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Інститутом геології і геохімії горючих копалин, Інститутом газу та іншими. З більшістю з них 

створені спільні дослідні центри та лабораторії.  

Співпрацюючи з провідними вітчизняними та зарубіжними університетами (загалом підписано 

39 угод про співпрацю) успішно виконуються вітчизняні та зарубіжні проекти за різними 

програмами: 7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій, програми “Горизонт 2020», 

Програми прикордонного співробітництва Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна тощо. 

Університет успішно працює в програмі TEMPUS з 2006 року. Тут ми увійшли до числа 

найактивніших університетів України. З 2013 року функціонує національний контактний пункт 

«Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика» програми «Горизонт 2020». 

Мета діяльності національного контактного пункту – підтримка українських організацій, 

університетів, а також науково-дослідних інститутів, промислових підприємств та підприємств 

малого та середнього бізнесу, які бажають брати участь в науково-дослідних програмах 

Європейського Союзу та стати частиною Європейської наукової спільноти. 

Все це допомагає реалізовувати відповідно до Болонської декларації програму мобільності 

студентів та програму подвійних дипломів, сприяє міжнародному визнанню дипломів університету, 

що допомагає випускникам бути активними учасниками зарубіжних ринків праці та інтеграції 

університету в європейський освітній простір. 

Наш університет, як і будь-який інший університет, є комплексною багатогранною 

структурою, що об’єднує потужний різновекторний інтелектуальний потенціал, який може 

вирішувати складні завдання процесів забезпечення  сталого розвитку держави. Особливістю нашого 

університету є те, що його інтелектуальний потенціал зорієнтований на вирішення стратегічних 

завдань енергетичної безпеки держави. Реалізовуючи напрацювання вчених університету, можна 

створити прорив держави в забезпеченні паливно-енергетичними ресурсами,  зокрема, збільшити 

власний видобуток енергоносіїв – нафти і природного газу та оптимізувати диверсифікацію їх 

постачання.  

Відзначаючи своє 50-річчя колектив університету звертається з щирою вдячністю до всіх, хто з 

перших кроків становлення університету і на всій його етапах розвитку були і є зі своєю alma mater, 

які своєю активною позицією і невтомною працею створювали і створили центр вищої нафтогазової 

освіти і науки, формували і підвищували його авторитет, забезпечували його визнання. 

 

 

 

HOW TO BUILD A BRIDGE SLOWLY BUT STEADILY? – BUILDING 

COOPERATION POSSIBILITIES BETWEEN THE EU AND ITS EASTERN 

PARTNER COUNTRIES IN INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY. 

RESULTS OF THE INNOVER-EAST PROJECT. 
 

Klaudia Klára Tvergyák,  

INNOVER-EAST coordinator, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research 

 

 

The INNOVER-EAST project targeted five countries of the Eastern Partnership of the 

European Union: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia and Ukraine to overcome the bottlenecks 

of innovation and intensify the level of cooperation between research and business in the target 

countries. The project aimed on one hand, to develop new skills and competences in innovation 

services at relevant organisations in the above countries, and on the other hand, to contribute to 

the learning process on how to bridge knowledge and business with a direct focus on energy 

efficiency.  

In order to reach its objectives, the project will carried out the following activities: 

facilitated networking among actors in the knowledge/innovation value chain in order to better 

focus research on socio-economic needs and to help exploit research results; identified bottlenecks 

of and opportunities for technology and knowledge transfer in the targeted Eastern Partnership 

Countries (with special focus on start-ups, spin-offs from public research organisations and 
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existing small businesses); improved competencies and mutual learning by the exchange of good 

practices through twinning, trainings and other means of learning by the active involvement of 

relevant service providers; develop and provide innovation support services for EPC stakeholders 

and build partnerships among relevant organisations in the Member States and Associated 

Countries on one side and in the targeted EPCs on the other side; carried out policy dialogue and 

produced recommendations for policy makers by organising national policy workshops and 

international policy conferences to debate and validate the needs identified and solutions offered 

for more efficient innovation services.  

The project consortium involved experienced actors from the whole spectrum of the 

innovation chain to facilitate effective cooperation and mutual learning, representing 6 EU 

member states and 5 Eastern Partnership Countries working together from June 2014 until May 

2017. 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ПАТ «УКРНАФТА» 
 

Д. М. Кнох 
ПАТ «Укрнафта», м. Київ, пров. Несторівський 3-5, Україна  

DKnokh@Ukrnafta.com 

 

Видобуток вуглеводневих ресурсів є одним із ключових завдань розвитку економіки будь-якої 

країни світу, оскільки енергетична незалежність держави є одним із основних показників 

добробуту громадян. Тому саме нарощування видобутку вітчизняної нафти та газу є основним 

завданням для ПАТ «Укрнафта», як для найбільшої нафтовидобувної компанії України. Однак за 

останні роки ціни на нафту та ринкова ситуація в Україні змушує видобувні компанії 

адаптовуватись до нових правил гри, одним із ключових принципів якої є “lower for longer” – 

забезпечення ефективного виробництва в жорстких умовах економії, що зумовлене цінами на нафту 

та загостренням економічної ситуації. Структура та принципи роботи компанії, які дістались у 

спадок ще із пострадянських часі, була абсолютно не придатною для роботи в сучасних умовах. Для 

забезпечення рентабельності видобутку та залучення інвестицій задля модернізації промислових 

потужностей одним із ключових завдань є зміна стратегії ведення бізнесу: реструктуризація 

компанії, оптимізація витрат та виробництва, пошук альтернативних шляхів для реалізації 

продукції, планування та впровадження проектів збільшення видобутку з малим періодом 

окупності, інвестиції у людські ресурси, забезпечення прозорості та соціальної відповідальності, 

тісна співпраця із підрядними сервісними компаніями дозволить забезпечити високу якість 

виконаних робіт та оптимізувати виробничі витрати. Саме на цих ключових принципах базується 

політика розвитку бізнесу ПАТ «Укрнафта». Здійснення цих основних кроків є ключовими 

елементами забезпечення зростання бізнесу, що дозволить зміцнити нафтогазову галузь, створити 

додаткові робочі місця та покращити співпрацю із партнерами на всіх рівнях виробництва.  
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ГАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ КРИПТО-ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ 
 

М.М. Гончар, А.О. Чубик 
Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», Офіс 26, вул. Щекавицька, 51 Київ, Україна 

geostrategy@ukr.net  

 

Фаза крипто-енфорсменту (прихованих впливів, спрямованих на знесилення противника) 

крипто-війни, що передує розв’язуванню агресії гібридного типу, в українському випадку 

характеризується довготривалим застосування енергетичного важеля. Базовим його елементом став 
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