
Інформація про наукову та наукову 
технічну діяльність за 2020 рік



Кадровий склад

Професорсько-викладацький склад 2017 
р.

2018 
р.

2019 
р.

2020 
р.

Чисельність штатних науково-педагогічних 
працівників, всього осіб, з них:

204 196 206 194

докторів наук, професорів 44 47 43 50

кандидатів наук, доцентів 116 113 115 100

викладачів без наукових ступенів 53 30 48 44



Наукові ради по захисту докторських і 
кандидатських дисертацій

• доктора (кандидата) історичних наук та філософських наук за 
спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні, філософські науки)  
Д 48.125.01. Голова спеціалізованої ради: проф. Кралюк П. М.

• доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 –
педагогічна та вікова психологія
Д 48.125.03. Голова спеціалізованої ради: проф. Каламаж Р.В.

• доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія
України

Д.48.125.02. Голова спеціалізованої ради: проф. Трофимович В.В.



Наукові центри та лабораторії

13 наукових центрів

10 лабораторій

Зокрема,
• Центр політичних досліджень
• Науковий центр «Школа політичної аналітики 

«ПОЛІС»»
• Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології
• Інститут практичної психології та педагогіки
• Науково-дослідний центр «Інститут досліджень

української діаспори імені професора Любомира 
Винара»

• НЦ «Саногенна педагогіка та психологія»



Фінансування наукових досліджень (тис. грн.)

Категорії
робіт

2016 2017 2018 2019 2020

к-сть 
од.

тис. 
грн.

к-сть 
од.

тис. 
грн.

к-сть 
од.

тис. грн. к-сть 
од.

тис. 
грн.

к-сть 
од.

тис. грн.

Фундаментальні 4 606,613 4 879,100 3 621,251 2 472,7 — —

Прикладні — — — — — — — — — —

Госпдоговірні 4 530,0 4 430,672 5 2221,349 12 634,1 9 2244,2



Фінансування наукових досліджень (тис. грн.)
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Кошти за господоговірною тематикою



Міжнародна співпраця

25 країн світу
78 наукових та 

освітніх закладів



• European Values and Identity Studies

• The Comparative Study of Democratization: 
Transition Politics in V4 countries and Ukraine

• Academic Response to Hybrid Threat, WARN

Грантові проекти:



• Дні науки – 2020 (в онлайн форматі)
• Міжнародна конференція «Україна та Польща в боротьбі за 

незалежність (1918-1920 рр.)»
• VIII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: 

проблеми дослідження»
• Міжнародна наукова конференція «Філософія Романа Інґардена і 

сучасність»
• Міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука у 

сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети»

Наукові заходи



Публікації Scopus і WoS

Коефіцієнт публікацій 
на 100 НПП

2017 р. – 8,82
2018 р. – 14,79
2019 р. – 15.04
2020 р. – 17,520
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Перспективна тематика наукових досліджень 
в НаУОА

• Соціально-психологічні та індивідуально-особистісні предиктори кібербулінгу у 
юнацькому середовищі

• Шляхи оптимізації протиепідемічного захисту населення на різних рівнях
управління в контексті розбудови вітчизняної системи охорони громадського
здоров`я

• Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах 
глобалізації

• Обгрунтування методологічних підходів до розробки та впровадження
державної системи моніторингу дермінант здоров`я

• Острогіана




