100079967931997/posts/pfbid0Qc15XZJ5PXg2ZEgUqTNhJ4FqtCMTEi2
AGgdaUR2r1HMf2ECqdurQhceerB1G4wEFl/?d=n 
 
2. Навчальний курс “Інноваційний менеджмент” 19.09.2022-15.12.2022 для  студентів, аспірантів 
та науковців з комерціалізації наукових проєктів під менторством провідних професорів 
Німеччини, Фінляндії, Хорватії та України. Курс реалізується онлайн на базі Київського 
академічного університету в рамках проєкту EIT HEI 4InnoPipe. 
https://kau.org.ua/news/massmedia/855-navchalnyy-kurs-z-innovatsiynoho-menedzhmentu 
 
3. Німецько-українська весняна школа з трансферу технологій «German Ukrainian Technology 
Transfer University  Spring School 2022» з 25 квітня 2022 року по 26 червня 2022 року Приймаючий 
університет: Вюрцбурзький університет Юлія-Максиміліана Учасники: 6 науковців, 11 студентів, 
1 аспірант з Києва та Львівського національного університету імені Івана Франка Програма: 180 
год., вкл. спільні заходи, спільна робота над проектами, управління проектами та PR, відвідування 
уроків в університетах, індивідуальні дослідження, зустрічі для співпраці, створення ідей та 
вдосконалення стартапів, презентації та пітчинги. 
 
4. Організація регулярного Семінару квантових матеріалів та квантових технологій. Цього року 
проведено 8 засідань. 
 
5. Організація спільного українсько-німецького семінару з квантових матеріалів (German-
Ukrainian Seminar on Quantum Materials). https://kau.org.ua/news/sci/908-qs-jeroen-2022; 
https://kau.org.ua/news/sci/902-guqumat-seminar-01  
 
6. Організація спільного українсько-німецького семінару в рамках проєкту підтримки українських 
науковців UKRAPRO та сесії "Condensed matter science assisted by machine learning". 
https://kau.org.ua/images/projects/UKRAPRO/Program_Workshop.pdf  
 
7. Організація робочої наради «Квантові дослідження та освіта в Європі та Україні», де 13 спікерів 
з України та 19 спікерів з 12 інших європейських країн представили свої дослідницькі та освітні 
ініціативи в галузі сучасної квантової науки та технології. 27-28 липня 2022 р. 
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9357 
 
8. В рамках лекторія "Наукові зустрічі", 2 листопада у Будинку вчених пройшла жива популярна 
лекція Олександра Кордюка "Про квантове майбутнє України" https://kau.org.ua/news/sci/901-
scimeet-qfuture 
__________________________________________________________________ 

(вказати назви заходів)  
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ФОРМА XIII-3 

 
П О К А З Н И К И  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  

                            Державної  наукової  установи 
                                         «КИЇВСЬКИЙ  АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

молодими науковими працівниками 
(за станом на 01.01.2023р.) 

Молоді вчені за посадами 
Разом мо-

лодих учених, 
які обіймають 

зазначені 
посади 

З них 

На

уково-

керівний 

персонал 

Головні 
наукові 

співробіт-
ники 

Провідні 
наукові 

співробіт-
ники 

Старші 
наукові 

співробіт-
ники 

Наукові 
співробіт-

ники 

Молодші 
наукові 

співробіт-
ники 

Головні, 
провідні 

інженери та 
інші головні й 

провідні 
професіонали 

Докторанти 
докторів 

наук 
кандидатів 

наук 
без 

ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - 1 - 3 1 - 5 - 3 2 

 
Список молодих учених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Дата народження 
(день/місяць/рік) 

Наукова ступінь /  
навчання в докторантурі 

- - - 

- - - 

          
       ДИРЕКТОР 
АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ       Олександр КОРДЮК 
 
Прізвище виконавця і № телефону 
Пр..інж.ВК Бернадська В.А.  т. 424-25-10 
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ФОРМА ХІІІ-4 

 
Склад працівників  Державної наукової установи 

«Київський академічний університет» 
за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем за 2022рік 

 

С
пи

ск
ов

а 
чи

се
ль

ні
ст

ь 
пр

ац
ів

ни
кі

в 

З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним рівнем 

ке
рі

вн
ик

и 

пр
оф

ес
іо

на
ли

 

ф
ах

ів
ці

 

те
хн

іч
ні

 с
лу

ж
бо

вц
і 

кв
ал

іф
ік

ов
ан

і р
об

іт
ни

ки
 

ро
бі

тн
ик

и 
на

йп
ро

ст
іш

их
 

пр
оф

ес
ій

 

м
аг

іс
тр

и 

сп
ец

іа
лі

ст
и 

ба
ка

ла
вр

и 

м
ол

од
ш

і с
пе

ці
ал

іс
ти

 

кв
ал

іф
ік

ов
ан

і р
об

іт
ни

ки
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

33 9 11 12 1 - - 11 20 1 1 - 

 

 
        ДИРЕКТОР 
 АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ       Олександр КОРДЮК 
                                                                                                                                                                                                                    
 Прізвище виконавця Бернадська В.А. тел..424-25-10 
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КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

наукових співробітників  Державної наукової установи 
«Київський академічний університет» 

станом на 01.01.2023 р. 

№ 

п\
п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Рік 

народ 

ження 

Посада 
Вчений 

ступінь 

Вчене 

звання 

Шифр та 
найменуван-
ня спеціаль-

ності, по 
котрій працює 
в теперішній 

час 

Дата останнього 
обрання на 

посаду чи за 
конкурсом 

(після  атестації 
чи  призначення) 

Керівництво
аспірантами 

та 
здобувачами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Керівництво 

1 
КОРДЮК Олександр 

Анатолійович  
09.12.1967 директор  д.ф.м.н. 

академік, 

професор 

01.04.07 

Фізика 
твердого 

тіла 

2017р. 

призначення 
 

2 
ШАДУРА Віталій 

Миколайович 
20.11.1956 

заст. 
директора 
з 
наук.робо
ти 

к.ф.-м.н.   
2021 

призначення 
 

3 ТЕУС Сергій Миронович 01.04.1982 
учен.  

секрет. за 
сумісн. 

д.ф.-м.н. ст.досл. 
01.04.13 

Фізика 
металів 

2017 

призначення 
 



Київський академічний університет 

77 
 

4 
АНТОНЮК Олександра 

Вікторівна 
11.11.1968 

заст. 
директора 
з наук 
роботи за 
сумісн 

д.ф.-м.н. ст..досл.  
2021 

призначення 
 

Лабораторія нових методів аналізу матеріалів 

5 
КРАСОВСЬКИЙ   Тарас 

Анатолійович 
12.08.1951 зав.лаб. - -   атестація 2015р.   

6 
ПОЛЬСЬКИЙ  

Михайло Олексійович 
01.01.1951 пр.інж.    

2015 

атестація 
 

7 
ВАСИЛЕНКО Володимир  

Іванович  
26.01.1939 м.н.с. к.т.н. с.н.с.  

2016 

призначення  
 

 Лабораторія надпровідної квантової електроніки 

8 
ШАПОВАЛОВ Андрій 
Петрович 

09.08.1963 Зав.лаб. к.т.н. ст.дослидник  
2021 

конкурс  
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9  

 МОНАСТИРСЬКА Тетяна 
Олександрович 

08.01.1963 
 с.н.с. 
сумісниц
твом 

 к.ф.-м.н. ст..дослидник  
 2021 

      конкурс 
 

10 
МОСКАЛЮК Вячеслав 
Олегович 

04.04.1982 
м.н.с. за 
сумісниц
твом 

   
2021 

конкурс  
 

 
11 

 МОКЛЯК Сергій 
Вадимович 

26.01.1977  
 м.н.с.  
сумісниц
твом 

 .  
 2021 

      конкурс 
 

12 
ЯКОВЛЕВ Всеволод 
Ярославович 

13.08.1991 
н.с.  

сумісниц
твом 

   
2021 

конкурс  
 

13  
ШНИРКОВ Володимир 
Іванович 

20.03.1947  с.н.с.  д.ф.-м.н. 
професор 

с.н.с.  .  
  

2021 

конкурс   
 

14 
 

БЕЗГУБА  

Володимир Володимирович 
04.12.1991 с.н.с. к.ф.-м.н. .  

 2022 

     призначення 
 

15 
ПЛЮЩАЙ Олександр 
Іванович  

03.06.1975 
с.н.с. за 

сумісниц
твом 

к.ф.-м.н.   
2021 

конкурс  
 

16 
КАЛЕНЮК Олексій 
Андрійович 

07.01.1977 
с.н.с. 

сумісниц
твом 

к.ф.-м.н. ст..дослідник  
 2021 

конкурс 
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17 ФЕЯ Олег Дмитрович 28.04.1989 м.н.с.    
2021 

конкурс 
 

18 
 БОЛЯСОВА Ольга 
Олександрівна 

29.08.1991 
м.н.с. 

сумісниц
твом 

   
2022 

призначення 
 

19 
ПИЛИПОВСЬКИЙ 
Олександр Васильович 

06.09.1989 м.н.с.    
2021 

призначення 
 

20 
ФУТИМСЬКИЙ Сергій 
Ігоревич 

15.12.1976 
м.н.с. 

сумісниц
твом 

к.ф.-м.н   
2022 

призначення 
 

21 
СУВОРОВ Олександр 
Юрійович 

15.09.1990 
н.с. 

сумісниц
твом 

к.ф.-м.н   
2022 

призначення 
 

 Кафедра біомедицини та нейронаук  

22 
ВОЙТЕНКО   Нана 

Володимирівна 
06.01.1968 

проф. каф. 

сумісн 
д.б.н. с.н.с. 

03.00.13 

Нормальна 
фізіологія 

2008 

призначення 
 

23 
БІЛАН Павло 

Володимирович 
25.04.1961 

Зав.каф.су
місн 

д.б.н. с.н.с. 
03.00.02 
біофізики 

2011  

призначення 
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24 
ДОСЕНКО Віктор 

Євгенович 
03.06.1970 

проф. каф. 
сумісн 

д.м.н. професор  
2020 

призначення 
 

25 
ПІВНЕВА Тетяна 

Андріївна 05.09.1959 
проф. каф. 

сумісн 
д.б.н. с.н.с.  

2020 

призначення 
 

26 
БОЛДИРЄВ Олексій 

Ігорович 
03.02.1983 

доцент. 
каф. 

сумісн 
к.б.н.   

2021 

призначення 
 

27 
ШУБА Ярослав 

Михайлович  
18.05.1955 

проф. каф. 
сумісн 

д.б.н. професор  
2022 

призначення 
 

 Кафедра математики 

28 
МАКСИМЕНКО Сергій 

Іванович 
16.03.1974  

професор 
сумісн. 

д.т.н. с.н.с. 
  

 

2021 

призначення 
  

29 
ОСТРОВСЬКИЙ Олексій 

Вікторович  
20.08.1961 

професор.  
сумісн  

 
д.ф.м.н.  

професор 
с.н.с. 

  

 

2021 

 призначення 
 

30 
     КНОПОВА Вікторія       
Павлівна  

26.10.1979 

доцент  
каф.  

сумісн  

 

д.ф.м.н. с.н.с.  
2022 

 призначення 
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31 
БОЙКО Вячеслав 

Миколайович  
 25.08.1970 

 
Зав.каф.су

місн 
д.ф.м.н. с.н.с.  

2022                                                                                                                         

призначення 
 

32 
НЕСТЕРЕНКО Марина 

Олександрівна 
24.11.1979 

доцент  
каф.  

сумісн  

 

д.ф.м.н. 
ст.дослідни

к 
 

2022                                                                                                                         

призначення 
 

 Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів  

33 
КАРБІВСЬКИЙ 

Володимир Леонідович 
04.07.1961 

проф. каф. 
сумісн 

д.ф.м.н. професор  
2017 

призначення 
 

34 ЛЕНЬ Євген Георгійович 25.02.1970 
проф.   

сумісн.  
д.ф.м.н. професор  

2017 

призначення 
 

35 ФЕЯ Олег Дмитрович 28.04.1989 
виклад. 
сумісн. 

   
2022 

призначення 
 

36 
ЛЕВЧЕНКО Леся 

Валеріївна 
20.06.1989 

виклад. 
сумісн. 

   
2022 

призначення 
 

 Кафедра теоретичної та математичної фізики  
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37 
ЗОЛОТАРЮК Ярослав 

Олександрович 
27.02.1973 

доцент. 
каф. 

сумісн 
д.ф.м.н. с.д.  

2017 

призначення 
 

38 
ІОРГОВ Микола 

Зіновійович 
01.01.1973 

Доцент 
сумісн 

д.ф.м.н. с.н.с.  
2017 

призначення 
 

39 
 

СЕМЕНОВ Андрій 
Олександрович 

01.02.1972 
доцент. 

каф. 
сумісн 

д.п.н. с.н.с.  
2019   

призначення 
 

40 
ШАРАПОВ Сергій 

Геннадійович 
03.07.1970 

доцент. 
каф. 

сумісн 
д.ф.м.н. с.д.  

2019   

призначення 
 

Лабороторія відкритих  інновацій 

41 
НОЧВАЙ Володимир 

Іванович   
05.08.1974 

зав.лабсу
місн 

к.т.н.   
2021 

конкурс 
 

42 
МЕЛЬНИК Марина 

Василівна   
10.11.1985 

м.н.с. 

сумісн 
   

2021 

призначення 
 

43 
ВОРОПАЙ Ольга 

Костянтинівна 
18.07.1984 

н.с. 

сумісн 
к.е.н   

2022 

конкурс 
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44 
НІКІТІН Юрій 
Олександрович 

29.05.1955 
п.н.с. 

сумісн 
д.ф.м.н доцент  

2021 

призначення 
 

45 
ВОВК Катерина 
В´ячеславівна 

28.03.1990 
с.н.с. 

сумісн 
к.г.н   

2022 

конкурс 
 

46 
САВЧЕНКО Денис 

Олександрович 
06.01.1987  

пр.інж. 

сумісн. 
   

2022 

призначення 
 

 
Лабораторія дослідження даних та машинного навчання 

 

47 
СИТНИК Дмитро 

Олексійович 
01.03.1982 

зав.лаб 

.сумісн 
к.ф.м.н   

2021 

конкурс 
 

48 
ФРОЛОВА Аліна 

Олександрівна  
06.07.1987 

м.н.с. 
сумісн 

    
2021 

призначення 
 

49 
СЕМЕНОВ Василь 

Юрійович 
10.07.1977 

п.н.с. 
сумісн 

д.ф.м.н   
2021 

конкурс 
 

50 
СЕМЕНОВА Євгенія 

Вікторівна 
05.03.1981 

с.н.с. 

сумісн 
к.ф.м.н   

2021 

конкурс 
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51 
СОЛОДКИЙ Сергій 

Григорович 
14.03.1962 

п.н.с. 
сумісн 

д.ф.м.н с.н.с.  
2021 

конкурс 
 

52 
РОМАНКО Анастасія 

Олександрівна 
19.01.1988 м.н.с..    

2020 

конкурс 
 

53 
РУДАКОВСЬКИЙ Антон 

Володимирович 
15.07.1992 

пр.інж. 
сумісн 

   
2020 

конкурс 
 

54 
САВЧЕНКО Денис 

Олександрович 
06.01.1987 

пр.інж.су
місн 

   
2020 

конкурс 
 

55 
ЛИХЕНКО Олександр 

Костянтинович    
01.02. 1991 

м.н.с. 
сумісн  

   
2021 

призначення  
 

56 
ТИМЧИШИН Віталій 

Богданович 
09.05.19988 пр.інж. к.ф.м.н   

2022 

призначення 
 

Кафедра молекулярної біології та біотехнології 

   

57 
ТУКАЛО Михайло 

Арсентійович 
02.06.1951 

зав.кафсу
місн 

д.б.н. 
Академік 
професор 

 
2021 

призначення 
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58 
СКРИПКІНА Інесса 

Яківна 
05.02.1966 

доцент. 
каф. 

сумісн 
К.б.н. с.н.с.  

2021 

призначення 
 

59 
ПІВЕНЬ Оксана 

Олександрівна  
09.10.1975 

доцент. 
каф. 

сумісн 
д.б.н. с.н.с.  

2021 

призначення 
 

Кафедри прикладної фізики та матеріалознавства   

60 
МІЛЕНІН Олексій 

Сергійович    
20.11.1981 

доцент. 
каф. 

сумісн 
д.т.н.   

2022 

призначення 
 

61 
КОСТІН Валерій 

Анатолійович   
04.04.1963 

доцент. 
каф. 

сумісн 
д.т.н. с.н.с.  

2022 

призначення 
 

62 
ЗГАЛАТ – 

ЛОЗИНСЬКИЙ Остап 
Броніславович   

24.05.1975 
доцент. 

каф. 
сумісн 

д.т.н. с.н.с.  
2022 

призначення 
 

Лабораторія динаміки електронних процесів в гібридних структурах 

63 
БІЛОГОЛОВСЬКИЙ 

Михайло Олександрович 
21.12.1948 Завідувач 

лабораторії 
д.ф.-м.н. професор  

2022 

призначення 
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64 ЗУБОВ Едуард Євгенович 03.06.1960 г.н.с. д.ф.-м.н. с.н.с.  
2022 

призначення 
 

65 
ЗАЛУЦЬКИЙ Марко 

Володимирович 
06.06.1962 пр.інж.    

2022 

призначення 
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С  П  И  С  О  К 

наукових працівників  Державної наукової установи 
«Київський академічний університет» прийнятих у 2022 році  

станом на 1 січня 2023 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Прізвище,ім'я та по батькові  Посада Вчена ступінь 

1. 
БЕЗГУБА Володимир 
Володимирович 

с.н.с. к.ф.-м.н.  

2. ТИМЧИШИН Віталій Богданович пр.інженер к.ф.-м.н. 

3. ЗУБОВ Едуард Євгенович г.н.с. д.ф.-м.н. 

4. 
БІЛОГОЛОВСЬКИЙ Михайло 
Олександрович 

Зав.лабораторії д.ф.-м.н. 

5. 
ЗАЛУЦЬКИЙ Марко 
Володимирович   

  пр.інженер  
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С  П  И  С  О  К 

наукових працівників  Державної  наукової  установи 

«КИЇВСЬКИЙ  АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

звільнених  у 2022 році станом на 1 січня 2023 року 

 

№ Прізвище, ім'я та по батькові Посада Вчена ступінь 

1. - - - 
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