
5

Структура університету
University Structure

Taras Shevchenko National University of Kyiv is a well-
known center for training and certifying scientific and 
educational staff. For many decades, its post-graduate 
studies efficiency has been as high as 60%.
Full members and corresponding members of the 
state Academies of Ukraine – 43.
Teaching Staff:
•	 On	the	staff:	2,450	persons
•	 Freelance:	350	persons
•	 Holding	 post-graduate	 and	 research	 degrees:	 2,200	
persons
Fundamental Science and Research Department:
•	 On	the	staff:	1,160	persons
•	 Holding	post-graduate	and	research	degrees:	600	per-
sons
•	 Engineering-technical	 and	 administrative	 staff:	 500	
persons
•	 Freelance:	2,600	persons
•	 Students,	post-graduate	students:	25,000	persons
•	 The	scientific	library	collections	include:
•	 Over	3.5	million	items	
Scientific publications:
•	 20	series	of	“Kyiv	University	Bulletin”
•	 42	scientific	journals
•	 2	electronic	journals
THE UNIVERSITY AWARDS THE FOLLOWING DEGREES:
Bachelor
Number of students in the past academic year:
•	 Total:	17,572
•	 Full-time:	15,328
•	 By	correspondence:	2,244
Master
Number of students in the past academic year:
•	 Total:	8,284
•	 Full-time:	4,758
•	 By	correspondence:	3,526	PhD
PhD
Number of post-graduate students in the past academic 
year:
•	 Total:	1,660
Dr.
Number of doctoral students in the past academic year:
•	 Total:	129
The university has 45 specialized academic councils 
that award degrees in 124 research fields

Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка – відомий в Україні центр підготовки та 
атестації наукових та науково-педагогічних кадрів. 
Упродовж багатьох десятиліть ефективність док-
торантури та аспірантури складає 60%.
Дійсні члени та члени-кореспонденти державних 
Академій України – 43
Професорсько-викладацький склад:
•	 Штатні:	2	450	осіб
•	 Позаштатні:	350	осіб
•	 З	науковим	ступенем:	2	200	осіб
Науковий потенціал науково-дослідної частини:
•	 Штатні:	1160	осіб
•	 З	науковим	ступенем:	600	осіб
•	 Інженерно-технічний	та	адміністративний	
персонал: 500 осіб
•	 Сумісники:	2	600	осіб
•	 Студенти,	аспіранти,	докторанти:	25	690	осіб
•	 Загальний	фонд	наукової	бібліотеки:
•	 Понад	3,5	мільони	примірників
Наукові видання:
•	 20	серій	«Вісника	Київського	універсиетут»
•	 42	наукових	журнали
•	 2	електронних	видання
УНІВЕРСИТЕТ НАДАЄ СТУПЕНІ:
Бакалавр
Кількість студентів за минулий академічний рік:
•	 Загалом:	17	572
•	 Стаціонарно:	15	328
•	 Заочно:	2	244
Магістр
Кількість студентів за минулий академічний рік:
•	 Загалом:	8	284
•	 Стаціонарно:	4	758
•	 Заочно:	3	526
Кандидат наук
Кількість аспірантів(ад’юнктів) за минулий 
академічний рік:
•	 Загалом:	1	660
Доктор наук
Кількість докторантів за минулий академічний рік:
•	 Загалом:	129
В університеті функціонують 45 спеціалізованих 
вчених рад з присудження наукових ступенів за 
124 науковими спеціальностями.

8 інститутів, 16 факультетів, 182 кафедри, 66 науково-дослідних лабораторії, Корпорація «Науковий парк 
Київський університет імені Тараса Шевченка», Інформаційно-обчислювальний центр, Навчально-дослідницький 
центр інформаційних технологій, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад, Зоологічний музей, Канівський 
природний заповідник, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Наукова бібліотека тощо.

8 institutes, 16 faculties, 182 departments, 62 research laboratories, Taras Shevchenko Kyiv University Science Park Corporation, 
Information Technology Center, Training and Research Center for Information Technology, Astronomical Observatory, the Botanical Gar-
dens, Zoological Museum, Kaniv Nature Reserve, Kyiv University Publishing, University Library, and other structural units.
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Київський національний
університет 
імені Тараса Шевченка

Fundamental Science and Research Department, 
which has been operating for over 60 years, employs 
1,000 persons, including 600 full doctors and PhDs, 460 
engineers, technicians, and laboratory technicians, 17 
full members and 26 corresponding members of the 
state academies of the country.

66 research laboratories,
10 research and educational centers. 
16 Language and Information Centers.
Free access to 16 high-tech equipment centers.

The university and its foreign partners support the 
Franco-Ukrainian association for molecular chemistry 
studies and the Ukrainian-German department of envi-
ronmental management and entrepreneurship.
University scientists are developing the priority areas 
of research, science and technology:
•	 fundamental	 research	 on	 the	 most	 topical	 issues	

Понад 60 років функціонує в університеті науково-
дослідна частина, де працюють 1000 співробітників, 
із них 600 – доктори, кандидати наук, 460 – інжене-
ри, техніки, лаборанти, 17 – дійсні члени, 26 – члени-
кореспонденти державних Академій наук країни.

66 науково-дослідницьких лабораторій,
10 науково-навчальних центрів.
16 мовно-інформаційних центрів.
16 центрів колективного користування наукоєм-
ним обладнанням.

В університеті за підтримки зарубіжних партнерів 
функціонує Франко-українське об’єднання в галузі 
молекулярної хімії, Українсько-німецька кафедра 
екологічного менеджменту і підприємництва.
Університетські вчені працюють над розробками 
пріоритетних тематичних напрямів наукових до-
сліджень:

Сергій Андрійович Вижва
Проректор з наукової роботи,
доктор геологічних наук,професор,
академік АН ВШ України,
заслужений працівник освіти України

Serhiy Vyzhva
Vice-Rector
Professor
Academician of Higher School Academy of 
Sciences of Ukraine,
Honoured Worker of Education of Ukraine
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•	 фундаментальні	 наукові	 дослі-
дження з найбільш важливих про-
блем розвитку науково-технічного, 
соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу 
для забезпечення конкурентоспро-
можності України у світі та сталого 
розвитку суспільства і держави;
•	 інформаційні	 та	 комунікаційні	 тех-
нології;
•	 енергетика	та	енергоефективність;
•	 раціональне	природокористування;
•	 науки	 про	 життя,	 нові	 технології	
профілактики та лікування найпоши-
реніших захворювань;
•	 нові	речовини	і	матеріали.

Тематичні напрями наукових досліджень 
об’єднані в 11 Комплексних наукових програм 
університету.
У межах зазначених програм виконується 56 бю-
джетних та 68 договірних тем.

За міжнародними грантами щорічно виконуєть-
ся понад 50 наукових тем.
1. Новітні та ресурсозберігаючі технології 
(керівник – академік НАН України Находкін М.Г.), 
e-mail: decanat_rff @univ.kiev.ua

2. Сучасні математичні проблеми природознав-
ства, економіки та фінансів
(керівник – академік НАН України Перестюк М.О.), 
e-mail: decanat_mmf@univ.kiev.ua

covering Ukraine’s scientific, technical, socio-econom-
ic, socio-political, and human resources to ensure its 
competitiveness in the world and sustainable develop-
ment of society and the state;
•	 information	and	communication	technologies;
•	 power	engineering	and	its	efficiency;
•	 sustainable	nature	management;
•	 life	 sciences,	 new	 technologies	 of	 preventing	 and	
treating common diseases and disorders;
•	 new	substances	and	materials.

Research areas are represented by 11 comprehen-
sive research programs:
1. Innovative resource-saving technologies 
(Director – Nakhodkin, M.G., Academician of NAS of 
Ukraine), 
e-mail: decanat_rff@univ.kiev.ua

2. Mathematical techniques in nat-
ural science, economics and finance 
(Director – Perestyuk, M.O., Academician 
of NAS of Ukraine),
e-mail: decanat_mmf@univ.kiev.ua
3. Condensed matter – physics of 
new technologies
(Director – Bulavin, L.A., Academician of 
NAS of Ukraine), 
e-mail: decanat_phys@univ.kiev.ua
4. Information Technologies and 
Society 
(Director – Zakusylo, O.K., Academician 
of NAPS of Ukraine), 
e-mail: zakusylo@univ.kiev.ua
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Taras Shevchenko
National University
of Kyiv

3. Конденсований стан – фізичні основи новітніх 
технологій
(керівник – академік НАН України Булавін Л.А.), 
e-mail: decanat_phys@univ.kiev.ua
4. Інформатизація суспільства
(керівник – академік НАПН України Закусило О.К.),
e-mail: zakusylo@univ.kiev.ua

5. Модернізація суспільного розвитку України в 
умовах світових процесів глобалізації
(керівник – член-кореспондент НАН України Базиле-
вич В.Д.),
e-mail: dekanat@econom.univ.kiev.ua

6. Міждисциплінарні високотехнологічні дослі-
дження об’єктів природного та штучного похо-
дження
(керівник – академік НАПН України Третяк О.В.), 
e-mail: tov@univ.kiev.ua

7. Регіональні проблеми раціонального приро-
докористування
(керівник – член-кореспондент НАПН України Олій-
ник Я.Б.),
e-mail: oliynik_ea@univ.kiev.ua

8. Біологічні, біомедичні та біоекологічні про-
блеми життєдіяльності людини
(керівник – проф. Остапченко Л.І.), 
e-mail: l_ostap@univ.kiev.ua

9. Надра 
(керівник – академік АН Вищої школи України Вижва С.А.), 
e-mail: vsa@univ.net.ua

10. Нові речовини і матеріали
(керівник –  проф. Воловенко Ю.М.), 
e-mail: tavolov@univ.kiev.ua

11. Астрономія та фізика космосу
(керівник – проф. Івченко В.М.), 
e-mail: ivchenko_v@univ.kiev.ua

5. Modernization of the social development of 
Ukraine and world globalization 
(Director – Bazylevych, V.D., Corresponding Member of 
NAS of Ukraine),
e-mail: nauka@econom.univ.kiev.ua
6. High-technology interdisciplinary research on 
objects of natural and artificial origin 
(Director – Tretiak, O.V., Academician of NAPS of Ukraine), 
e-mail: tov@univ.kiev.ua
7. Sustainable regional nature management 
(Director – Oliynyk, Y.B., Corresponding
Member of NAPS of Ukraine),
e-mail: oliynik_ea@univ.kiev.ua
8. Biological, biomedical and bioecological aspects 
of human life activity
(Director – Ostapchenko, L.I., Professor),
e-mail: l_ostap@univ.kiev.ua
9. Earth’s Interior 
(Director – Vyzhva, S.A., Academician of Higher School 
Academy of Sciences of Ukraine), 
e-mail: vsa@univ.net.ua
10. New substances and materials
(Director – Volovenko, Y.M., Professor),
e-mail: tavolov@univ.kiev.ua
11. Astronomy and Space Physics
(Director – Ivchenko, V.N., Professor),
e-mail: ivchenko_v@univ.kiev.ua


