Додаток 11.
Довідка про участь та місце
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
в національних та міжнародних рейтингах
1. Національні рейтинги
1.1.
Національний рейтинг ТОП 200 України – це незалежне оцінювання
діяльності вищих навчальних закладів, метою якого є створення здорової конкуренції між
освітніми закладами у відповідності зі встановленими критеріями їх діяльності.
Назва рейтингу
Топ 200
України
http://www.euro
osvita.net/index.
php/?category=3
&id

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

12 місце

8 місце

5 місце

4 місце

4 місце

5 місце

8 місце

1.2. Для
складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів
України експертами використовується рейтинг вузів України "Топ-200 Україна" та дані
наукометричної бази SCOPUS та міжнародного рейтингу Webometrics
Назва
2017
2016
рейтингу
Консолідова- Загальне Загальне
ний рейтинг
12 місце 14-15
http://ru.osvita.
місце
ua/vnz/rating/
Топ -10 Топ -10
Класич- Класичних
них
універси універси
тетів –
тетів – 8
12 місце місце
Топ-10
Київських внз
- 4 місце

Топ-10
Київських внз
- 4 місце

2015

2014

2013

2012

2011

Загальне Загальне Загальне Загальне Загальне
24 місце 9 -10
4 місце 3 місце
3 місце
місце
Топ -10
Класичних
універси
тетів – 8
місце
Топ-10
Київських внз
- 4 місце

1.3.
На замовлення Освіта.ua видавнича служба «Уран» з 2014 року здійснює
наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за
показниками бази даних SciVerse Scopus. З 2014 року показник рейтингу враховується
під час складання загальноукраїнського консолідованого рейтингу.
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Назва рейтингу
Рейтинг університетів за
показниками Scopus
http://ru.osvita.ua/vnz/rating/

2017

2016

2015

2014

22 місце

24 місце

24 місце

23 місце

1.4. Рейтинг українських вузів «Компас» в рамках програми «Сучасна освіта» був
створений компанією Систем Кепітал Менеджмент у 2008 році і відображає думку
випускників навчальних закладів та працедавців щодо якості надання освітніх послуг тим
чи іншим вузом. Рейтинг проводився ще у 2009, 2010, 2011, 2012 та 2013 рр.
Назва рейтингу
«Компас»
http://www.euroosvita.net/inde
x.php/?category=1&id=2632

2013

2012

2011

4 місце

3 місце

4 місце

1.5. Рейтинг прозорості університетів : Індекс прозорості (від CEDOS)
Аналітичний центр CEDOS започаткував у 2015 р. рейтинг прозорості університетів як
«один із багатьох механізмів забезпечення якості вищої освіти. Ми показуємо, наскільки
університети готові бути відкритими та інформувати власних студентів і викладачів, а
також широку громадськість, про власну політику через свої сайти. Ми укладаємо цей
рейтинг з метою віднайти найкращі практики серед українських університетів та всередині
кожного університету серед різних факультетів та кафедр, аби поширити ці практики на
якомога більше веб-сторінок українських вишів. Відкритість інформації не є запорукою
високої якості освіти, проте вона є необхідною умовою для усвідомленого вибору
абітурієнтів, студентів та викладачів».
Сайт НаУКМА:
2015 рік – 10-е місце в рейтингу,
2016 рік - 1-е місце (серед 186 внз України).
На жаль, рейтинг більше не укладається.
Джерело: https://cedos.org.ua/uk/ranking/index-16
1.6.
Рейтинги журналів "Фокус", "Кореспондент" та "Гроші" базуються в
основному на опитуванні роботодавців (спеціалістів HR) українських та міжнародних
компаній. Перелік зво, запропонованих для оцінки, роботодавці мали можливість
доповнити зво, які, на їхню думку, якісно готують студентів. Рейтинги журналів
"Кореспондент", "Гроші" та "Фокус" не є класичними рейтингами з апробованими
методиками та розрахунками коефіцієнтів. Базуються вони в основному на опитуванні
роботодавців - представників відділів кадрів українських та міжнародних компаній. Ці
рейтинги (опитування) не є регулярними, частота їх проведень залежить від бюджету
журналу та цікавості суспільства до питань освіти.
1.6.1.

Рейтинг журналу «Фокус» за 2015- 2017 р.р. наведено нижче у таблиці.

Назва рейтингу
Рейтинг журналу «Фокус» Топ-50
https://focus.ua/ratings/375870/
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2017
3 місце

2016
6 місце

2015
6 місце

1.6.2. У 2013 році журнал «Кореспондент» провів одне з опитувань, в рейтингу
якого НаУКМА зайняв 2 загальне місце серед вищих навчальних закладів України та 1
місце - маркетинг, PR, реклама;
2 місце - гуманітарні спеціальності;
3 місце - юридичні спеціальності;
3 місце - економіка та фінанси.
До того ж, випускників НаУКМА назвали найкреативнішими
(https://ua.korrespondent.net/journal/)
1.6.3.
Рейтинг вищих навчальних закладів України щорічно, починаючи з 2007
року, проводить журнал "Гроші". Університети оцінюють працедавці (представники
кадрових служб великих кампаній) за 5 категоріями: економісти, юристи, «гуманітарії»,
випускники технічних спеціальностей та будівельників.
Джерело: http://www.uci-asa.com/rejting-denzi1.html
НаУКМА займає відповідно такі місця в 3-х категоріях:
Рік
2011

Економічні спеціальності
3

Юридичні спеціальності
3

Гуманітарні спеціальності
1

2012

1

2

1

2013

2

3

1

2014

3

2

1

2015

3

1

2

2016

3

1

2

2017

3

3

1

1.7. Рейтинг DOU
НаУКМА очолив рейтинг університетів, які готують ІТ-фахівців, за даними провідного
порталу про навчання та роботу у сфері інформаційних технологій DOU у 2016 та 2017 рр.
Основна мета опитування – створити рейтинг внз для отримання вищої освіти у галузі ІТ
в Україні. В опитуванні 2017 р. взяли участь більше двох тисяч людей. Враховувались
відповіді респондентів лише з досвідом роботи в ІТ. Для побудови рейтингу портал обрав
оцінку готовності рекомендувати свій факультет або кафедру як місце навчання.
Як і у 2016-му році, НаУКМА посів перше місце.
Оцінка – 9 з 10.
«Практично всі оцінки НаУКМА виявилися вищими, ніж у інших ВНЗ. Виш активніше за
інших співпрацює з ІТ-компаніями і частіше дає знання з різних технологій (наприклад, Java
хоча б на рівні основ вивчали 92 % респондентів з НаУКМА – порівнюючи з 50 % в
середньому за вибіркою)», - зазначає портал. НаУКМА – один з чотирьох вишів, складність
навчання в яких оцінена як вища за середню (крім нього у списку - КНУ, КПІ та ЛНУ).
«Для НаУКМА зафіксований найнижчий рівень корупції – ніхто з респондентів не
стикався з хабарями особисто», – повідомляє DOU.
69 % опитаних випускників і студентів НаУКМА сказали, що не стали б міняти місце
навчання, якби могли знову вибирати, порівняно з 37 % у загальній вибірці.
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Джерело: https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2017/

2. Міжнародні рейтинги
2.1.
QS World University Rankings – НаУКМА бере участь у цьому рейтингу з
2017 року, зокрема подаються дані до рейтингу:
- QS World University Rankings, який формується за такими показниками:
1) Академічна репутація (опитування академічної спільноти);
2) Репутація серед роботодавців (опитування роботодавців);
3) Співвідношення кількості науково-педагогічних працівників і студентів;
4) Індекс цитування;
5) Кількість іноземних науково-педагогічних працівників;
6) Кількість іноземних студентів.
- QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings, який формується за
такими показниками:
1) Академічна репутація (опитування академічної спільноти);
2) Репутація серед роботодавців (опитування роботодавців);
3) Співвідношення кількості науково-педагогічних працівників і студентів;
4) Співвідношення кількості публікацій до кількості науково-педагогічних працівників
5) Web impact;
6) Кількість науково-педагогічних працівників зі ступенем PhD;
7) Кількість цитувань;
8) Кількість іноземних науково-педагогічних працівників і студентів.
Рейтинг 2018 року вперше врахував дані НаУКМА, зважаючи на це університет сподівається
потрапити у списки рейтингованих у рейтингу 2019 року.
Києво-Могилянська Бізнес-Школа потрапила у рейтинг з 2017 року.
Джерело: https://www.topuniversities.com/universities
2.2.
Multirank – рейтинг існує з 2014 року і має на меті, на відміну від табличних
рейтингів, не визначення кращих університетів за суб’єктивно визначеними рейтингом
критеріями, а порівняння діяльності університетів за 5 основними показниками:
1) Викладання і навчання;
2) Дослідження;
3) Трансфер знань;
4) Міжнародність;
5) Регіональна заангажованість.
НаУКМА бере участь в інституційному і предметному рейтингуванні U-Multirank (щороку
рейтинг пропонує рейтингування за різними спеціальностями) з 2014 року. Показники
НаУКМА
рейтингування
2017
року,
можна
знайти
за
посиланням
https://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&section=explor
eUniversityDetail&detailUniversity=1385&name=national-university-of-kyiv-mohyla-academy
Результати рейтингування 2018 будуть опубліковані у червні 2018 року.
2.3.
Webometrics Ranking of World Universities - вебометричний рейтинг
університетів
світу
(Webometrics
ranking
of
world’s
universities)
—
http://www.webometrics.info/en - один з рейтингів університетів світу, за яким аналізують
ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі. Рейтинг Webometrics
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складають з 2004 року. Результати досліджень Webometrics охоплюють дванадцять тисяч
університетів з усього світу. Рейтинг проводиться двічі на рік - у січні і в липні. Місце внз у
рейтингу оцінюється на основі університетського сайту вузівського веб-сайту, що
відображає освітні та наукові досягнення вузу. Рейтинг університетських веб-сайтів.
Webometrics проводиться дослідницькою групою з Іспанії «Laboratorio de Internet», що
займається вивченням освітньої та наукової діяльності в мережі Інтернет.
Місце НаУКМА у рейтингу Webometrics
Рік

Місце в рейтингу
(Україна)
3
29
17
34

Місце в рейтингу
(світ)
1608
5036
3351
6277

2015
січень

89

7835

2015 липень
2016 січень
2016 липень
2017 січень
2017 липень
2018 (січень)

34
23
19
15
13
13

6289
3937
3870
3452
3451

2011
2012
2013
2014

2.4.

Примітка

Перехід на нове доменне ім’я,
одночасне існування двох
доменів
Перехід на нове доменне ім’я,
одночасне існування двох
доменів

Рейтинг World Universities Web Ranking 2018 - рейтинг університетів за
популярністю у Інтернеті

Сайт НаУКМА займає 3-місце серед українських внз (за даними січневого 2018 р.
рейтингу). Однойменна австралійська компанія 4ICU публікує свій рейтинг з 2005 року,
оцінюючи популярність більше 11 тисяч ВНЗ світу та більше 171 ВНЗ України за
популярністю їхніх веб-ресурсів.
В рейтингу використовуються показники цитованості та відвідуваності офіційних вебпредставництв ВНЗ світу. Джерелами інформації виступають бази даних міжнародного
Інтернет-гіганту Google, американської компанії Alexa Internet (дочірня компанія Amazon) та
британської компанії Majestic-12.
Джерело: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5515

Додаткова інформація
2017 р.
Сім випускниць НаУКМА увійшли до рейтингу «ТОП-100 найуспішніших жінок
України» (2017)
Авторитетний журнал "Новое время" оприлюднює свій рейтинг "ТОП-100 найуспішніших
жінок України", до якого увійшли наші співгромадянки, котрі досягли найбільших кар'єрних
5

успіхів у восьми сферах — політиці, бізнесі, держслужбі, корпоративному секторі,
суспільній діяльності, культурі і медіабізнесі, шоу-бізнесі і спорті.
НаУКМА у цьому рейтингу – 2017 представляють семеро випускниць:
- Оксана Сироїд (політологія, 1997) - віце-спікер Верховної Ради України, 10 місце у
рейтингу;
- Юлія Ковалів (економічна теорія, 2006) - голова Наглядової ради НАК Нафтогаз України,
20 місце у рейтингу;
- Оксана Маркарова (екологія, 1996) - перший заступник Міністра фінансів, 22 місце у
рейтингу;
- Ольга Кудиненко (фінанси, 2009) - засновниця Благодійного фонду допомоги онкохворим
дітям "Таблеточки", 41 місце у рейтингу;
- Юлія Тичківська (економічна теорія, 2010) - співзасновниця Bendukidze Free Market
Center, 46 місце у рейтингу;
- Інна Совсун (політологія, 2005) - віце-президент Київської школи економіки, 62 місце
рейтингу;
- Олеся Островська-Люта (культурологія, 2000) - генеральний директор Мистецького
Арсеналу, 79 місце у рейтингу.
У рейтингу також відзначено Почесну професорку НаУКМА, видатну українську поетесу
Ліну Василівну Костенко (74 місце у рейтингу).
Аналогічний рейтинг журналу «Фокус» - «100 самых влиятельных женщин Украины»:
2017 – шість випускниць НаУКМА: Оксана Сироїд (11 місце); Юлія Ковалів (14 місце);
Оксана Маркарова (21 місце); Наталя Єремеєва (75 місце, випускниця КМБШ); Олеся
Островська-Люта (86 місце); Ольга Кудиненко (88 місце). https://focus.ua/ratings/383952
Фокус-2016 – 5 випускниць НаУКМА
https://focus.ua/ratings/359297/
Фокус-2015 – 4 випускниці НаУКМА
https://focus.ua/files/2015/130515/isr/qwe/632154/321452/21457845125896.jp
Фокус-2014 – 5 випускниць НаУКМА
https://focus.ua/ratings/319865/
Могилянці увійшли до рейтингу "Топ-30 до 30" за версією Kyiv Post (2017)
П`ятеро з тридцяти фіналістів рейтингу Kyiv Post "ТОП-30 до 30-ти" - випускники НаУКМА.
Другий рік поспіль Kyiv Post нагороджує 30 молодих українських лідерів і лідерок у різних
сферах життя, зокрема в бізнесі, політиці, спорті, військовій справі та недержавному секторі.
Експерти обирають переможців з-поміж кандидатів, чия діяльність є надихаючим прикладом
чи справляє великий вплив у суспільстві чи професійній сфері.
До рейтингу 2017 Ukraine’s Top 30 Under 30 потрапили випускники НаУКМА:
Роман Тичківський (економічна теорія, 2012),
Ірина Литовченко (економічна теорія, 2010),
Марія Берлінська (історія, юдаїка, 2015),
Маргарита Гонтар (культурологія, 2009; журналістика, 2011),
Віталій Дятленко (інтелектуальні системи прийняття рішень, 2011
Могилянські ІТ-спеціалісти (2017)
За результатами дослідження асоціації «ІТ-Україна» (2017) представлено рейтинг внз, які
надають найбільш ефективну IT-освіту. Національний університет "Києво-Могилянська
академія" посів 1 місце у рейтингу: 71,5 % могилянських випускників працює у провідних
ІТ-компаніях України.
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Метою дослідження було виміряти співвідношення кількості випускників IT-спеціальностей
і тих, хто реально знайшов роботу в провідних українських IT-компаніях. Дослідження
базується на опитуванні близько 10 тис. працівників 20 великих IT-компаній та офіційній
інформації про кількість випускників IT-спеціальностей українських ВНЗ з 2000 по 2012 рр.
Дані рейтингу подані нижче:
1. Національний університет «Києво - Могилянська Академія» (71,50%);
2. КПІ (44,06%);
3. ЛНУ ім. І. Франка (43,06%);
4. КНУ ім. Т. Шевченка (42,16%);
5. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара (41,47%);
Джерело: http://itukraine.org.ua/
«ТОП-100 кращих юристів України» (2017)
Випускники факультету правничих наук Анна Бабич (2005), Олександр Бородкін (2006),
Борис Даневич (2004), Микола Орлов (2001), Андрій Стельмащук (2004) та випускник
факультету соціальних наук та соціальних технологій Олег Марченко (соціологія, 1997;
Harvard University) увійшли у рейтинг «ТОП-100 кращих юристів України».
Спільний проект видань «Юридична газета»та журналу «Фокус» (№15, 14 квітня 2017 р.).

2016 р.
За опитуванням роботодавців, проведеним Дослідницьким центром Міжнародного
кадрового порталу hh.ua в жовтні 2016 року, НаУКМА входить у трійку лідерів серед
університетів, випускників яких цінують найбільше. В опитуванні взяли участь 235
представників компаній із різних регіонів України.
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=417989&cat_id=4713800
До рейтингу Forbes Україна «30 до 30» 2016: - про українців які досягли успіху до 30 років,
увійшли Ольга Кудіненко (фінанси, 2009) та Олексій Малицький (економічна теорія, 2011).
http://forbes.net.ua/ua/30under30
Рейтинг КyivPost у «Top 30 Under 30» 2016 серед молодих лідерів України назвав Юлію
Тичківську (економічна теорія, 2010), Михайла Оболонського (економічна теорія, 2011),
Аліну Свідерську (правознавство, 2010), Святослава Святненка (соціологія, 2014).
https://www.kyivpost.com/special
Рейтинг кращих ТОП-менеджерів України від delo.ua
 Троє могилянців, які увійшли у першу сотню рейтингу кращих топ-менеджерів
України: Ростислав Шурма (економічна теорія, 2004), генеральний директор
«Запоріжсталі» - 1 місце; \
 Оксана Ферчук (біологія, 1998), генеральний директор «Нової пошти» - 48 місце;
 Юрій Голянич (політологія, 1998), генеральний директор компанії «Монделіс
Україна» на ринках Східної Європи та Центральної Азії - 92 місце.
http://delo.ua/rates/rating-top-managers/
Шестеро випускниць НаУКМА названі у рейтингу «ТОП-100 найвпливовіших жінок
України» (журнал Фокус):
 Юлія Ковалів (економічна теорія, 2006), перша заступниця Міністра економрозвитку
та торгівлі;
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Оксана Сироїд (політологія, 1997), заступниця голови Верховної ради України;
Оксана Маркарова (екологія, 1996) - перша заступниця Міністра фінансів;
Юлія Клименко (економічна теорія, 1997) - екс-заступниця Міністра економрозвитку;
Ольга Кудіненко (фінанси, 2009) - засновниця благодійного проекту «Таблеточки»;
Олеся Островська-Люта (культурологія, 2000) - директор «Мистецького Арсеналу».
https://focus.ua/ratings/359297/

Executive MBA kmbs в топ-20 Cхідної Європи у рейтингу міжнародного рейтингового
агентства Eduniversal
The Eduniversal Best Masters Ranking - світовий рейтинг магістерських та МВА програм, який
проводиться шляхом опитування 5 тис. міжнародних рекрутерів, 800 тис. студентів та
учасників програм, більше 10 тис. представників тисячі академічних інституцій у 154
країнах.
http://osvita.ua/add-education/49478/

У 2016 році у списку найпрогресивніших особистостей Центральної та Східної Європи
New Europe 100 є керівники та співзасновники 5 українських проектів, зокрема - випускниця
програми «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики Ольга
Юркова, яка представляє заснований могилянцями у 2014 р. проект StopFake.
Список інноваторів, реформаторів та агентів змін у країнах Центральної та Східної Європи
щороку укладають журналісти польської Res Publica, британської Financial Times, а також
експерти Міжнародного Вишеградського фонду і компанії Google.
https://focus.ua/society/360825/

2015 р.
Рейтинг Forbes «Top Economic Thinkers-2015»
9 з 15 переможців рейтингу найкращих українських економістів отримали освіту в НаУКМА
– на бакалаврській та магістерській (ЕЕRC) програмах з економічної теорії: Юрій
Городніченко (2001), Андрій Норець (2002), Володимир Білоткач (2000), Олександр Талавера
(2001), Вікторія Гнатковська (2000), Тимофій Милованов (1999), Юлія Дем'яник(2001),
Маріанна Кудляк (2002), Марія Алексинська (2003).
http://forbes.net.ua/ua/nation/1403142-rejting-forbes-top-economic-thinkers-2015#15
Премія Communication for Future-2015 /форуму World Communication Forum Davos
Лауреатами стали могилянці: у номінації Relations of the Future – засновниця благодійного
фонду «Таблеточки» Ольга Кудіненко (фінанси, 2009); Idea of the Future – засновник
креативного простору «Часопис» Максим Яковер (kmbs). Серед номінантів на нагороди
також були Арсеній Фінберг (економічна теорія, 2003) та Олександр Стародубцев (kmbs).
http://kmaalumni.org.ua/maksym-yakover-ta-olga-kudinenko-laureaty-communication-for-future/
За оцінкою міжнародного рейтингового агентства Eduniversal, наша програма Executive
MBA посідає лідируючу позицію в Україні в категорії "Executive MBA & MBA part time in
Eastern Europe", а в рейтингу бізнес-шкіл Eduniversal-2015 kmbs отримала 3 місце та
підтвердила свій статус«Excellent Business School». Крім того, kmbs вдруге визнана кращою
бізнес-школою року в Україні за рейтингом "Вибір року".
https://kmbs.ua/news/eduniversal-2015-kmbs-otrimala-3-lavri
https://kmbs.ua/news/kmbs-otrimala-vidznaku-vibir-roku-2015

2013 р.
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П’ять випускників НаУКМА стали лауреатами премії «40 лідерів до 40 років»,
започаткованої Фундацією «Україна - США» у співпраці з «Центром розвитку
лідерства»: Наталія Попович (політологія, 2001), Дмитро Тарабакін (економіка, 1996),
Тарас Лукачук (економіка, 1997), Михайло Мінаков (філософія, 1998),
Євген
Глібовицький (політологія, 2000).
Проект щороку визначатиме 40 видатних українців віком до 40 років, які демонструють
лідерство у сфері своєї професійної діяльності, роблячи значний внесок у розвиток громад та
України. Номінанти представляють різні сфери діяльності та професії: бізнес, мистецтво,
освіту, науку, спорт тощо, а також різні регіони України.

2012 р.
Троє могилянців увійшли до десятки кращих молодих юристів України - Анна Бабич, Андрій
Стельмащук та Олег Марченко (рейтинг Газети KyivPost).
https://www.kyivpost.com/article/content/business/10-rising-stars-of-kyivs-legal-world312621.html

Перемоги у конкурсах:
Доцент кафедри історії НаУКМА Ігорь Тесленко (історія, 2002) переміг у Всеукраїнському
конкурсі Держкомтелерадіо з книгою «Князі Вишневецькі». (2016 р.)
Ігор Тесленко є науковим редактором й одним з авторів видання.
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249550990
В рамках 23-го Форуму видавців у Львові відбулася урочиста церемонія нагородження
переможців Всеукраїнського конкурсу «Найкраща книга форуму – 2016» . Андрія
Зелінського (політологія, 2013), військового капелана, члена ініціативної групи Української
Академії лідерства, нагороджено Золотим гербом м. Львова за книгу «На ріках
вавилонських».
http://city-adm.lviv.ua/news/culture/234372-khochu-podiakuvaty-usim-za-virnist-lvovu-za-virnistforumu-i-za-virnist-knyzhtsi-asadovyi
Google AdMob Student App Challenge 2016
Могилянська команда студентів та випускників Факультету інформатики Turbo Rocket
Games перемогла у конкурсі зі створення додатків Google AdMob Student App Challenge
2016. До складу команди увійшли студенти 2-го року навчання Мігістерської програми
«Інформаційні управляючі системи та технології» Володимир Дученчук та Сергій Доценко,
випускник Ярослав Ірілішен (прикладна математика, 2015) та Ілля Бакуров (прикладна
математика, 2015).
Участь брали більше 100 команд з усього світу
https://ukraine.googleblog.com/2016/09/google-admob-student-challenge-2016.html

Відзнаки за участь в АТО, громадську діяльність та волонтерство
Медаль "За гідність та
патріотизм» від ГО "Союз
волонтерів та учасників АТО"
Червень, 2015
Медаль "За гідність та
патріотизм» від ГО "Союз
волонтерів та учасників АТО"
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Червень,
2015
Червень,
2015
Жовтень,
2015

Андрій Федорко (БП «Політологія» 2008,
МП «Фінанси» 2010), боєць батальйону
«Київська Русь»
о. Андрій Зелінський (політологія, 2013),
перший військовий капелан при штабі АТО
Віталій Власенко, адміністратор групи
«Підтримка Захисників України: могилянці
– воїнам», випускник факультету

економічних наук НаУКМА

World Communication Forum
Davos.
Премія Communication for
Future-2015

Вересень,
2015

Премія ім. Антона Чорного
2015 р.
Відзнакою Міністерства
оборони України медаллю «За
сприяння Збройним Силам
України» - за надання всебічної
допомоги особовому складу
військових частин і підрозділів
Збройних Сил України, високу
громадянську позицію та
виявлений при цьому високий
професіоналізм

Червень,
2015
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Жовтень,
2016

Лауреати у номінаціях: Relations of the
Future – засновниця благодійного фонду
«Таблеточки» Ольга Кудіненко (фінанси,
2009); Idea of the Future – засновник
креативного простору «Часопис» Максим
Яковер (kmbs). Серед номінантів на
нагороди також були Арсеній Фінберг
(економічна теорія, 2003) та Олександр
Стародубцев (kmbs).
Ольга Макар (БП «Філологія» 2011, МП
«Журналістика» 2013), координатор руху
"Молодь за Мир"

Марія Берлінська (історія/юдаїка, 2015)

