Узагальнений перелік робіт і послуг, виконання яких може забезпечити
Національний університет «Чернігівська політехніка» на замовлення
підприємств, організацій, органів місцевої влади та об’єднаних
територіальних громад включає в себе:
• проєктування та виготовлення різноманітних металоконструкцій;
• проєктування та виготовлення електротранспорту (вантажних та
високошвидкісних електровелосипедів, електрокарів тощо);
• проєктування та виготовлення технологічного оснащення для
сільськогосподарської техніки;
• розробка інтелектуальних систем відеоспостереження та різноманітних
інформаційних систем управління підприємством;
• проведення енергетичного обстеження виробництв, установ, побутових
приміщень;
• виконання планових електричних вимірювань опорів розтікання
заземлюючих пристроїв, опору ізоляції електрообладнання та
електропроводок, опору петлі «фаза-нуль» та інше (наявна сертифікована
електровимірювальна лабораторія).
• проєктування, розроблення, налаштування, тестування, реалізація,
технічна підтримка та супроводження системного та прикладного
програмного забезпечення;
• розробка комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації
процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом вебсайтів;
• розробка різноманітних радіоелектронних пристроїв різноманітного
призначення; електронних пристроїв, приладів та систем по
індивідуальному замовленню.
• послуги ремонту та діагностування складної електронної та
комп’ютерної техніки;
• розробка, впровадження та супровід геоінформаційних систем
прикладного застосування: міське господарство (логістика, прибирання,
транспортні задачі, освітлення та енергетика, поводження з відходами,
зонування територій, кадастровий облік тощо); створення цифрових
тематичних карт, моделей місцевості та планів у векторному форматі,
геопросторовий аналіз, моделювання та прогнозування;
• проведення геодезичних досліджень території; аерозйомка;
• дослідження екологічного стану природних ресурсів;
• надання консультацій вишукувальним, проектним, виробничим
організаціям, окремим фахівцям з питань архітектури та будівництва,
дизайну середовища;
• технічні обстеження будівель і споруд, виконання обмірних креслень
будівель;
• облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну;
створення ділянок зеленого будівництва;
• надання
консультацій
щодо
фітосанітарного
стану
сільськогосподарських рослин (зернових, картоплі, бобових);
• консультування з питань кібербезпеки;

• консультування з питань трудового законодавства України та питань
кримінального процесуального законодавства та у сфері реалізації прав
на землю; підготовка проектів цивільних та господарських договорів;
розробка проектів установчих документів юридичних осіб; правова
експертиза проектів актів місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування;
• допомога щодо захисту прав інтелектуальної власності та у підготовці
охоронних документів;
• проведення різноманітних маркетингових досліджень та соціологічних
опитувань щодо визначення попиту на ту чи іншу продукцію; пошук та
аналіз можливих ринків збуту продукції;
• проведення соціологічного дослідження громадської думки внутрішньої і
зовнішньої громадськості певної фірми, організації, громади тощо;
• розроблення проектів, бізнес-планів розвитку окремих підприємств та
організацій;
• консультування та надання послуг з питань формування стратегій
розвитку ОТГ;
• розробка брендів та рекламної продукції;
• проведення навчальних тренінгів, семінарів за різноманітною
тематикою;
• короткострокові та довгострокові курси підвищення кваліфікації та
стажування.
Більш детально з можливостями Університету можна ознайомитися через
відеопрезентації, доступ до яких розміщено на YouTube каналі Університету
за
посиланням:
https://youtube.com/playlist?list=PLGFODMVkLPu_cGc8cxhrCk2fT2oqZwNO2
У разі зацікавленості прохання звертатися до Науково-виробничого центру
розвитку інновацій, експертизи та логістики науково-технічної діяльності:
Національний університет «Чернігівська політехніка»
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, каб.104
Степенко Сергій Анатолійович
Моб. тел.: +38(093)6457744
e-mail: serhii.stepenko@stu.cn.ua

