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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 

1. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 
№ у 

заг. 

списку 

№ 

з/п  

Назва НДР,   

етапи 

№ 

держреєстрації 

Терміни  

виконання 
Науковий керівник  

та виконавці 
Очікувані результати 

Форма  

звітності 

1.  1 Стратегічні пріоритети та 

механізми фінансового 

забезпечення інноваційного 

розвитку базових галузей 

національного господарства. 

 
Етапи: 

1. Теоретико-методичні 

дослідження фінансового стану та 

проблем інноваційного розвитку 
базових галузей національного 

господарства. 

0118U004407 

 

03.2018-

02.2021 

 

Науковий керівник: 

 д.е.н., проф. Ільчук В.П. 

 
 

Виконавці: 

проф. Парубець О.М. 
проф. Виговська В.В. 

доц. Панченко О.І. 

доц. Кальченко О.М. 

доц. Лук’яшко П.О. 
доц. Шишкіна О.В. 

доц. Дубина М.В. 

викл. Шпомер Т.О. 
ас. Тарасенко О.О. 

к.е.н.  Штирхун Х.І. 

Виявлення основних проблем, 

пов’язаних з впровадження 

інноваційної діяльності на 
підприємствах.  

Визначення форм фінансового 

забезпечення інноваційної 
діяльності. 

Впровадження комплексного 

підходу до фінансового 

забезпечення суб’єктів 
господарювання базових 

галузей національного 

господарства. 

Публікації 

статей, 

публікації 
тез 

доповідей 

2.  2 Теоретико-прикладні аспекти 

фінансових стимулів розвитку 

суб’єктів господарювання в 

умовах нестаціонарної економіки. 

 
Етапи: 

1. Особливості розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах 
нестабільної економіки 

0118U004408 

 

03.2018-

02.2021 
 

Науковий керівник: 

 проф. Ільчук В.П 
 

Виконавці: 

Проф.Парубец О.М. 
Доц. Товстиженко О.В. 

Доц. Панченко О.І. 

Доц. Кальченко О.М. 
Доц. Шишкіна О.В. 

Доц. Дубина М.В. 

Викл. Шпомер Т.О. 

Визначення, класифікація 

різних аспектів розвитку 
суб’єктів господарювання та 

виявлення їх особливостей в 

кризових умовах економіки 

Публікації 

статей, 
публікації 

тез 

доповідей 

3.  3. Науково-прикладні засади 

управління фінансово-

економічною безпекою на марко-, 

мезо- та мікрорівні.  

0118U004409 03.2018-
02.2021 

 

Науковий керівник: 
 проф. Ільчук В.П 

 

Виконавці: 

Підходи, методи, засоби та 
механізми управління 

фінансово-економічною 

безпекою  різних економічних 

Публікації 
статей, 

публікації 

тез 



 

 5 

 

Етапи: 

1. Теоретичні основи управління 
фінансово-економічної безпекою на 

різних рівнях економічної 

діяльності  

Проф. Виговська В.В. 

Доц. Панченко О.І. 

Доц. Кальченко О.М. 
Доц. Шишкіна О.В. 

Доц. Дубина М.В. 

Доц. Тарасенко А.В. 

Доц. Садчикова І.В. 
Доц. Тарасенко А.В. 

Ас. Штирхун Х.І. 

систем на марко-, мезо- та 

мікрорівні 

доповідей 

2. Кафедра фінансово-економічної безпеки 

 
№ у 

заг. 

списку 

№ 

з/п 

Назва НДР,   

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни  

виконання 
Науковий керівник  

та виконавці 
Очікувані результати 

Форма  

звітності 

4.  1 Теоретико-прикладні аспекти 

формування фінансово-

економічної безпеки різних 

суб’єктів господарювання в 

період інтеграції в економічний 

простір Європейського Союзу. 

 

1. Етап: 
Теоретико-методологічні засади 

формування фінансово-економічної 

безпеки на макро-, мезо- та 

мікрорівні. 

0117U005504 

 

11.2017-
10.2020  

 

Науковий керівник: 
Лапінський І.Е., к.е.н. 

 

Виконавці: 

Лапінський І.Е., к.е.н.,  
Садчикова І.В., к.е.н., доцент 

кафедри ФЕБ 

Тарасенко А.В.,  к.е.н., доцент 
кафедри ФЕБ 

Напрямки,  методи, 
засоби, алгоритми 

формування політики 

фінансово-економічної 

безпеки  різних 
економічних систем в 

інтеграційних умовах ні 

різних рівнях здійснення 
господарської діяльності.  

Публікації 
статей та тез 

доповідей на 

конференціях 

 

3. Кафедра іноземних мов професійного спрямування 

№ у 

заг. 

списк

у 

№

з/

п 

Назва НДР,   

етапи 

№ 

держреєстра

ції 

Терміни  

виконання 
Науковий керівник  

та виконавці 
Очікувані результати 

Форма  

звітності 

5.  1. Сучасні тенденції професійно 

зорієнтованого навчання іноземних 

мов у нелінгвістичних закладах вищої 

освіти. 
 

0118U007002 09.18-03.22 Науковий керівник:  

Литвин С.В.,  

к.пед.н., доцент 

 
Виконавці: всі науково-

Дослідження сучасних 

підходів та інноваційних 

технологій навчання 

іноземних мов професійного 
спрямування в 

Наукові 

статті, 

тези 

доповідей 
на 
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№ у 

заг. 

списк

у 

№

з/

п 

Назва НДР,   

етапи 

№ 

держреєстра

ції 

Терміни  

виконання 
Науковий керівник  

та виконавці 
Очікувані результати 

Форма  

звітності 

Навчання перекладу фахової літератури 

студентів немовних ЗВО 

 

Інноваційні технології навчання 
іноземних мов у закладах вищої освіти 

 

 
Методичні аспекти викладання 

іноземної мови професійного 

спрямування в немовному ЗВО. 

 
Особливості формування іншомовної 

комунікативної компетентності 

студентів нелінгвістичних ЗВО. 

педагогічні працівники 

кафедри 

 

доцент Бараненкова Н. А., 
к.філол.н., доцент 

 

доценти Гагіна Н. В., 
к.пед.н., доцент, 

Лось О. В.,  

к.філол.н., доцент,  

ст. викл. Местхарм О.А.,  
викл. Кормільцина С.Ю., 

Лашук Н. М. 

 
доценти Пермінова В.А. 

к.пед.н., 

Сікалюк А. І., к.пед.н.,  
ст. викладачі Юсухно С.І., 

Светенок Л. К.  

викл. Дивнич  Г.А. 

 
ст. викл. Гречок Л. М.,  

Ніколаєнко О. В.,  

Ушата Т. О.,  
Шевченко Ю. В. 

 

нелінгвістичних закладах 

вищої освіти з подальшою 

публікацією результатів 

дослідження у фахових та 
зарубіжних виданнях; 

удосконалення методичного 

забезпечення дисциплін 
«Іноземна мова», «Друга 

іноземна мова», «Іноземна 

мова професійного 

спрямування»; розробка нових 
та удосконалення існуючих 

електронних навчальних 

курсів для денної (заочної) 
форми навчання. 

наукових 

конференц

іях, 

навчальні 
посібники, 

 науково-

методична 
документа

ція 
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4. Кафедра філософії і суспільних наук 

№ у 

заг. 

Спис

ку 

№

 

з/

п 

Назва НДР,   

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Термін

и  

викона

ння 

Науковий керівник  

та виконавці 
Очікувані результати 

Форма  

звітнос

ті 

6.  1 Соціально-політичні та гуманітарні проблеми 

становлення громадянського суспільства. 
 

0115 U 005496 

 

2015-

2020  

Науковий керівник: 

зав.кафедри  к.і.н., доцент  
О.І. Крук 

Відповідальний виконавець – 

к.філос.н., доцент  
Киселиця С.В. 

Виконавці: 

к.філол.н., доцент  

Гаценко І.О. 
к.і.н., доцент Колєватов О.О. 

ст. викладач Світенок М.І 

Дослідження соціально-

економічної та політичної 
ситуації в м. Чернігові та 

Чернігівській області, 

результати яких активно 
використовуватимуться при 

викладанні дисциплін 

«Історія України», «Історія 

української культури», 
«Філософія». 

Науко

ві 
статті , 

тези 

 

5. Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 
№ у 

заг. 

Спи

ску 

№ 

з/п 

Назва НДР № держ- 

реєстрації 

Терміни 

вик. 

Науковий керівник та 

викон 

Очікувані результати Форма  

звітно

сті 

7.  1. Інформаційно-аналітичне забезпечення  

управління  економічною  безпекою  

підприємства. 

 

 

0118U001901 05.2018-
05.2021  

Наук. керівник:  
к.е.н., доцент Нехай В.А., 

докторант кафедри 

бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту. 

 

Виконавці: 

 
д.е.н., проф., зав. каф.  

Маргасова В.Г.,  

д.е.н, проф. Гоголь Т.А, 
к.е.н, доц. Акименко О.Ю., 

к.е.н, доц. Волот О.І.,  

к.е.н, доц. Гливенко В.В., 
к.е.н., доц. Гнедіна К.В., 

Теоретичні результати: 
– визначити та адаптувати 

понятійно-категоріальний 

апарат теорій економіки та 
забезпечення економічної 

безпеки підприємств до 

сучасних економічних 

відносин; 
– розкрити сучасні 

методичні підходи до 

управління економічною 
безпекою підприємства; 

– обґрунтувати засади 

системи інформаційно-
аналітичного забезпечення 

Колект
ивна 

моногр

афія 
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№ у 

заг. 

Спи

ску 

№ 

з/п 

Назва НДР № держ- 

реєстрації 

Терміни 

вик. 

Науковий керівник та 

викон 

Очікувані результати Форма  

звітно

сті 

к.е.н, доц. Іванова Л.Б., 

к.е.н., доц. Клименко Т.В., 

к.е.н, доц. Онищенко В.П., 

к.е.н., доц. 
Перетятько Ю.М.,  

к.е.н. Сакун О.С., 

 к.е.н., доц. Сизоненко О.В.,  
к.е.н, доц. Сидоренко О.О., 

к.е.н, доц. Ющенко Н.Л., 

асп. Жолобецька М.Б.,  

асп. Колоток В.О.,  
асп. Мінченко Ю.В. 

 

управління економічною 

безпекою підприємства; 

– здійснити системний 

аналіз стану економіки 
України у контексті 

економічної безпеки, їх 

взаємодію та 
взаємообумовленість; 

– виявити та оцінити вплив 

основних загроз на 

розвиток економіки 
підприємства; 

– систематизувати 

міжнародний досвід 
управління економічною 

безпекою підприємства в 

рамках глобалістичних 
процесів та виявити 

можливості його 

запозичення в Україні. 

Практичні результати: 
Захист магістерських 

випускних кваліфікаційних 

робіт; публікація статей у 
наукових фахових 

виданнях, в зарубіжних 

виданнях, розділів 
монографій; участь у 

міжнародних і 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях. 
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6. Кафедра теоретичної і прикладної економіки  

 
№ у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконання 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

8.  1 Соціально-економічні проблеми 

сталого розвитку регіону 
 

0115U000891 01.15-06.20 Керівник: 

д.е.н., проф.,  
Шкарлет С.М. 

  

1.1. Економіко-екологічний моніторинг 

розвитку новостворених ОТГ 

  д.е.н., проф. 

Дерій Ж.В. 

Конспект лекцій Конспект 

лекцій 

1.2. Європейські практики сталого 

розвитку та їх адаптація до українських 

реалій 

  д.е.н., проф. 

Дерій Ж.В., 

асп. Лисенко Н.В. 

Наукова стаття у 

фаховому виданні 

Наукова 

стаття у 

фаховому 

виданні 

1.3. Екологічні аспекти сталого 

функціонування продовольчої сфери 

України 

  к.е.н., доц. 

Н.Т. Шадура-Никипорець 

Аналітична оцінка та 

виявлення тенденцій 

розвитку функціонування 
продовольчої сфери 

України: екологічний 

аспект 

 Наукова 

стаття у 

фаховому 
виданні 

1.4. Сучасний стан та проблеми 

державного фінансування 

авіатранспортної галузі 

  д.е.н., доц. І.О. Хоменко Використання матеріалів 

при викладанні дисциплін 

«Державне регулювання 

економіки», «Правове 

регулювання економіки», 

підготовка студентів до 

виступу на науково-

практичній конференції 

Наукова 

стаття у 

фаховому 

виданні 

1.5. Дослідження динаміки 
євроінтеграційного економічного поступу 

регіонів України  

  к.е.н., доц. Зосименко Т.І.  1 тези 
доповідей, 1 

стаття у 

фаховому 
виданні   

1.6. Економічна складова сталого 

розвитку регіону в умовах децентралізації 

  к.е.н., доц. 

О.В. Мініна 

Наукова стаття у 

фаховому виданні 

Наукова 

стаття у 
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владних повноважень фаховому 

виданні 

1.7. Аналіз проблем ресурсозбереження в 
Україні та пошук перспективних напрямів 

їх розв’язання в контексті імплементації 

екологічного імперативу 

  к.е.н., доц. 
О.О. Самко 

Рейтингова оцінка 
регіонів України за рівнем 

розвитку процесів 

ресурсозбереження; 

 

стаття у 
фаховому 

виданні,  

підготовка 

конспекту 
лекцій з 

дисципліни 

«Ресурсозбере
ження 

1.8. Зелена економіка як механізм 

реалізації концепції сталого розвитку 

  к.е.н., доц. 

М.В. Поленкова 

використання матеріалів 

при викладанні дисциплін 

“Маркетинг”, 
“Регіональна економіка” 

Наукова 

стаття у 

фаховому 
виданні, 

9.  2 Методологія управління регіональними 

підприємствами різних організаційно-

правових форм. 
 

0115U000892 01.15-06.20 Керівник д.е.н., 

проф., Дерій Жанна 

Володимирівна 
 

  

2.1. Соціально-корпоративна 

відповідальність як напрям розвитку 
господарюючого суб’єкта 

  д.е.н., проф. 

Дерій Ж.В. 

Наукова стаття у 

фаховому виданні, 
підготовка аспірантів до 

виступу на науково-

практичній конференції 

Наукова 

стаття у 
фаховому 

виданні, 

підготовка 

аспірантів до 
виступу на 

науково-

практичній 
конференції 

2.2. Оцінка сучасних тенденцій 

розвитку підприємств сфери ви рибництва 

споживчих товарів 

  к.е.н., доц. 

Н.Т. Шадура-Никипорець 

Аналітична оцінка та 

виявлення тенденцій 

розвитку підприємств 
сфери виробництва 

споживчих товарів 

чернігівського регіону 

Наукова 

стаття  

2.3. Сучасні тенденції розвитку ринку 

аутсорсингу: вітчизняний та зарубіжний 

досвід 

  д.е.н., доц. І.О. Хоменко Наукова стаття у 

фаховому виданні, 

використання матеріалів 

при викладанні дисциплін 

Наукова 

стаття у 

фаховому 

виданні 
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«Потенціал і розвиток 

підприємства», 

«Планування і контроль 

на підприємстві» 

 2.4. Дослідження 

конкурентоспроможності українських 

підприємств на ринку ЄС 

  к.е.н., доц. 

Т.І. Зосименко 

Порівняти позицій 

експорту українських 

підприємств та 
підприємств країн ЄС. 

Визначити технологічний 

вимір торговельного 
співробітництва України 

та ЄС. Побудувати 

матрицю експортно-

орієнтованих секторів 
економіки України 

Наукова 

стаття 

 2.5. Сучасні стратегії розвитку 

регіональних підприємств 

  к.е.н., доц. О.В. Мініна Розділ у навчальному 

посібнику 

Наукова 

стаття, 
навчальний 

посібник 

2.6. Оцінка необхідності екологізації 

маркетингу на підприємствах в концепції 
екологічної модернізації 

  к.е.н., доц. О.О. Самко Структуризація процесу 

екологізації маркетингу, 
визначення інтернальних 

та екстернальних 

факторів формування та 
впливу 

(наукова стаття; 

удосконалення 

викладання дисципліни 
«Організаційно-

економічний механізм 

екологізації») 

1 стаття у 

фаховому 
виданні   

2.7. “Зелений” бізнес та тенденції 

розвитку екологічного підприємництва 

  к.е.н., доц.  

М.В. Поленкова 

Підготовка студентів до 

виступу на науково-

практичній конференції, , 

використання матеріалів 
при викладанні дисциплін 

“Організація 

виробництва”, 
“Регіональна економіка” 

Розділ у 

навчальному 

посібнику,  

тези доповіді 
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10.  3 Розвиток економіки в умовах 

глобалізаційних викликів: 

національний та регіональний виміри 
 

0116U003596 01.16-06.21 Керівник д.е.н., 

проф., Дерій Жанна 

Володимирівна 
 

  

 3.1. Екологічні потреби сектору домашніх 

господарств  

  д.е.н., проф. Дерій Ж.В., 

асп. Губа В.І. 

Розділ у колективній 

монографії 

Розділ у 

колективній 

монографії 

  3.2. Інноваційні механізми розвитку 

експортно-імпортних відносин 

  д.е.н., проф. Дерій Ж.В., 

асп. Левківський О.В. 

Наукова стаття у 

фаховому виданні 

Наукова 

стаття у 

фаховому 
виданні 

 3.3. Концепція молодіжної політики 

України в умовах глобалізаційних 

викликів 

  д.е.н., проф. Дерій Ж.В., 

асп. Чех А.В. 

Наукова стаття у 

фаховому виданні 

 

 3.4. Дослідження динаміки інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств 

сфери ви рибництва споживчих товарів 

  к.е.н., доц. 

Н.Т. Шадура-Никипорець 

Аналітична оцінка 

інноваційної та 

інвестиційної активності 

підприємств сфери 
виробництва споживчих 

товарів  

Наукова 

стаття  

 3.5. Управління бюджетним дефіцитом в 

сучасних умовах 

  д.е.н., доц. І.О. Хоменко Наукова стаття у 

фаховому виданні, 

використання матеріалів 

при викладанні дисциплін 

«Міжнародна економіка», 

«Міжнародні економічні 

відносини» 

Наукова 

стаття у 

фаховому 

виданні 

 3.6. Обґрунтування перспективних 

векторів зовнішньої торгівлі між 

Україною та ЄС 

  к.е.н., доц. 

Т.І. Зосименко 

На основі аналізу 

показників зовнішньої 

торгівлі за товарними 

групами у межах 

експортно-орієнтованих 

секторів визначити товари 

з високим рівнем 

конкуренції між 

виробниками ЄС та 

України. Обґрунтувати 

модель торговельного 

Тези, стаття 
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співробітництва між 

Україною та ЄС, котра  

реалізує їх інтеграційний 

потенціал. 

 

 3.7. Теоретико-методологічні аспекти 

формування середнього класу регіону в 

умовах глобалізаційних викликів 

  к.е.н., доц. 

 О.В. Мініна 

Розділ дисертаційного 

дослідження 

Стаття 

 3.8. Дослідження перспектив застосування 
теорії конвергенції для оцінки реального 

запровадження стратегії сталого розвитку 

в Україні 

  к.е.н., доц. 
О.О. Самко 

Визначення недоліків 

вимірювання ВВП для 

оцінки рівня 

економічного розвитку 

країн в умовах нової 

еколого-економічної 

політики  

(наукова стаття; 

удосконалення 

викладання дисципліни 

«Екологічна економіка») 

Стаття 

  3.9. Дослідження розвитку “зеленої 

економіки” в Україні в контексті 

міжнародного формату. 

  к.е.н., доц. 

М.В. Поленкова 

Наукова стаття у 

фаховому виданні, 

використання матеріалів 

при викладанні дисциплін 

“Обґрунтування 

господарських рішень”, 

“Економіка та організація 

інноваційної діяльності” 

Стаття 

7. Кафедра інформаційних систем в економіці 

 
№ у 

заг. 

списку 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконання 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

11.  1 Фундаментальні традиції і сучасні 

підходи до вивчення математичних 

дисциплін 

 

0115U005439 09.2015-

12.2020 

 

Наук.керівник:  

к.ф.-м.н., доц. 

Балюнов О.О. 

Виконавці: 

Застосування 

ймовірносних підходів 

до оцінки ризиків, 

прийняття рішень, 

Матеріали до 2 

розділів 

колективної 

монографії, 2 
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к.ф.-м.н., доц. 

Юрченко М.Є., 

к.ф.-м.н., проф. 

Акименко А.М.,  

к.ф.-м.н., доц. 

Балюнов О.О., к.ф.-

м.н., доц. Синенко 

М.А. 

 

оптимізації в 

економічних задачах; 

застосування методів 

економетрики до 

аналізу сучасного 

стану економіки 

України. 

наукові статті. 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

8. Кафедра соціальної роботи 

 
№ у 

заг. 

списку 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконання 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

12.  1 Теоретичні та прикладні 

аспекти розвитку основних 

напрямів сучасної соціальної 

роботи в Україні: від 

підготовки фахівців до 

здійснення практичної 

діяльності. 

 

0115 U 0054443 09.15-06.19 Науковий керівник: к.пед.н. 

доцент, зав. кафедри соціальної 

роботи Коленіченко Т.І. 

 Звіт, 

наукові 

статті, 

тези 

Етапи: 

1.1. Складові професійної 
компетентності соціальних 

працівників 

Кривоконь Н.І. 

 

Створити систему соціально-

психологічного забезпечення 
соціальної роботи 
 

наукова 

стаття, 

тези 

Сила Т.І. 

 

Дослідити професійну 

готовність майбутніх соціальних 
працівників до роботи на рівні 

громади. 

наукова 

стаття, 

тези 

Мекшун А.Д. 

 

Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата 
наук зі спеціальності 13.00.04 

– теорія і методи професійної 

освіти  
тема: «Особливості правової 

підготовки майбутніх 

соціальних працівників у 

процесі фахової підготовки»  

наукова 

стаття, 

тези 

Децюк Т.М 

 

 

 

Дослідити особливості 

формування професійної 

компетентності майбутніх 

соціальних працівників у 
позаудиторній роботі в умовах 

наукова 

стаття, 
тези 
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ВНЗ  

Левицька Н.С. 

 

 

Дослідити особливості 

економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної 
сфери» 

наукова 

стаття, 

тези 

1. 2. Чинники та умови 

формування професійної 
компетентності соціальних 

працівників 

Ревко А.М. 

 

Дослідити особливості розвитку 

людського потенціалу як умови 
інноваційного регіонального 

розвитку 

наукова 

стаття, 

тези 

Острянко Т.С. Дослідити моделі та особливості 

інтеграції осіб з 
функціональними обмеженнями 

в суспільство 

наукова 

стаття, 

тези 

Лєскова Л.Ф. Дослідити соціально-

психологічний клімат установ 
соціальної сфери та визначити 

його вплив на ефективність 

управління 

наукова 

стаття, 

тези 

1.3. Інтегрована модель 

конкурентноспроможної вищої 

освіти в Україні у сфері 

соціальної роботи 

Вербицька А.В. Дослідити механізми 

підвищення 

конкурентноспроможності 

моделі підготовки фахівця 
соціальної сфери шляхом 

посилення інтернаціоналізації, 

забезпечення інклюзивного 
підходу та інтеграції освіти, 

держави, бізнесу та громади. 

наукова 

стаття, 
тези 

Мульована Л.І. Дослідити поле соціально-

психологічної проблематики 
учасників бойових дій, і стан 

вирішення цих проблем 

установами соціальної сфери 

наукова 

стаття, 

тези 

1.4.Соціально-педагогічна 

підтримка людей похилого віку в 

сучасних трансформаційних 

умовах 

Коленіченко Т.І. Розробити систему та зміст 

психолого-педагогічної 

підтримки людей похилого 

віку в умовах геріатричного 

наукова 

стаття, 
тези 
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пансіонату  
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9. Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню 

 
№ у 

заг. 

списку 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконання 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

13.  1 Професійна ідентифікація 

студентів ВНЗ в умовах 

структурних змін. 

0117 U 007263  
 

09.2017 - 
12.2021 

 

Науковий керівник: 
  

Кальницька К.О. , 

к.психол. н., доцент. 
 

Виконавці: 

Чепурна Г.Л., к. 
психол.н., Новик Л.М., 

к.психол.н., доцент, 

Мазур Т.В., к .психол. н., 

доцент, Філіпович В.М., 
к. психол., н., ст. 

викладач, Лещенко 

М.Є., ст. викладач,  
Тимченко О.В., 

к.психол.н., доцент. 

 

Розробка навчальних дисциплін за 
навчальним планом підготовки магістрів 

спеціалізації соціальна реабілітація, у 

яких розглядаються питання становлення 
ідентичності особистості та дотичні до 

цієї проблеми теми: соціальна психологія 

особистості та малих груп, арт-терапія 
для реабілітологів, методи досліджень у 

соціальній реабілітації, психологічне 

консультування та психокорекція, теорії 

оздоровлення у персонології, технології 
спілкування у реабілітології, форми та 

методи комплексної реабілітації людей з 

інвалідністю. 
Розвиток суб’єктності майбутніх 

соціальних працівників під час 

проходження навчальної, технологічної, 

виробничої та науково-дослідної 
практики. Розвиток професійної 

суб’єктності викладачів. Навчання 

студентів навичкам стресостійкості та 
стресовитривалості для формування 

професійної компетенції. 

Психологічні технології опанування та 
профілактики стресових та 

посттравматичних станів особистості в 

умовах переживання наслідків 

травматичних подій. Наукове 
дослідження спільно з лабораторією 

соціальної психології особистості 

Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України.  Захист 

Звіт, наукові 

статті, тези 
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кандидатської дисертації. Захист 

курсових, випускних кваліфікаційних та 

магістерських робіт студентами, 
публікація наукових статей та тез 

конференцій викладачами та студентами. 

Впровадження результатів НДР у 

навчальні курси факультету соціальних 
технологій, оздоровлення та реабілітації 

ЧНТУ. 

14.  2 Соціальні та психологічні 

умови формування 

психологічної стійкості 

особистості у важких та 

кризових ситуаціях  

 

0117 U 007263 
 

09.2016 - 
09.2020. 

 

Науковий керівник: 
Мазур Т.В., к. психол. н., 

доц. 

Виконавці:  

Кальницька К.О., к. 
психол. н., доцент,  

Новик Л.М., к.психол.н., 

доцент,  
Мазур Т.В., к .психол. н., 

доцент,  

Філіпович В.М., к. 
психол., н., ст. викладач, 

Лещенко М.Є., ст. 

викладач,  

Чепурна Г.Л., к. психол.н.  
Тимченко О.В., к.психол. 

н., доцент. 

 

Розробка навчальних дисциплін за 
навчальним планом підготовки магістрів 

спеціалізації соціальна реабілітація: 

психологічна допомога у кризових 

ситуаціях, реабілітаційна психологія, 
паліативна допомога. 

Розробка сучасних форм та методів 

соціально-психологічної допомоги щодо 
психологічної стійкості особистості у 

важких та кризових ситуаціях. Захист 

курсових, випускних кваліфікаційних та 
магістерських робіт студентами, 

публікація наукових статей та тез 

конференцій викладачами та студентами. 

Впровадження результатів НДР у 
навчальні курси факультету соціальних 

технологій, оздоровлення та реабілітації 

ЧНТУ. 

Звіт, наукові 

статті, тези 

10. Кафедра фізичної  реабілітації 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

15.  1. Теоретико-методичні засади 

оздоровлення та реабілітації.  
 

0116U000004 

 

01.2016-

12.2020 

 

Науковий керівник 

Осадчий О.В.,  
к.фіз.вих., доц. 

Теоретико-методичні основи фізичної 

реабілітації хворих на цукровий діабет в 
умовах диспансерного лікування 

Звіт, наукові 

статті, тези 

Зайцев В. О., 

к.п.н., доцент 

Технічні особливості використання 

масажу в програмах фізичної 

наукова стаття, 

тези 
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реабілітації при порушенні обміну 

речовин 

Титаренко В. І., 
старший викладач 

Фізична терапія осіб із переломом 
шийного відділу хребта 

наукова стаття, 

тези 

Кичка Т. В., викладач Адаптивне фізичне виховання при 

цукровому діабеті І-ІІ ступенів 

наукова стаття, 

тези 

Кияшко М. В., старший 
викладач 

Державне регулювання інноваційного 
розвитку галузі охорони здоров’я 

України 

наукова стаття, 

тези 

Ридзель Ю. М., старший 

викладач 

Адаптивне фізичне виховання в системі 

інклюзивної освіти України. 
Різновиди спортивних і рухливих ігор в 

системі оздоровлення студентської 

молоді 

наукова стаття, 

тези 

Печко О. М., к.п.н., 

доцент 

Теоретико-методичні основи 
формування культури здоров’я 

студентів у парадигмі 

самозбережувальної поведінки 

наукова стаття, 

тези 

Горобей М. П., к.п.н., 

доцент 

Режим: чергування навантажень та 

відпочинку студентської молоді 

наукова стаття, 

тези 

Чалий О. С., к.п.н., 

доцент 

Вивчення впливу довкілля на стан 

здоров’я молоді 

наукова стаття, 

тези 

Пономаренко Н. П., 
к.м.н., доцент 

Рухова активність як фактор 

формування культури здоров’я 

студентів. 

наукова стаття, 

тези 

Дудоров О. М., старший 
викладач Самійленко 

В.П., старший викладач 

Прикладна значущість деяких фізичних 
вправ і видів спорту для студентської 

молоді. 

наукова стаття, 

тези 

Дерябкіна  Т. В., 

старший викладач 

Формування організаційної 

профілактично-прикладної  фізичної 
підготовленості студентів 

наукова стаття, 

тези 

Колодяжна Т. П., 
старший викладач 

Методика розвитку координаційних 

якостей студентів під час занять 
волейболом в процесі фізичного 

виховання 

наукова стаття, 

тези 

Борисенко В. В.,  
старший викладач 

Специфіка фізичної терапії осіб з 

хребетно-мозковою травмою. 
Соціальна реабілітація дітей з вадами 

здоров’я. 

наукова стаття, 

тези 
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Уривкова А. О., 

 викладач 

Розробка методики фізичного виховання 

для студентів з вадами здоров’я 

наукова стаття, 

тези 

Самохін М. К., к.п.н., 
доцент 

Фінансове забезпечення галузі охорони 
здоров’я в Україні 

наукова стаття, 

тези 

Драгунов Д. М., 

старший викладач 

 наукова стаття, 

тези 

11.  Кафедра трудового права, адміністративного права  та процесу 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

16.  1. Проблеми правового забезпечення 
соціальних прав людини в 
сучасних умовах.  
( Протокол засідання кафедри від 
19.06.2018 року) 
 
Зміна назви цієї роботи 
 
Проблеми адміністративно-
правового забезпечення соціальних 
прав людини в сучасних умовах.  
 
 
 

0115U005431 
 

 

 
 

 

 
0119U000420 

09.15 -

09.19 

 
 

 

 
 

09.15-

06.22 

Керівник теми - 
Рудик В.А., к.ю.н., 
доцент,  
зав. кафедри 
 
Виконавці: 
Пузирний В.Ф., 
д.ю.н., професор 
Пузирна Н.С., 
к.ю.н., доцент 
Шестак Л.В., к.ю.н., 
доцент 

1. Діяльність Міністерства юстиції України 

та його повноваження. 

- конспект лекції для змістового модулю в 
новій дисципліні «Організація діяльності 

органів юстиції в Україні». 

2. Проблеми розширення переліку 
адміністративних послуг центрами надання 

адміністративних послуг. 

- практикум з нової дисципліни «Правові 

засади надання адміністративних послуг». 
3. Взаємодія антикорупційних органів в 

Україні. 

- розробка навчальних матеріалів для 
формування змістового модулю в новій 

дисципліні «Адміністративно-правове 

регулювання діяльності антикорупційних 

органів». 
4. Антикорупційна стратегія держави: 

проблеми сьогодення. 

- формування матеріалів для розробки 
практикуму в новій дисципліні 

«Антикорупційна політика в Україні» 

5. Визначення проблеми захисту строків 
доступу до публічної інформації в 

правозастосовній діяльності та 

формулювання пропозицій вдосконалення 

Звіт, наукові 

статті, тези 
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законодавства 

- підготовка публікації у науковому 

виданні 
6. Формування пропозиції вдосконалення 

адміністративно-правових механізмів захисту 

дітей від домашнього насильства 

- підготовка публікації у науковому 
виданні 

7. Застосування пенсійного законодавства 

України в обчисленні та призначенні пенсій 
в солідарній системі 

- підготовка практикуму для змістового 

модулю з навчальної дисципліни «Пенсійне 
право». 

8. Проблеми застосування заходів 

адміністративної відповідальності 

неповнолітніх 
- підготовка публікації у науковому 

виданні 

9. Проблеми застосування адміністративної 
відповідальності та накладання 

адміністративних стягнень. 

- розробка навчально-методичних 
матеріалів для нових навчальних дисциплін: 

«Адміністративно-деліктне 

право», «Адміністративне судочинство». 

- підготовка практикуму з адміністративно-
деліктного права. 

10. Проблеми та перспективи застосування 

виправних робіт 
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12. Кафедра цивільного, господарського права та процесу 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Термі

ни 

викон

ання 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

17.  1 Державне регулювання сфери 

цивільного обігу та господарської 

діяльності. 
 

  

0115U003444 01.15 – 

06.19 

Керівник теми: 

Колодій І.М., к.ю.н., 

доцент, зав. кафедри 
 

Виконавці: 

Апанасенко К.І., 

к.ю.н., доцент  
Шпомер А.І., к.ю.н., 

доцент  

 Стрілець О.М., к.ю.н., 
доцент  

Козинець І.Г., ст. 

викладач  

 Івженко А.А., 
асистент 

1. Передбачається визначити правову природу 

дозвільних відносин в окремих сферах управління 
економікою та їх особливості, визначити систему 

дозвільного законодавства у сфері 

господарювання та його місце у системі 

законодавства України. 

Напрацьовані в результаті дослідження висновки 

можуть бути використані: у науковій сфері - для 

подальшої розробки теорії дозвільних 

правовідносин у сфері господарської діяльності; у 

навчальному процесі - при викладанні спецкурсів 

„Правові засади державного регулювання 

господарської діяльності в Україні”, “Проблеми 
господарського права” та Загальної частини 

господарського права. 

2. На меті ставиться дослідження господарських 

відносин в окремих сферах діяльності та галузях 

суспільного виробництва.  За результатами 

дослідження планується викласти аналіз 

господарських відносин, що складаються в 

окремих сферах діяльності та галузях суспільного 

виробництва. Наукове дослідження та 

напрацьовані в його результаті висновки можуть 

бути використані:  
1) у науковій сфері - для подальшої розробки та 

підготовки наукових, студентських публікацій, 

методичних розробок; 

2)  у навчальній діяльності - при викладанні 

навчальної дисципліни „Господарське право”, 

«Проблеми господарського права».  

3. Узагальнити напрацьований історичний досвід 

розвитку податкової системи України та досвід 

інших країн на сучасному етапі розвитку. 

Висновки та пропозиції можуть бути використані: 

1) у науковій сфері для подальшої розробки 

Звіт, наукові 

статті, тези 
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теоретичних і практичних аспектів податкової 

системи України з метою їх удосконалення та 

гармонізації з правом ЄС; 

2) у навчальній діяльності для вдосконалення 

викладення дисциплін «Фінансове право», 

«Податкове право». 

4. Узагальнити напрацьований досвід. Висновки 

та пропозиції можуть бути використані у 

навчальній діяльності у ході викладення 

дисципліни «Банківське право». 

5. На меті ставиться дослідження природи податку 

та його ролі у становленні і розвитку держави. За 
результатами дослідження планується висвітлити 

погляди щодо поняття та еволюції визначення 

податку як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а 

також його закріплення у законодавстві України 

та деяких зарубіжних країн.  Наукове дослідження 

та напрацьовані в його результаті висновки 

можуть бути використані: у науковій сфері - для 

подальшої розробки та вдосконалення 

фінансового та податкового права.  При 

викладанні навчальної дисципліни „Фінансове 

право”, «Податкове право» і тд. 
6. Провести комплексний аналіз проблеми 

договірних умов про звільнення від 

відповідальності в комерційних контрактах. 

7. Дослідження закріплених в українському 

законодавстві та міжнародних документах 

правових норм направлених на врегулювання 

питання про можливість та межі звільнення від 

договірної відповідальності за погодженням 

сторін, а також уявлення науковців про договірні 

умови про звільнення від сторін. 
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13. Кафедра кримінального права та правосуддя 

 
№ у 

заг. 

спи

ску 

№

 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

18.  1 Проблеми захисту прав і свобод 

людини і громадянина у 

кримінальному впровадженні. 

0116U003640 11.2015-

11.2021 

Головко М.Б.,  

к.ю.н., доц. 

 

Мета НДР кафедри є аналіз і 

дослідження проблем захисту прав і 

свобод людини і громадянина у 
кримінальному провадженні. 

Положення про першочерговий захист 

прав людини і громадянина 

закріплюється низкою конституційних 
та галузевих норм, які визначають і 

гарантують їх непорушність. Викладені 

висновки і пропозиції можуть бути 
використані: у науковій сфері – для 

подальшої розробки теоретичних і 

прикладних проблем кримінально-

правової охорони прав людини і 
громадянина; у правотворчості – для 

удосконалення кримінально-правового 

регулювання охорони прав людини і 
громадянина; у навчальному процесі – 

при викладанні курсу Загальної та 

Особливої частини кримінального 
права, криміналістики, кримінального 

процесу, кримінально-виконавчого 

права, кримінології; при написанні 

курсових, дипломних та магістерських 
робіт студентами та магістрами. 

Наукові 

статті, 

дисертаційне 
дослідження, 

тези на 

конференцію 

 

Етапи: 

Кримінально-правова охорона 
водних ресурсів за законодавством 

України  

  проф. кафедри 

 Берднік І.В. 
(виконавець) 

 

Проблеми дослідження кримінально-

правової охорони водних ресурсів.  

Розділи 

дисертаційног
о 

дослідження 

Дослідження особливостей 

кримінальної відповідальності за 
невиконання рішень 

  доц. Головко М.Б. 

(виконавець) 

 

Аналіз кримінального законодавства 

України з питань відповідальності за 
невиконання судових рішень (зокрема, 

Тези на 

конференцію/ 
наукова 
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Європейського суду з прав 

людини. 

Рішень ЄСПЛ).  стаття 

14. Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

19.  1 Проблеми державотворення в 

Україні та світі, формування 

національної правової 

системи.  

0116U003641 02.16 -

02.20 

Науковий керівник: 

Козинець О.Г.,  

к.і.н., доцент 

  

1.1 Етапи: 

Дослідження проблем історії 

державо- та правотворення в 
Україні та світі 

  Виконавці: 

Козинець О.Г.,  

к.і.н., доцент 

Підготувати матеріали наукових 

досліджень та узагальнити 

напрацьований досвід 

Наукові статті 

Тези доповідей 

на наукових 
конференціях 

1.2 Дослідження проблем 

формування національної 
правової системи 

  Толкач А.М., 

ст. викладач 

Вивчення літератури, опрацювання 

та систематизація зібраного 
матеріалу. 

Наукові статті 

Тези доповідей 
на наукових 

конференціях 

1.3 Гарантії прав свобод людини і 

громадянина в Україні та світі 
 

  Нітченко А.Г., 

 к.і.н., доцент  

Підготувати матеріали наукових 

досліджень та узагальнити 
напрацьований досвід 

Наукові статті 

Тези доповідей 
на наукових 

конференціях 

1.4 Дослідження проблем еколого-

правової охорони 
навколишнього природного 

середовища 

  Веремієнко С.В. 

ст.викладач 
 

Вивчення літератури, опрацювання 

та систематизація зібраного 
матеріалу. 

Наукові статті 

Тези доповідей 
на наукових 

конференціях 

1.5 Проблеми забезпечення прав 
людини 

  Марущак Н.В.,  
к.ю.н., доцент 

Підготувати матеріали наукових 
досліджень та узагальнити 

напрацьований досвід 

Наукові статті 
Тези доповідей 

на наукових 

конференціях 

1.6 Дослідження проблем 
дотримання податкового 

законодавства в Україні 

  Марущак О.А.,  
к.ю.н., доцент кафедри  

Підготувати матеріали наукових 
досліджень та узагальнити 

напрацьований досвід 

Наукові статті 
Тези доповідей 

на наукових 

конференціях 

1.7 Світоглядні, історико-культурні 
та політико-правові аспекти 

  Карпова І.Г.,  
к.пед.н., доцент 

Підготувати матеріали наукових 
досліджень та узагальнити 

Наукові статті 
Тези доповідей 



 

 27 

розвитку суспільства напрацьований досвід на наукових 

конференціях, 

монографія 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ 

15. Кафедра зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терм

іни 

вико

нанн

я 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

20.  1 Дослідження та розробка 

технологічних процесів 

зварювання різнорідних та 
композиційних матеріалів 

 

-Дослідження та розробка 

технології виготовлення вузлів 
термоелементів; 

-Дослідження впливу 

низькоенергетичної іонної 
модифікації поверхонь міді, 

алюмінію і титану на 

зварюваність металів; 
-Досдідження напруженого 

стану в з'єднаннях з різнорідних 

матеріалів. 

0118U006994 09.18-

06.20 

 

Науковий керівник Болотов 

Г.П., д.т.н., проф. 

Виконавці: 
Новомлинець О.О., д.т.н., 

доц. 

Прибитько І.О., к.т.н., доц. 

Олексієнко С.В., к.т.н., доц. 
Ганєєв Т.Р., к.т.н., доц. 

Болотов М.Г., к.т.н., доц. 

Ющенко С.М., к.т.н., ас. 
Руденко М.М., ст. викл. 

Нагорна І.В., ас. 

Закономірності утворення низькоомного 

контакту у з'єднаннях напівпровідник-

мідь. 
Методи активації процесів 

масоперенесення при дифузійному 

зварюванні металів.  

Технологічні засоби керування 
напруженим станом в зоні з'єднання 

різнорідних матеріалів. 

Наукові статті 

Тези 

доповідей на 
наукових 

конференціях, 

монографія 

21.  2 Проблеми підвищення 

експлуатаційної надійності 

сучасних будівельних 

конструкцій при статичних та 

динамічних навантаженнях,  
 

0118U006995 09.18- 
06.20 

Прибитько І.О., к.т.н., доц. 
Дубенець В.Г., д.т.н., проф., 

Савченко О.В., д.т.н., проф., 

Кайдаш М.Д., к.т.н., доц., 
Олексієнко С.В., к.т.н., доц. 

Ганєєв Т.Р., к.т.н., доц. 

Болотов М.Г., к.т.н., доц. 

Ющенко С.М., к.т.н., доц. 
Руденко М.М., ст. викл., 

Барбаш М.І., ст. викл., 

Деркач О.Л., ас., 
Нагорна І.В., ас. 

 

Практичне значення отриманих 
результатів полягає у розробці методики 

розрахунку активного демпфірування 

нестаціонарних коливань композитних 
елементів конструкцій із в'язкопружних 

та електров'язкопружних матеріалів з 

частотно-залежним розсіюванням 

енергії при дії ударних та імпульсних 
електромеханічних навантажень.                                         

Наукові статті 
Тези 

доповідей на 

наукових 
конференціях.  
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16. Кафедра автмобільного транспорту та галузевого машинобудування 

№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

22.  1 Дослідження процесу обробки 

орієнтованими профільованими 

інструментами. 

  

0117U003758 09.17-
06.21 

Науковий керівник: д.т.н. проф. 
Кальченко В.І. 

 Наукові статті 
Тези 

доповідей на 

наукових 

конференціях 

 1.1 Підвищення ефективності 

шліфування торців: хрестовин 

карданних валів, клапанів, сідел 
клапанів, поршневих пальців ДВЗ і 

вплив їх на ресурс роботи 

автомобіля  

 д.т.н. проф.  

Кальченко В.І., 

д.т.н. проф.  
Кальченко В.В., 

к.т.н. доц. Венжега В.І., 

к.т.н. доц. Пасов Г.В., ст. викл.  

Мурашковська В.П., 
к.т.н. Слєднікова О.С., 

асп. Винник В.О., 

викл. Литвин О.О., 
асп. Кальченко Д.В. 

Визначення температур при 

шліфуванні торцевих поверхонь 

деталей.  
Удосконалення існуючих 

навчальних дисциплін 

 

Наукові статті 

 1.2 Моделювання процесу заточування 

голчастої гарнітури та визначення 

динамічних характеристик процесу 
 

 ст. викл. Кологойда А.В. Моделювання процесу 

заточування голчастої гарнітури 

та визначення динамічних 
характеристик процесу 

Тези 

доповідей на 

наукових 
конференціях 

1.3 Шліфування циліндричних 

поверхонь зі схрещеними осями 
інструмента та деталі 

 

 д.т.н. проф.  

Кальченко В.І., д.т.н. проф.  
Кальченко В.В., 

к.т.н. Сіра Н.М., 

викл. Кужельний Я.В.,  

асп. Кальченко Д.В., 
асист. Скляр В.М., 

асист. Аксьонова О.О. 

Дослідження теплонапруженості 

під час процесу різання одиничним 
абразивним зерном. 

Удосконалення існуючих 

навчальних дисциплін 

Наукові статті 

23.  

2 

Дослідження процесу 

змішування та обладнання для 

отримання композитних 

матеріалів з армуючою 

0117U003759 09.17-
06.19 

Науковий керівник: 
к.т.н. доц. Бакалов В.Г. 

 Тези 
доповідей на 

наукових 

конференціях 
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складовою із нанотрубок 

 

2.1 

Аналіз конструкцій змішувачів для 
отримання якісного композитного 

матеріалу на основі нанотрубок 
 

 к.т.н. доц. Бакалов В.Г., 
к.т.н. Скрипник С.П. 

Наукове обґрунтування обрання 
конструкції змішувача для 

отримання композитних 

матеріалів на основі нанотрубок 

Наукові статті 

 

2.2 

Розробка конструкції змішувача та 

його виготовлення для отримання 

композитних матеріалів з 

армуючою складовою із 
нанотрубок для дослідження 

процесу змішування 

 

  Креслення змішувача Тези 

доповідей на 

наукових 

конференціях 

 

2.3 

Проведення досліджень на 
імітаторах режимів змішування та 

концентрацій твердої фази на 

якість композитного матеріалу.  

При наявності фінансування на 
матеріали, виготовлення 

композитних зразків на основі 

нанотрубок, які можна 
використовувати в електричній 

промисловості, виготовленні 

легких та міцних конструкцій, 

латання тріщин в бетонних, 
дерев’яних та полімерних деталях. 

 

   Наукові статті 

 

17. Кафедра технології машинобудування і деревообробки 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

24.  1 Розробка енергоефективних 

конструкцій вузлів верстатів 

машинобудівної та 

деревообробної галузі. 

 

0118U006997 09.2018- 

09.2020 

Науковий керівник: канд. 

техн. наук, доц. Єрошенко 
А.М.  

Виконавці:  

Бойко С.В., к.т.н., доц., 

Сапон С.П., к.т.н., доц.,  

Методика експериментальних 

досліджень та показники 
енергоефективності технологічних 

машин. Новий метод віброакустичної 

діагностики та контролю технічного 

стану гідравлічних підшипників. 

Наукові статті 
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Єрошенко А.М., к.т.н., 

доц., 

Космач О.П., к.т.н., доц., 
Ігнатенко П.Л., к.т.н., доц. 

Методика проектування 

енергоефективних конструкцій 

машин. Алгоритми та програми 
аналізу показників якості машин 

18. Кафедра електричних систем і мереж 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

25.  1 Обґрунтування умов 

використання класу напруги 

20кВ у розподільних 

електричних мережах України 

  

 
0117U005590 

09.2017-
06.2019 

Науковий керівник: 
д.т.н., професор 

Скоробогатова В.І. 

Відповідальний 

виконавець:  
к.т.н., доцент  

 Буйний Р.О. 

 Наукові статті 

1.1 

Етап: 
Класифікація структур 

електричних мереж з малою 

щільністю електричних 

навантажень 

 

 

Виконавці:  
Діхтярук І.В. 

Перелік стандартних структур 

електричних мереж з малою щільністю 

електричних навантажень 

Тези 
доповідей на 

наукових 

конференціях 

1.2 

Обґрунтування сфери 

використання класу напруги 

20кВ у розподільних електричних 
мережах з малою щільністю 

електричних навантажень 

 

 

к.т.н. Красножон А.В.  

к.т.н. Безручко В.М. 

Рекомендації, щодо області 
використання класу напруги 20кВ у 

електричних мережах з малою 

щільністю електричних навантажень 

Наукові статті 

1.3 

Обґрунтування сфери 

використання класу напруги 
20кВ у розподільних електричних 

мережах з великою щільністю 

електричних навантажень 

 

 

к.т.н. Кулик Б.І.  
к.т.н. Кулько Т.В.  

к.т.н. Бодунов В.М.  

Рекомендації, щодо області 

використання класу напруги 20кВ у 

електричних мережах з великою 
щільністю електричних навантажень 

Тези 

доповідей на 
наукових 

конференціях 
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19. Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

26.  1 Підвищення ефективності систем 

неруйнівного моніторингу 

інженерних конструкцій та споруд  

0117U007264  

 

09.2017-

06.2019 

Приступа А.Л., к.т.н, 

доцент, зав.каф. 

(науковий керівник) 

Експериментальна установка  

Нова лабораторна робота для дисципліни 

«Спеціальні вимірювання» 

Експериментальні залежності коефіцієнту 

відбивання НВЧ сигналу від частоти та 
вологості 

Рекомендації щодо врахування 

особливостей відбивання радіохвиль НВЧ 

діапазону від вологих  стінових будівельних 

матеріалів  

 

 

1.1 Дослідження відбивання 

радіохвиль НВЧ діапазону від вологих  

стінових будівельних матеріалів 
1.1.1 Розробка вимірювальної системи 

та методики вимірювань 

1.1.2 Проведення експериментальних 

досліджень  

1.1.3 Обробка експериментальних 

даних. 

  Сатюков А.І.,  

к.ф.-м.н, доцент,  

Відповідальний 
виконавець: 

Сатюков А.І.,  

к.ф.-м.н, доцент  

Бивалькевич М.О. 

ст.викладач ,  

Виконавець: 

Журко В.П. 

ст.викладач,  
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1.2 Інформаційно-аналітична система 
оцінки стійкості енергосистем 
1.3 Дослідження якості склопакетів 
1.3.1 Створення приладу для експрес-
оцінки якості склопакетів 
 
 
1.4 Дослідження та розробка новітніх 
методів підвищення якості 
електроенергії для розподілених 
систем генерації на основі 
високоефективних інверторів напруги 

  Приступа А.Л., к.т.н, 

доцент, зав.каф. 

Наумчик П.І., 

к.п.н., доц.,  

відповідальний виконавець 

Новик К., студент, 

 

 

Відповідальний 

виконавець – доц. 

Степенко С.А., к.т.н. 

Визначення основних характеристик 
елементів електричних мереж та систем 
розподіленої генерації, які впливають на 
стійкість енергосистем.  
 
Розробка експериментального зразка  

Патент на корисну модель 

 

Дослідження існуючих і розробка нових 

топологій та методів керування інверторами 

напруги для фотоелектричних 

перетворювачів. Вдосконалення навчальної 
дисципліни «Основи технології Smart Grid». 

Керівництво підготовкою 2 магістерських 

робіт (Грисюк Г.В., Федько С.Д.). 
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20. Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держреєстр

ації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

27.  1 Розробка енергоефективних 

перетворювачів в  автономних 

системах  електроживлення. 

0118U007000 

06.2018-

06.2019 

Д.т.н., проф.  

Денисов Ю.О. 

 

  

1.1 Етапи: 

Дослідження шляхів  підвищення  

динамічних та статичних   

показників    систем  регулювання  
електроприводом   БПЛА  

 

 Гордієнко В.В., 

Городний О.М.  

 

Основні характеристики системи, 

залежності, експеріментальні макети. 

Аналітичні співвідношення, модель.  

 

статті , ,звіт 

 

 1.2 Розробка алгоритмів    керування 

перетворювачами   
з застосуванням штучного інтелекту 

 

 Войтенко В.П. 

 

Алгоритм оптимального  керування. 

Макет моделі. 
 

статті , звіт 

 1.3 Високоенергоефективне джерело 

живлення  лабораторного   

призначення. 

 

 Ревко А.С., Ершов Р.Д. Аналітичні співвідношення, модель статті , звіт 

21. Кафедра інформаційних та комп’ютерних систем 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держреєстра

ції 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

28.  1 Інформаційна технологія 

забезпечення сталої достовірності 
інформації в  мережах Інтернету 

речей. 

 

0118U006996 11.18 –

12.21 

Науковий керівник:  

д-р техн. наук, доц.  
Зайцев С.В. 

Аналіз існуючих методів протидії 

навмисним атакам протоколів передачі 
TCP (UDP)/IP, ICMP. Розроблення 

методу протидії навмисним атакам 

протоколів передачі TCP (UDP)/IP, 
ICMP із застосування адаптивної 

багаторівневої параметричної адаптації 

турбокодів та каскадних кодів на 

канальному та мережевому рівнях 
моделі OSI. 

Підвищення ефективності 

Статті , звіт 
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функціонування мереж інтеренету речей 

в умовах апріорної невизначенності за 

рахунок розробки моделей та методів 
виявлення і протидії віддаленим 

мережевим атакам на розподілені 

інформаційно-телекомунікаційні 

системи 

29.   Методи, інструментальні засоби та 

інформаційні технології створення 

інтелектуальних діагностичних 
систем. 

 

0118U006998 09.17 – 

06.20 

Науковий керівник: 

канд. фіз.-мат. наук, доц. 

Нікітенко Є.В. 
 

Розробка або удосконалення існуючих 

методів, інструментальних засобів та 

інформаційних технологій створення 
інтелектуальних діагностичних систем 

для покращення якості діагностичних 

експериментів. 

Статті , звіт 

30.   Інформаційна технологія web-
підтримки взаємодії в мережі 

Інтернету речей 

 

0118U006999 09.17 – 
06.22 

Науковий керівник:  
д-р техн. наук, проф.  

Казимир В.В. 

Розробка або удосконалення існуючої 
технології для web – підтримки 

взаємодії в мережі Інтернету 
Статті , звіт 

31.   Удосконалення технологій 
обробки, аналізу та візуалізації 

телеметричних даних безпілотних 

авіаційних комплексів 

 09.18 - 
06.19 

к.т.н., доц. Нестеренко 
Сергій Олександрович 

Розробка програмних засобів та 
розрахунки теоретичних методів 

розшифруванння лог файлів 
Статті , звіт 

22.Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держ- 

реєстрації 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

32.  1 Cyber Rapid Analysis for Defense 

Awarness of Real-time Situation – 
CyRADARS. 

 08.201- 

08.20. 

Литвинов Віталій 

Васильович,  
Скітер Ігор Семенович, 

Трунова Олена 

Василівна,  
Дорош Марія Сергіївна, 

Злобін Станіслав 

Володимирович,  

Нехай Валентин 
Валентинович,  

Дружинін Олександр 

Вибір об’єктів дослідження. Одержання 

доступу до даних. Створення 
архітектури. Специфікація вимог до 

підсистем. Визначення методів збору 

даних про систему. Класифікація атак, 
алгоритмів та їх можливостей. 

Створення генератора потоків атак  на 

систему Розробка структури банку 

даних різновидів комп'ютерних атак, їх 
характеристик, потенціальних джерел. 

Дослідження інфраструктури та 

проміжний 
звіт, 

публікації 
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Олександрович поведінки систем, імітаційне 

моделювання. Дослідження областей 

ефективного використання алгоритмів 
виявлення атак та алгоритмів 

нестандартної поведінки. Розробка та 

модифікація алгоритмів виявлення 

НПА, які мають високий рівень 
ефективності. Формування методів та 

моделей визначення дезінформаційних 

атак. 

 

23. Кафедра кібербезпеки та математичного моделювання 

 
№ у 

заг. 

списку 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрації 

Терміни 

виконання 

Науковий керівник 

та виконавці 
Очікувані результати 

Форма 

звітності 

33.  1 Методи та засоби забезпечення 

безпеки ресурсів 

інформаційних систем. 

 

0117U003187 04.17-04.22 Науковий керівник: 
д.пед.н., доцент 

Ткач Ю.М. 

Відповідальні 

виконавці: Петренко 
Т.А., к.е.н, доцент 

Базилевич В.М. 

  

1.1 Методологія оцінювання ризиків 
та негативних наслідків витоку 

державних інформаційних 

ресурсів 

  д.пед.н., доцент 
Ткач Ю.М.,  

д.т.н., професор  

Шелест М.Є. 

Проаналізувати методи та способи 
оцінювання ризиків витоку державних 

інформаційних ресурсів та визначити їх 

наслідки. 

Наукова 
стаття, тези 

1.2 Аналіз надійності використання 
інфраструктури відккритих 

ключів в протоколі  TLS для 

захисту від атак типу «людина 
посредині» 

 

 

  к.е.н., доцент  
Базилевич В.М.,  

Усов Я.Ю. 

Проаналізувати інфраструктуру 
відкритих ключів (PKI), надійність 

центрів сертифікації (CA) та можливі 

недоліки такого підходу при 
використанні в протоколі віддаленого 

доступу TLS. Виявити можливі 

вразливості та слабкі місця, 

запропонувати оптимізацію. В якості 
типу атаки планується розглянути 

атаку типу людина посередині (Man-in-

the-middle). 

Наукова 
стаття, тези 
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1.3  Кріптоджекінг і його вплив на 

стратегії безпеки 

  к.п.н., доцент   

Мехед Д.Б. 

Проаналізувати новий етап розвитку 

методів монетизації шкідливих програм. 

Визначення впливу нових форм атак, що 
завдають компаніям реальний 

фінансовий збиток. Вибір правильного 

підходу до кібербезпеки.  

Наукова 

стаття, тези 

1.4 Методи та моделі адаптивних 
систем розпізнавання кібератак на 

основі кластеризації ознак 

  Петренко Т.А. 
 

Дослідження можливостей використання 
адаптивних систем в кібербезпеці 

Дисертаційне 
дослідження 

1.5 Проблеми виявлення та 
розпізнавання складних атак в 

умовах зростання деструктивних 

впливів на кібербезпеку критично 

важливих інформаційних систем 

  Петренко Т.А. 
 

Планується здійснити огляд проблем 
виявлення та розпізнавання складних 

атак в умовах зростання деструктивних 

впливів на кібербезпеку критично 

важливих інформаційних систем 

Наукові статті, 
тези 

1.6 Огляд та аналіз методів які 

використовуються для побудови 

систем інтелектуального 

розпізнавання загроз, аномалій та 
кібератак 

  Петренко Т.А. 

 

Дослідження та аналіз методів які 

використовуються для побудови систем 

інтелектуального розпізнавання загроз, 

аномалій та кібератак 

Наукові статті, 

тези 

1.7 Теоретичні та практичні 

проблеми кібербезпеки в 
сучасних умовах 

  Петренко Т.А. Наукова робота студентів в напрямку 

дослідження проблем кібербезпеки в 
сучасних умовах 

Реферати, 

доповіді, 

тези, наукові 

статті 

студентів 

1.8 Кібербезпека сучасних «хмарних» 
технологій у вищому 

навчальному закладі 

  к.т.н., доцент  

Гур’єв В.І. 

 

Проаналізувати можливості використання 

сучасних «хмарних» технологій у вищому 

навчальному закладі, їх переваги та 

недоліки. Виявити можливі загрози 

забезпеченню інформаційної та 

кібербезпеки інформаційним ресурсам 

ВНЗ. Запропонувати різні підходи до 

застосування сучасних сервісів «хмарних» 

технологій. 

Наукова 
стаття, тези  

34.  2 Сучасні інформаційно-

комунікаційні та освітні 

технології у навчанні 

математики у вищому 

навчальному закладі. 

0113U005140 05.13-05.19 Науковий керівник:  

д.пед.н., доцент 

Ткач Ю.М.  

Відповідальний 
виконавець: к.п.н., 

доцент  Мехед Д.Б., 
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к.т.н., доцент Гур’єв В.І. 

2.1 Професійна підготовка майбутніх 
фахівців з кібербезпеки 

  д.пед.н., доцент  
Ткач Ю.М., 

д.т.н., професор  

Шелест М.Є. 

Проаналізувати фундаментальну 
(математичну та інформатичну) 

підготовку майбутніх фахівців з 

кібербезпеки. Визначити особливості їх 
фахової підготовки. 

Стаття 

2.2 Розробка алгоритму створення 

системи захисту від кіберзагроз 

підприємства на основі його 
характеристик 

 

  Базилевич В.М.,  

к.е.н., доцент  

 

В залежності від кількості працівників, 

забезпечення інформаційними 

технологіями, необхідностями їх 
використання, застосуванням 

бездротових мереж, міжнародним 

співробтництвом, капіталом, доходом і 
.т.п. соціальне підприємство може мати 

за необхідність використовувати різні 

підходи до забезпечення інформаційної 

безпеки. Ідея статті полягає в тому, щоб 
директор (або інша людина, яка 

займається безпекою на підприємстві) 

ввела необхідні критерії в программу, 
яка в свою чергу на їх основі 

побудувала алгоритм створення 

системи захисту від кіберзагроз на 
конкретному підприємтві, яка б 

включала кількість співробітників 

відділу кібербезпеки, необхідне 

обладнання, програмне забезпечення, 
фізичний захист інформації і т.п., 

Також, по можливості, програма має 

прораховувати ймовірність настання 
певних ситуацій, що можуть вплинути 

на інформаційну безпеку підприємства 

(наприклад з якою ймовірністю на сайт 
соціального підприємства (з 

відвідуванністю 1000 людей на день), 

на якому працює певна кількість 

людей, і яке має конкретний дохід, буде 
здійснено DoS атаку протягом 

наступного року. Як зміниться ця 

ймовірність, якщо кількість відвідувань 

Наукова 

стаття 



 

 39 

зросте вдвічі.) 

 2.3 Дистанційна освіта для 
студентів, хворих ДЦП  

  Мехед Д.Б. 
к.п.н., доцент  

 

Визначення основних технологій для 
створення і функціонування платформи 

для дистанційного навчання студентів, 

хворих ДЦП. Апробація моделі даної 
платформи. 

Наукова 
стаття 

2.4 Порівняльний аналіз програм 

Еxcel та Mathcad для розв’язання 

прикладних математичних задач. 

 
 

Гур’єв В.І. 

к.т.н., доцент  

 

Проаналізувати можливості програм 

Еxcel та Mathcad, як найбільш 

розповсюджених для розв’язання 
прикладних математичних задач. 

Продемонструвати практичні приклади 

розв’язання різних математичних 
завдань. Виявити переваги та слабкі 

місця кожної із програм, запропонувати 

кращий варіант.  

Тези 
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24. Кафедра біомедичних радіоелектронних апаратів та систем 

№ у 

заг. 

списку 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрації 

Терміни 

виконання 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

35.  1. Визначення місць 

однофазних замикань на 

землю в електричних 

мережах з ізольованою 

нейтраллю. 
 

0118U006804 06.18-05.19 Науковий керівник:  

к.т.н. доц.  

Іванець С.А. 

 
 

Розробка інноваційного 

способу визначення місць 
однофазних замикань на 

землю через штирьову 

ізоляцію повітряних ліній 

передавання в мережах з 
ізольованою нейтраллю, 

що дозволяє зменшити час 

пошуку та усунення 
замикань, що 

довзоляєзнизити 

експлуатаційні витрати та 
недовипуск електроенергії 

у разі переходу 

однофазного замикання в 

багатофазне. 

Стаття, 

тези 
конференції 

 

Звіт 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ 

25. Кафедра  маркетингу, PR- технологій та логістики 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрац

ії 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

36.  1 Маркетингова діяльність в 

умовах трансформації економіки 

 

0116U003638 
01.16 – 

01.20. 

Науковий керівник: 

Жидок В.В.,  

к.е.н., доцент 

Удосконалення навчальних дисциплін 

«Маркетинг», «Брендінг» 

Наукові статті, 

тези, звіти 

Виконавці: 
Бабаченко Л.В.,  

к.е.н., доцент 

Удосконалення практичних занять з 
дисципліни «Маркетинг промислового 

підприємства». 

Наукові статті, 
тези, звіти 

Забаштанська Т.В., 

к.е.н., доцент 

Аналіз ринку в’їзних туристів м.  

Чернігова для  поліпшення 
взаємозв’язку між всіма суб’єктами 

туристичної діяльності: владою, 

бізнесом та громадськістю з метою  
задоволення потреб реального сектору 

економіки 

Наукові статті, 

тези, звіти 

Пінчук А.О., к.е.н. Очікуваними науковими результатами є 

доповнення і розширення лекцій 
фаховими темами в розрізі зв’язку 

економічної теорії та теорії маркетингу з 

навчальної дисципліни «Економічна 
теорія». 

Результати  роботи впроваджено в 

навчальний процес з лекцій 
дисциплін:«Глобальна економіка», 

«Суспільно-економічні інновації». 

Планується удосконалити існуючі 

дисципліни. 

Наукові статті, 

тези, звіти 

Рябова Т.А.,  

к.е.н., доцент 

Удосконалення навчальних дисциплін 

«Маркетинг послуг», «Маркетинговий 

менеджмент», «Міжнародний 
маркетинг» 

 

Наукові статті, 

тези, звіти 

http://lf.stu.cn.ua/
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Рябов Ігор 
Будимирович, к.е.н. 

Удосконалення навчальних дисциплін 
«Маркетинговий аналіз», «Рекламний 

менеджмент», «Інтернет-маркетинг» 

Наукові статті, 
тези, звіти 

Москаленко Валентина 
Анатоліївна, к.е.н., 

доцент 

Удосконалення навчальних  дисциплін 
„Маркетингове ціноутворення” та  „ 

Товарознавство” 

Наукові статті, 
тези, звіти 

Полковниченко Світлана 

Олександрівна, к.е.н., 
доцент 

Застосування результатів наукових 

досліджень для удосконалення 
викладання навчальних дисциплін 

«Національна економіка», 

«Макроекономіка», «Стратегічне 
управління», «Стандартизація та 

сертифікація», «Маркетинг закупівель» 

Наукові статті, 

тези, звіти 

26.  Кафедра управління персоналом та економіки праці 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР,етапи № 

держрєстрац

ії 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

37.  1 Формування та реалізація 

трудового потенціалу населення 

України як стратегічний вектор 

інноваційного розвитку.  
 

0117 U003148 01.17-

12.20 

Науковий керівник: 

д.е.н., доц. І.І. Кичко 

 Наукові 

статті,тези 

Виконавці: 

д.е.н., доц. І.І. Кичко 

Теоретичні, методичні, практичні 

аспекти управління персоналом та 
розвитку ринку праці: 

1) теоретико-практичні аспекти 

управління діловою кар’єрою; 

2) сучасні тенденції розвитку праці 
України в умовах євро інтеграційних 

змін; 

3) перспективи нарощування трудового 
потенціалу України. 

 

д.е.н., доц.  

М.М. Забаштанський 

Стаття у фаховому журналі: 

Сучасний стан та перспективи розвитку 

ринку праці в Україні. 

 

к.е.н., доц. Р.В. Ільєнко Дві статті у фахових виданнях: 

1. Врахування гендерних особливостей в 
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управлінні персоналом; 

2. Податкове стимулювання виробничої 

сфери. 
 

к.е.н., доц.  

С.М. Хмелевський 

1. Вивчити різні аспекти інвестицій у 

людський капітал задля формування 

трудового потенціалу населення 
України. 

2. З’ясувати можливості реалізації 

трудового потенціалу населення 
України в контексті концепції сталого 

розвитку на сучасному етапі. 

 

 

 
 

к.е.н., доц.  

А.В. Холодницька 

1. Вивчити можливості нарощування 
креативного потенціалу працівників. 

2. Дослідити динаміку розвитку 

трудового потенціалу населення 
України. 

3. Використання тренінгових програм у 

практичній діяльності підприємств як 

складової розвитку трудового 
потенціалу працівників. 

 

 Використання тренінгів при викладанні 

дисципліни «Креативний менеджмент». 

 

к.е.н. І.М. Царик Стаття у фаховому журналі: 
Перспективи адаптації методик оцінки 

соціальних інвестицій бізнесу до 

особливостей економіки України. 

 

Л.І. Борисенко Стаття у фаховому журналі: 

Забезпечення соціальних стандартів за 

державним соціальним страхуванням 

трудового потенціалу населення 
України. 

 

38.  2 Євроінтеграційні пріоритети 

соціально-економічного 

розвитку України. 

 

0116 U003639 
01.2016-

01.2021 

Науковий керівник: 

д.е.н., проф.  
Савченко В.Ф. 

  

Кирилюк Ю.В., 

к.е.н., доц. 

Соціально-економічні наслідки 

імплементації економічної та 

торговельної частин Угоди про 
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асоціацію України з ЄС. 

Впровадження в дисциплінах 

«Політекономія», «Макроекономіка». 

 д.е.н., проф.  

Савченко В.Ф. 

 

1. Видання колективної монографії 

„Стратегічні напрямки і пріоритети 

трансформаційного поступу України” – 

загальна редакція, технічне редагування, 
макетування, передмова, особисте 

написання підрозділів: 

1.1. Переваги і проблеми регулювання 
євро інтеграційних економічних 

процесів в Україні. 

1.2. Управління відносинами 

інтелектуальної власності в державі. 
1.3. Організація наукової діяльності: 

світовий досвід та ситуація в Україні. 

1.4. Туристичний потенціал України та 
його  реалізація. 

1.5. Дослідження окремих складових 

агропромислового комплексу України. 
1.6. Стимулювання виробничої 

діяльності на підприємствах, у галузі та 

державі в цілому. 

2. Статті у фахових журналах і 
монографіях. 

  

 

 д.е.н., доц. Мекшун Л.М. Написання двох підрозділів монографії 
та участь в одній конференції: 

Євроінтеграційні пріоритети розвитку 

національної економіки. 

Написано 2 
підрозділи 

монографії, 1 

стаття у 

SCOPUS та 
WoS; 1 тези 

конференції; 

спільних тез 
зі студентами 

– 9. 

д.е.н., доц.  

Полковниченко С.О. 

Написання підрозділу монографії та 

участь в одній конференції: 
Залучення зовнішніх державних 

Написано 

підрозділ 
монографії, 1 
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запозичень та їх вплив на розвиток 

економіки України. 

стаття у 

фаховому 

виданні; 1 
стаття у 

SCOPUS та 

WoS; 

спільних тез 
зі студентами 

– 8. 

д.е.н., проф. І.І. Кичко Написання підрозділу монографії: 
Регулювання ринку праці: теоретико-

методологічний та практичний аспекти. 

 

к.е.н. І.М. Царик Написання підрозділу монографії: 

Перспективи адаптації звітності 
підприємств України до соціальної 

звітності підприємств Євросоюзу. 

 

к.е.н., доц.                           

А.В. Холодницька 

Написання підрозділу монографії: 

Нарощування економічного потенціалу  
сектора креативних індустрій в умовах 

євроінтеграції. 

 

27. Кафедра туризму 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрац

ії 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 
Очікувані результати 

Форма 

звітності 

39.  1 Формування та реалізація 

інноваційно-інвестиційної 

політики розвитку туризму. 
 

 

 

0117U004701 
04.2017- 

04.2020 

Науковий керівник – 

к.е.н., доцент 

 Безуглий І.В. 
Виконавці: 

к.е.н., доцент, завідувач  

кафедри туризму 
Зеленська О.О.; 

к.е.н., доцент, доцент 

кафедри туризму Коваль 

П.Ф.; 
к.е.н., доцент, доцент 

кафедри туризму Бриль 

Дослідити особливості розробки брендів 

в готельному бізнесі; обґрунтувати 

напрями державно-приватного 
партнерства в рекреаційно-туристичній 

сфері; узагальнити існуючу типологію 

готельних підприємств і мереж, надати 
рекомендації щодо розробки 

національної  моделі формування 

готельних мереж; сформувати 

рекомендацій щодо удосконалення 
інформаційно- програмного 

забезпечення управління готелями. 

Наукові статті, 

тези, звіти 
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К.Г.; 

к.е.н., доцент, доцент 

кафедри туризму 
Алєшугіна Н.О.; 

д.е.н., доцент, доцент 

кафедри туризму 

Роговий А.В.; 
к.е.н., доцент, доцент 

кафедри аграрних 

технологій та лісового 
господарства Андрєєва 

Г.П. 

 

Визначено та обґрунтовано вплив 

найбільш вагомих соціально-
економічних факторів на інвестиційну 

активність рекреаційно- туристичної 

сфери Чернігівської області; виявлено та 

оцінено перспективні туристичні 
ресурси м. Чернігів для розробки 

інвестиційно-привабливих проектів та 

просування туристичного бренду 
Чернігова, проведено оцінку 

економічного і історико-культурного 

потенціалу, визначено напрямки 
розвитку та підвищення ефективності 

управління туристично-рекреаційним 

комплексом в Чернігівській області. 

Отримані наукові результати 
використані при підготовці конспектів 

лекцій з наступних дисциплін 

«Туризмологія», «Міжнародний 
туризм», «Інноваційні технології в 

туризмі»; «Екскурсологія»; «Управління 

регіональним розвитком туризму». 

28. Кафедра аграрних технологій та лісового господарства 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрац

ії 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

40.  1 Оптимізація зелених зон 

території Чернігівського 

Полісся. 

 

 

0116U000005 11.15-

12.20. 

Науковий керівник: 

Тимошенко О.П.,  к.с-г.н. 
Виконавці:  

Селінний М.М. к.е.н. доцент 

кафедри АТЛГ.  

к.с-г.н., Круподеря Ю.О. 
д. с-г.н., проф. Канівець В.І.,  

викл. Чмель О.П., 

к.е.н., доц. Андрєєва Г.П. 

Вивчення екологічної диференціації 

рослинного покриву м.Чернігів із 
застосуванням синфітоіндикації, 

дендроіндикації, ліхеноіндикації є 

основою для екологічного 

картування і перспективними 
напрямами проведення 

комплексного моніторингу стану 

едафотопів та атмосферних 

Наукові статті, 

тези, звіти 
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Бондар І.М. забруднень, охорони та оптимізації 

рослинного покриву міста Чернігів. 

 

41.  2 Дослідження та розробка 

збалансованого мінерального 

живлення соняшнику в зоні 

Полісся України.              

0118U006807 04.18 - 

12.20 
Науковий керівник: 

Селінний М.М. к.е.н. доцент 

кафедри АТЛГ  

Виконавці:  
Селінний М.М. к.е.н., 

к.б.н., Корма О.М., 

к.с-г.н., Тимошенко О.П., 
к.с-г.н., Круподеря Ю.О. 

д. с-г.н.,проф. Канівець В.І.,  

викл. Чмель О.П., 

к.е.н., доц. Андрєєва Г.П. 
Бондар І.М.,  

Пархоменко М.М.  

 

В результаті проведення дослідів 

встановити, що додавання бору в 

бакову суміш з фунгіцидною 

обробкою посівів дало змогу 
отримати на 0,5-2,1 ц/га соняшнику у 

порівнянні з контролем. А також 

встановити, що кожен гібрид по 
різному реагує на підживлення і 

потребує коригування технології 

вирощування.  

 

Наукові статті, 

тези, звіти 

42.  3 Дослідження впливу на 

урожайність пшениці мікробних 

препаратів при передпосівній 

обробці насіння.  

0118U006806  04.18-

12.20 
Науковий керівник: 

Селінний М.М. к.е.н. доцент 

кафедри АТЛГ 

Виконавці:  
Селінний М.М. к.е.н к.б.н., 

Корма О.М., 

к.с-г.н., Тимошенко О.П., 
к.с-г.н., Круподеря Ю.О. 

д. с-г.н.,проф. Канівець В.І.,  

викл. Чмель О.П., 
к.е.н., доц. Андрєєва Г.П. 

Бондар І.М.Пархоменко 

М.М.  

 

1. Вродовж вегетаційного періоду 

було проведено ряд дослідів на ярій 

пшениці сорту Аквілон з вивчення 

дії штаму Azospirillium brasilense 77 
та Azospirillium brasilense 137 на ріст 

і розвиток рослин. Встановлено, що 

прибавка урожаю складала 6 та 
10,5%.       

 

Наукові статті, 

тези, звіти 

43.  4 Вивчення інтенсивних 

технологій вирощування 

сільськогосподарських культур в 

умовах Полісся.  

 

0118U006808 04.18 - 
12.20 

Науковий керівник: 

Селінний М.М. к.е.н. доцент 

кафедри АТЛГ 
Виконавці:  

Селінний М.М. к.е.н  

к.б.н., Корма О.М., 

к.с-г.н., Тимошенко О.П., 
к.с-г.н., Круподеря Ю.О. 

Проведення практичних занять та 

наукові роботи на навчально-

виробничій дільниці  «Деснянка» 
студентами спеціальностей 

«Агрономія» та «Лісове 

господарство». Дослідження:  посіви 

пшениці ярої були уражені 
кореневою гниллю – хворобою 

Наукові статті, 

тези, звіти 
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д. с-г.н.,проф. Канівець В.І.,  

викл. Чмель О.П., 

к.е.н., доц. Андрєєва Г.П., 
Бондар І.М. 

Пархоменко М.М.  

 

коренів і прикореневої частини 

стебел рослин. При обстеженні листя 

пшениці виявлено захворювання 
бурою листковою іржою та 

борошнистою росою.  
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ 

29. Кафедра публічного управління та менеджменту організацій  

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрац

ії 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

44.  1 Формування новітніх принципів 

децентралізації системи 
управління державою 

Етапи: 

1. Поєднання сучасних теорій і 
практичного досвіду розвинутих 

країн в процесі реформування 

системи державного управління  

2. Дослідження існуючих 
принципів децентралізації 

державного управління як основи 

застосування публічного 
менеджменту 

3. Дослідження взаємодії органів 

місцевого самоврядування в 
контексті децентралізації 

державної влади на демократичних 

засадах 

4. Формування новітніх принципів 
децентралізації влади на шляху 

реалізації інтеграційного вибору 

держави 

0114U004425 04.2014- 

04.2019 

 

Науковий керівник: 

к.е.н., доц.   
Михайловська О.В. 

 

Виконавці: 
к.е.н., доцент 

Філіпова Н.В. 

 

д.е.н., доц. Косач І.А. 

 

Розробка міжсистемної взаємодії органів 

місцевого самоврядування у процесі 
розподілу повноважень; розробка 

принципів адаптації децентралізації 

влади до сталих європейських традицій 
демократичного управління 

 

Наукові статті, 

тези, звіти 

45.  2 Інноваційний розвиток 

національної економіки на рівні 

проектно-орієнтованих 

підприємств. 
 

0118U0006805 09.18-

09.20 

Науковий керівник: 

к.т.н., доц.  

Старченко Г.В. 

 

Поглиблення теоретико-методологічних 

і методичних засад інноваційного 

розвитку національної економіки на 

рівні проектно-орієнтованих 
підприємств. 

Наукові статті, 

тези, звіти 

 

http://fm.stu.cn.ua/
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30. Кафедра товарознавства, експертизи, митної справи та торгівлі  

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрац

ії 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

46.  1. Дослідження асортименту, 

споживних властивостей, 

безпечності товарів та якості 

послуг торговельних 

підприємств.  

 

0117U007262 09.2017-
06.2022 

Науковий керівник:  
д.т.н., проф. Дудла І.О. 

 

Виконавці: 
доц. Хребтань О.Б., 

доц. Денисенко Т.М., 

доц. Соломаха І.В. 

ас. Ганєєва Т.В. 

 

В наслідок роботи буде розроблено 
рекомендації щодо удосконалення 

асортименту, поліпшення споживних 

властивостей, якості і безпеки товарів, а 
також запропоновано методики оцінки 

рівня якості послуг, що надаються 

підприємствами. Основні результати 

будуть висвітлені в наукових статтях, 
доповідях на конференціях та в 

випускних кваліфікаційних роботах 

магістра, а також застосовані при 
викладанні дисциплін циклу 

професійної підготовки.  

 

Наукові статті, 
тези, звіти 

31. Кафедра харчових технологій                                                                      

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрац

ії 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

47.  1  Інгібітори корозії на основі 

рослинної сировини. 

Етапи: 
1. Дослідження протикорозійної дії 

гетероциклічних сполук. 

Дослідження впливу інгібуючих 
композицій на захист металів від 

корозійно-механічного 

руйнування. 

 

0114U005489 

 

 
 

09.2014-

06.2020 

 

д.т.н. проф. Сиза О.І.  

к.т.н. доц.  

Савченко О.М. 

к.т.н. доц. Корольов О.О. 

к.т.н.доц.. Челябієва В.М. 

к.х.н. доц. Гуменюк О.Л. 

к.т.н. доц. Цибуля С.Д. 

к.т.н. доц. Костенко І.А. 

к.т.н. доц. Буяльська Н.П. 

к.т.н. Іваненко К.М. 

Технологія одержання інгібіторів. 

Нові ефективні інгібітори корозії. 

Методики корозійних досліджень. 
Механізм дії інгібіторів. 

Впровадження наукових розробок на 

підприємствах України та в 
навчальному процесі. 

 

Методи зниження запиленості повітря 

робочої зони 

Звіт 

 

Статті, тези 
доповідей. 

Заявки на 

винахід. 
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2. Дослідження протикорозійного 

захисту сталей в умовах 

атмосферної корозії в приміській 
зоні м. Чернігова. 

3. Вивчення запиленості 

низькомолекулярними сполуками 

капролактаму при формуванні 
поліамідної продукції. 

4. Дослідження якості харчових 

продуктів та сировини. 

 

 

Дослідження вмісту важких металів та 
вітамінів у продуктах харчування та 

сировині. 

Рецептура хліба для оздоровчого 

харчування. 

 

 

 

32. Кафедра менеджменту і державної служби 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держрєстрац

ії 

Терміни 

виконан

ня 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

48.  1 

 

 

 

 

 

Удосконалення механізмів 

реалізації функцій державного 

управління та місцевого 

самоврядування в умовах 

адміністративної реформи: 

регіональний зріз. 

Етапи: 

0113U003163 

 

01.2013-

12.2019 

Науковий керівник: 

д.е.н., проф. Бутко М.П. 
 

 

 
 

Формування концептуальної моделі 

промислового розвитку регіону в 
сучасних ринкових умовах 

Розробка моделі соціального 

економічного механізму державного 
управління 

Статті у 

фахових 

виданнях, тези 

доповідей 

розділ 

монографії. 

 

 

 

1.1. Механізми державного 

управління формуванням та 
розвитком промислового 

комплексу регіону 

 
1.2. Державне управління 

регіональною соціально-

економічною системою 

  Виконавці: 

д.е.н., проф.Бутко М.П. 

д.держ.упр., проф. Олійченко 

І.М., д.держ.упр., проф. 

Оліфіренко Л.Д. 

к.е.н, доц. Іванова Н.В., 

к.е.н, доц. Повна С.В., 

к.держ.упр., доц., Дітковська 

М.Ю.,, к.е.н, доц. Задорожна 

С.М.,к.е.н, доц.  Шевченко 

О.М.,к.е.н, доц..  Шабардіна 

Ю.В.,к.е.н. Попело О.В., 

к.е.н, доц. Самійленко Г.М., 

к.держ.упр. Харченко Ю.П. 

к.е.н., Ревко А.М. 
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49.  2 Модернізаційні засади сталого 

розвитку регіонів України в 

умовах децентралізаціїї 

владних повноважень. 

 

 

2.1. Інституційне забезпечення 
розвитку регіонів України в 

умовах децентралізаціїї. 

2.2. Методологічні засади 
забезпечення модернізації 

регіональної економіки в умовах 

євроінтеграції. 
2.3. Інноваційно-інвестиційні 

процеси як основа сталого 

розвитку територіальних громад 

в рамках регіонального 
економічного простору. 

2.4. Особливості модернізації 

продуктивних сил в умовах 
переформатування владних 

повноважень. 

Стратегія розвитку сільських 
територій у контексті 

децентралізації владних 

повноважень. 

0117 U 004541 04.2017-

04.2022 

Науковий керівник:  

д.е.н., проф. Бутко М.П. 
Виконавці: 

д.е.н., проф. Дерій Ж.В., 

к.держ.упр., доц.  

Дітковська М.Ю., 

к.е.н., доц. Зосименко Т.І., 

д.е.н., проф. Іванова Н.В., 

к.е.н., доц. Мініна О.В., 

к.е.н., проф. Мурашко М.І., 

д.держ.упр., проф. 

 Олійченко І.М. 

д.держ.упр., проф.  

Оліфіренко Л.Д., 

к.е.н., доц. Повна С.В., 

к.е.н., доц. Поленкова М. В. 

к.е.н. Попело О.В., 

Лашук О.С., 

Ребенок Н.В. ст лаб., 

к.держ.упр., доц.  

Ребкало М.М., 

к.е.н., доц. Самко О.О., 

к.е.н., доц. Самойленко Г.М., 

к.держ.упр., доц.  

Харченко Ю.П., 

д.е.н., проф. Хоменко І.О., 

к.е.н., доц. Шабардіна Ю.В., 

к.е.н., доц. Шадура-

Никипорець Н.Т., 

к.е.н., доц. Шевченко О.М., 

к.е.н., доц. Уляненко Ф.М., 

к.держ.упр., доц.   

Юрченко Ю.Д. 

Ефективність регіонального 

розвитку в умовах децентралізації та 

посилення процесів євроінтеграції 
знаходиться у прямій залежності від 

організації управління процесами 

модернізації сталого розвитку 

регіонів та країни в цілому. Така 
система управління повинна 

забезпечити оптимальне поєднання 

всіх складових елементів 
господарського механізму регіону, з 

метою формування 

конкурентоспроможного 
господарства та вирішення 

основного завдання – підвищення 

добробуту населення.  

Окресленння напрямів прискореного 
розвитку інноваційної 

інфраструктури, створення ринку 

об’єктів інтелектуальної власності, 
удосконалення механізмів 

формування державного замовлення, 

доступу до ресурсів міжнародних 
фінансових організацій в умовах 

децентралізації. 

 

 

Статті у 
фахових 

виданнях, 

тези 

доповідей, 
 розділи 

монографій 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА 

33. Кафедра геодезії, картографії та землеустрою 

 
№ 

у 

заг. 

спи

ску 

№ 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ держреє- 

страції 

Термі

ни 

викон

ання 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

50.  1 Розробка методів геоінформаційної 

підтримки процесу управління 

радіочастотним ресурсом. 

 

0115U005435 09.15-

12.20 

Науковий керівник:  

Корнієнко І.В. к.т.н., доц. 

Виконавці: 

Корнієнко С.П. к.т.н, доц., 

Кошма А.І. 

Методологічний апарат інформаційної 

підтримки прийняття рішень у сфері 

управління радіочастотним ресурсом 

 

Статті у 

фахових 

виданнях, тези 

доповідей 

 

51.  2 Розробка інформаційно 

вимірювальної системи 

моніторингу будівель. 

0119U002052 02.19 - 

02.21 

Науковий керівник:  

Сахно Є.Ю.,  

д.т.н., професор. 

Виконавці: 

Терещук О.І., к.т.н, доц., 

Корнієнко І.В., к.т.н, доц.,  

Щербак Ю.В., викл. 

Розробка інформаційно-вимірювальної 

системи моніторингу енергоощадності 

будівель. 

Статті у 

фахових 

виданнях, тези 

доповідей 

 

34.  Кафедра промислового і цивільного будівництва 

 
№ 

у 

за

г. 

сп

ис

ку 

№

 

з/

п 

Назва НДР, 

етапи 

№ 

держреєстра

ції 

Термін

и 

викона

ння 

Науковий керівник 

та виконавці 

Очікувані результати Форма 

звітності 

52.  1 Розробка методики покращення 

експлуатаційних характеристик 

малоповерхової забудови Чернігова 
 

0115U005438 09.15-

06.19 

Науковий керівник:  

Корзаченко М.М. 

Виконавці: Сергеєв А.І. 
Павленко В.В. 

 

Розроблена схематична карта забудови 

Чернігова за поверховістю. Складено 

таблиці конструктивних елементів 
малоповерхових будинків в залежності  від 

часу зведення. 

Статті у 

фахових 

виданнях, 
тези 

доповідей 

 

 

 

Проректор з наукової роботи             В.В. Казимир 

https://www.stu.cn.ua/staticpages/structura/
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