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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Стратегічні пріоритети та механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку
базових галузей національного господарства.
Держ. реєстр. № 0118U004407.
Термін реалізації: 03.2018-02.2021
Етап: Теоретико-методичні розробки та практичні рекомендації щодо формування інноваційно-інвестиційних засад стійкого розвитку
базових галузей національного господарства

Теоретико-прикладні аспекти фінансових
стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки.
Держ. реєстр. № 0118U004408.
Термін реалізації: 03.2018-02.2021
Етап: Особливості та визначальні риси функціонування економічних систем в нестаціонарних
економічних умовах.

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Науковий керівник:
Проф. Ільчук В.П.
Відповідальні виконавці:
Доц. Шишкіна О.В.
Проф. Дубина М.В.
Виконавці:
Проф. Парубець О.М.
Проф. Ніколаєнко Ю.В.
Доц. Холявко Н.І.
Доц. Панченко О.І.
Доц. Кальченко О.М.
Доц. Садчикова І.В.
Доц. Тарасенко А.В.
Доц. Штирхун Х.І.
Ас. Шпомер Т.О. та ін.

Теоретичні результати:
– поглиблення теоретичних підходів щодо інноваційного
розвитку базових галузей національного господарства;
– оцінка та визначення сучасного стану функціонування окремих базових галузей національного господарства;
– визначення інструментів фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства;
– розробка практичних рекомендацій щодо покращення
стану фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства.
Практичні результати: застосування основних теоретичних положень при викладанні дисциплін.

Публікації
статей, публікації тез доповідей

Науковий керівник:
проф. Ільчук В.П.
Відповідальні виконавці:
Доц. Панченко О.І.,
Проф. Дубина М.В.
Виконавці:
Проф. Парубець О.М.
Проф. Виговська В.В.
Доц. Кальченко О.М.
Доц. Шишкіна О.В.
Доц. Тарасенко А.В.
Доц. Садчикова І.В.
Доц. Штирхун Х.І.
Доц. Холявко Н.І.
Ас. Шпомер Т.О. Ас. та ін.

Теоретичні результати:
– оцінка сучасного стану функціонування окремих суб’єктів
господарювання в Україні;
– удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності управління фінансовими ризиками різних суб’єктів
господарювання;
аналіз впливу інвестиційної привабливості в країні на виникнення фінансових ризиків удільності промислових підприємств;
– поглиблення методичних засад оцінки стану функціонування окремих видів суб’єктів господарювання.
Практичні результати: застосування основних теоретичних положень при викладанні дисциплін.

Публікації
статей, публікації тез доповідей
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Форма
звітності

Науково-прикладні засади управління фінансово-економічною безпекою на марко-, мезота мікрорівні.
Держ. реєстр. № 0118U004409.
Термін реалізації: 03.2018-02.2021
Науково-прикладні основи формування фінансово-економічної безпеки різних економічних
систем.

Теоретико-прикладні аспекти формування фінансово-економічної безпеки різних суб’єктів
господарювання в період інтеграції в економічний простір Європейського Союзу.
Держ. реєстр. № 0117U005504,
Термін виконання: 11.2017-10.2020
Виконання 3 етапу:
Стратегічні пріоритети формування фінансовоекономічної безпеки різних економічних систем
в інтеграційний період

Науковий керівник:
Проф. Ільчук В.П
Відповідальний виконавець:
Доц. Садчикова І.В.
Доц. Кальченко О.М.
Виконавці:
Проф. Виговська В.В.
Проф. Дубина М.В.
Проф. Парубець О.М.
Доц. Панченко О.І.
Доц. Шишкіна О.В.
Доц. Тарасенко А.В.
Доц. Холявко Н.І.
Доц. Штирхун Х.І.
Ас. Шпомер Т.О. та ін.

Теоретичні результати:
– поглиблення теоретичних підходів щодо розвитку системи фінансово-економічної безпекою різних суб’єктів господарської діяльності;
– обґрунтування концептуальних положень управління фінансово-економічною безпекою різних суб’єктів господарської діяльності;
– визначення системи заходів щодо підвищення рівня фінансово-економічної безпеки функціонування суб’єктів господарської діяльності.
Практичні результати: застосування основних теоретичних положень при викладанні дисциплін.

Науковий керівник:
Доц. Садчикова І.В.
Відповідальні виконавці:
Доц. Тарасенко А.В.
Доц. Дубина М.В.
Виконавці:
Проф. Ільчук В.П.
Проф. Парубець О.М.
Доц. Панченко О.І.
Доц. Кальченко О.М.
Доц. Шишкіна О.В.
Доц. Холявко Н.І.

Теоретичні результати: Концептуальні положення щодо
визначення стратегічних орієнтирів для формування фінансово-економічної безпеки різних суб’єктів господарювання
на сучасному етапі розвитку.
Практичні результати:Застосування отриманих теоретичних результатів при розробці лабораторних робіт.
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Публікації
статей, публікації тез
доповідей

Публікації
статей та тез
доповідей на
конференціях, магістерські роботи, звіт по
виконанню 3
етапу НДР

Кафедра філософії і суспільних наук
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці
(науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Теоретичні результати:
Визначення оптимальної моделі функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, найбільш ефективних шляхів розвитку політичної культури, суспільної свідомості та духовності, їх місця й ролі у трансформації суспільних процесів.
Аналіз ефективності євро інтеграційних процесів, зокрема дослідження соціокультурних характеристик етнічних стереотипів українців щодо поляків та поляків щодо українців.
Практичні результати:
Оновлення кейсів дисциплін: «Історія України», «Історія української культури», «Філософії».
Розробка та підготовка кейсу нової дисципліни «Громадянська освіта».
Підготовка практичних рекомендацій органам державної
влади та місцевого самоврядування.

Соціально-політичні та гуманітарні Наукові керівники:
проблеми становлення громадянського к.і.н., доц. О.І. Крук
к.філос.н., доц. Киселиця С.В.
суспільства.
Держ. реєстр. № 0115 U 005496.
Термін виконання: 09.2015- 06.2025

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування
в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук.
ст. та ін.)

Відповідальні виконавці:
к.філол.н., доц. Гаценко І.О.
к.і.н., доц. Колєватов О.О.
Виконавець:
Світенок М.І., ст. викладач
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Форма
звітності

Наукові статті,
аналітичні записки, практичні
рекомендації.

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Інформаційно-аналітичне
забезпе- Науковий керівник:
чення управління економічною без- к.е.н., доц. Акименко О.Ю., докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткупекою підприємства.
вання та аудиту.

Держ. реєстр. № 0118U001901
Терміни виконання: 05.2018-05.2023

Виконавці:
д.е.н., проф., 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.,
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.,
асп. Жолобецька М.Б.,
асп. Колоток В.О.,
асп. Мінченко Ю.В.
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Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни,
нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські,
на здобуття наук. ст. та ін.)

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 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.

Форма
звітності

Колективна монографія, наукові статті, тези

Кафедра теоретичної та прикладної економіки
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Соціально-економічні проблеми Науковий керівник:
д.е.н., доц. Пінчук А.О.
сталого розвитку регіону.
Держ. реєстр. № 0115U000891
Терміни виконання:
03.2015-12.2020

Відповідальний виконавець:
д.е.н., проф. І.О. Хоменко
Виконавці:
д.е.н., проф Ж.В. Дерій,
д.е.н., проф. І.О. Хоменко,
д.е.н., проф. В.Г. Маргасова,
к.е.н., доц. Н.Т. Шадура-Никипорець
к.е.н., доц. Т.І. Зосименко
к.е.н., доц. О.В. Мініна
к.е.н., доц. О.О. Самко,
аспіранти: Дерій О.Ю., Чех А.В.
Лисенко Н.В.
Студентка гр.ЕК-171
ННІЕ Петренко Я.
Магістри гр.МЕД-191

Методологія управління регіональними підприємствами різних
організаційно-правових форм.
Держ. реєстр. № 0115U000892
Термін виконання: 03.2015-12.2020

Науковий керівник:
д.е.н., проф Дерій Ж.В.
Відповідальний виконавець:
д.е.н., проф. І.О. Хоменко
Виконавці:
д.е.н., проф. В.Г. Маргасова
д.е.н., проф. І.О. Хоменко

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному
процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати:
- дослідження екологічної компоненти корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) підприємств;
- дослідження процесів поводження з відходами в регіоні;
- дослідження впливу накопичення відходів на стан довкілля;
- дослідження взаємозв’язку соціально-економічних та екологічних характеристик розвитку регіону;
- класифікація факторів впливу на сталий розвиток соціально-економічних систем;
- аналіз можливого транскордонного забруднення атмосферного повітря у чернігівській області;
- оцінка системи екологічного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в чернігівській області;
- аналіз наявних даних результатів моніторингових спостережень за станом атмосферного повітря області за 2000, 2010, 2015-2019 роки;
- розробка концепції молодіжної політики в умовах децентралізації;
- розробка стратегії екологічної безпеки держави.
Практичні результати:
- розроблення рекомендацій щодо зміцнення екологічної компоненти КСВ підприємств;
- розробка практичного інструментарію управління відходами в регіоні;
– подання пропозицій до департаменту екології;
– дослідження впливу молодіжної політики на сталий розвиток ОТГ;
– подання пропозицій до робочої групи з розробки та реалізації стратегії сталого
розвитку Чернігівської області.
Теоретичні результати:
- дослідження системи управління відходами сільськогосподарських підприємств;
- узагальнення тенденцій у сфері торговельно-економічної інтеграції в регіонах
України;
- дослідження основних проблем функціонування регіональних підприємств в
умовах економічної кризи;
- аналіз впливу якості людських ресурсів на ефективність діяльності підприємств;
- охарактеризувати основні принципи корпоративної соціальної відповідальності
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Форма
звітності

Публікації статей, публікації
тез доповідей

Публікації статей, публікації
тез доповідей

к.е.н., доц. Н.Т. Шадура-Никипорець
к.е.н., доц. Т.І. Зосименко
к.е.н., доц. О.В. Мініна
к.е.н., доц. О.О. Самко

Розвиток економіки в умовах гло- Науковий керівник:
балізаційних викликів: національ- д.е.н., проф. Дерій Ж.В.
ний та регіональний виміри.
Відповідальний виконавець:
д.е.н., проф. І.О. Хоменко
Держ. реєстр. № 0116U003596
Термін виконання: 02.2016-12.2021

Виконавці:
д.е.н., проф. В.Г. Маргасова
д.е.н., проф. І.О. Хоменко
к.е.н., доц. Н.Т. Шадура-Никипорець
к.е.н., доц. Т.І. Зосименко
к.е.н., доц.О.В. Мініна
к.е.н., доц.О.О. Самко
асп.: Чех А.В., Дерій О.Ю.,
Магістри гр.МЕД-191

(КСВ) підприємств в умовах пандемії 2020.
Практичні результати:
- надання рекомендацій органам місцевої влади щодо посилення інституційної
підтримки економічної складової європейської інтеграції на рівні регіонів. Демонстраційний матеріал до дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств”, “Економічна безпека підприємства”, “Методологія наукових досліджень”;
- адаптація запропонованих заходів щодо сучасного виміру ефективної діяльності
підприємства;
- Розробка кейсів з дисципліни “Економіка та організація праці”;
- використання матеріалів при викладанні дисциплін “Потенціал і розвиток підприємства”, “Планування і контроль на підприємстві”, “Тренінг курс Start up”,
“Формування бізнес-моделі підприємства”;
- розробка механізмів подолання кризового стану регіональних підприємств.
Теоретичні результати:
- аналітичний звіт про вплив угоди Україна-ЄС та стану її імплементації на національне господарство;
- оцінка стану двосторонніх економічних відносин з державами-сусідами України та
регіональними ініціативами;
- адаптація досвіду розвинених країн світу до національних та регіональних умов розвитку економічних систем;
- характеристика сучасного стану системи поводження з відходами;
- аналіз надходжень в місцеві бюджети від сплати та стягнень платежів за забруднення
навколишнього природного середовища;
- SWOT-аналіз системи екологічного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря.
Практичні результати:
- відгуки стейкхолдерів про використання результатів аналітичного дослідження;
- вироблення рекомендацій щодо посилення економічної взаємодії та підвищення ефективності інструментів економічної дипломатії у відносинах із цими державами;
- використання матеріалів при викладанні дисциплін “Обґрунтування господарських
рішень”;
- опис наслідків для довкілля, в тому числі для здоров’я населення;
- підготовка методичних рекомендацій до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Організаційно-економічний механізм екологізації”;
- розробка рекомендацій до обласної програми моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.
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Публікації статей, публікації
тез доповідей

Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний
виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Маркетингова діяльність в умовах транс- Науковий керівник:
Вербицька А.В., к.н.держ.упр.
формації економіки.
Держ. реєстр. № 0116U003638

Відповідальний виконавець:
Забаштанська Т.В., к.е.н., доц.

Терміни виконання:
01.2016 – 01.2022

Виконавці
Вербицька А.В., к.н.держ.упр.

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування
в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні
роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та
ін.)

Форма
звітності

Теоретичні результати:
- Наукове дослідження: використання сучасних інструментів
digital-marketing в діяльності підприємств; процесу формування та реалізації маркетингових стратегій; впливу іміджу
на конкурентоспроможність промислового підприємства; формування бренду та репутації підприємства.
- Удосконалення: механізмів впровадження стартап-маркетингу; соціально-відповідального маркетингу у сфері бізнесу;
управління бізнесом через впровадження управлінського обліку на підприємствах різних галузей національної економіки; розвитку брендингу інновацій на фінансовому ринку
України; маркетингового забезпечення реалізації аграрного
потенціалу України; використання інструментів нейромаркетингу підприємствами туристичної сфери.
- Розробка: заходів щодо поліпшення діяльності у сфері маркетингу послуг; механізму вдосконалення управління рекламною діяльністю підприємства; напрямів реалізації комплексу
маркетингу спортивних закладів.
Практичні результати:
Застосування результатів наукових досліджень для удосконалення викладання кафедральних навчальних дисциплін.

Статті у фахових та
міжнародних виданнях,
тези доповідей на конференціях, випускні
кваліфікаційні роботи,
конспекти лекцій, методичні розробки

Удосконалення механізмів впровадження стартап-маркетингу; соціально-відповідального маркетингу у сфері бізнесу.
Застосування результатів наукових досліджень для удосконалення викладання навчальних дисциплін «Startup Marketing»,
«Соціально-відповідальний маркетинг у сфері підприємництва, «Соціальна відповідальність бізнесу».

Розділ монографії, статті
у фахових та міжнародних виданнях, методичні
розробки, тези доповідей
на конференціях.
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Забаштанська Т.В., к.е.н., доц.

Удосконалення управління маркетинговою комунікаційною
діяльністю підприємств та підходів до проведення маркетингових досліджень.
Застосування результатів наукових досліджень для удосконалення викладання навчальних дисциплін: «Маркетинг», «Ринкові дослідження», «Маркетингова товарна політика», «Комерційна діяльність посередницьких підприємств»,
«Торгівельно-посередницька діяльність у маркетингу».

Статті, тези доповідей на
конференціях, конспекти
лекцій, методичні розробки, випускні
кваліфікаційні роботи

Кульпінський С.В., д.е.н.,
професор

Дослідження впливу інфляційних та валютно-курсових збурень на спреди ризику на вітчизняному фінансовому ринку.
Застосування результатів наукових досліджень для викладання навчальних дисциплін «Макроекономіка», «Фінансовий та управлінський облік»
Дослідження використання сучасних інструментів digitalmarketing в діяльності підприємств.
Застосування результатів наукових досліджень для удосконалення викладання навчальних дисциплін «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингова політика розподілу»,
«Товарна інноваційна політика».
Удосконалення управління бізнесом через впровадження
управлінського обліку на підприємствах різних галузей
народного господарства.
Застосування результатів наукових досліджень для розробки
методичних видань та викладання дисциплін: «Управління
бізнесом та бізнес-проектами», «Бізнес-планування», «Проектний аналіз».
Розробка заходів щодо поліпшення діяльності у сфері маркетингу послуг.
Застосування результатів наукових досліджень для удосконалення викладання навчальних дисциплін «Міжнародний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Рекламний креатив», «Маркетинг послуг», «Стратегічний маркетинг». Нові
лекції та практичні заняття в дисциплінах «Психологічні основи маркетингової діяльності».
Розробка механізму вдосконалення управління рекламною
діяльністю підприємства.
Застосування результатів наукових досліджень для удосконалення викладання навчальних дисциплін «Товарознавство»,
«Електронна комерція», «Маркетинговий аналіз». Нові лекції
та практичні заняття в дисциплінах, «Основи бізнесу», «Реклама та PR», «Direct маркетинг».

Статті, тези доповідей на
конференціях, конспекти
лекцій, методичні розробки, випускні
кваліфікаційні роботи

Бабаченко Л.В., к.е.н., доц.

Москаленко В.А., к.е.н.,
доц.

Рябова Т.А., к.е.н., доц.

Рябов І.Б., к.е.н., доц.
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Статті, тези доповідей на
конференціях, конспекти
лекцій, методичні розробки, випускні
кваліфікаційні роботи

Статті, тези доповідей на
конференціях, конспекти
лекцій, методичні розробки, випускні
кваліфікаційні роботи

Статті, тези доповідей на
конференціях, конспекти
лекцій, методичні розробки, випускні
кваліфікаційні роботи

Статті, тези доповідей на
конференціях, конспекти
лекцій, методичні розробки, випускні
кваліфікаційні роботи

Полковниченко С.О.,
к.е.н., доц.

Чийпеш Н.М., асистент

Чхаїдзе В.О., асистент

Гирман Ю.М., здобувач ВО,
група ЗММРп-191
ХарченкоН.Ю., здобувач ВО,
група ММРп-191
Шевченко Д.В., гр. ММРп-191
Борисович ВА., гр. ММРп-191
Воскобойник Ю.І., здобувач
ВО, група ММРп-191
Галушка Б.А., здобувач ВО,
група ММРп-191
Горбачова Є.О., здобувач ВО,
група ММРп-191
Давидяк А.І., здобувач ВО,
група ММРп-191
Компанець Д.І., здобувач ВО,
група ММРп-191
Криса А. В., здобувач ВО,
група ММРп-191

Удосконалення маркетингового забезпечення реалізації аграрного потенціалу України.
Застосування результатів наукових досліджень для підготовки нових курсів («Основи ринкової економіки», «Маркетингове ціноутворення») та удосконалення викладання навчальних дисциплін «Стратегічне управління», «Управління
якістю», «Маркетинг закупівель». Підготовка нового курсу
«Методологія та організація наукових досліджень у маркетинговій діяльності.
Поліпшення механізму розвитку брендингу інновацій на
фінансовому ринку України. Застосування результатів наукових досліджень для удосконалення викладання навчальних
дисциплін: «Брендинг», «Комерційна діяльність».
Дослідження процесу формування та реалізації маркетингових стратегій. Застосування результатів наукових досліджень
для підготовки нових курсів («Управління ризиками»,
«Світовий ринок товарів та послуг», «Основи обліку і
аудиту», «Менеджмент») та удосконалення викладання навчальної дисципліни «Управління якістю».
Дослідження процесу формування та реалізації маркетингових стратегій.
Формування іміджу підприємства

Статті, тези доповідей на
конференціях, конспекти
лекцій, методичні розробки,
випускна кваліфікаційна
робота

Стаття, тези доповідей на
конференціях

Стаття, тези доповідей на
конференціях, конспекти
лекцій

Стаття, тези доповідей на
конференціях, випускна
кваліфікаційна робота
Стаття, випускна
кваліфікаційна робота

Просування інноваційних продуктів у сфері вищої освіти

Стаття, випускна
кваліфікаційна робота

Дослідження формування бренду та репутації торгової марки
підприємства

Стаття, випускна
кваліфікаційна робота

Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства
Маркетингова товарна політика підприємства та напрямки її
вдосконалення
Формування та організація соціально орієнтованого маркетингу
Формування конкурентних переваг фірми
Формування стратегії диференціації продукції на споживчому ринку
Дослідження та вибір цільового ринку підприємства
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Тези доповідей на конференцію, випускна
кваліфікаційна робота
Стаття, випускна
кваліфікаційна робота
Стаття, випускна
кваліфікаційна робота
Стаття, випускна
кваліфікаційна робота
Тези доповідей на конференцію, випускна
кваліфікаційна робота
Тези доповідей на конференцію, випускна
кваліфікаційна робота

Носенко О.С., здобувач ВО,
група ММРп-191
Олексійченко П.В., здобувач
ВО, група ММРп-191

Мерчандайзинг в системі маркетингових комунікацій

Стаття, випускна
кваліфікаційна робота

Підвищення ефективності спортивного маркетингу

Петров Д.П., здобувач ВО,
група ММРп-191

Маркетингова діяльність банківської установи в соціальних
мережах

Красій А. В., здобувач ВО,
група ММРп-201

Дослідження цифрового маркетингу як засобу комунікації
підприємства з ринком

Тези доповідей на конференцію, випускна
кваліфікаційна робота
Тези доповідей на конференцію, випускна
кваліфікаційна робота
Стаття, тези доповідей на
конференціях

Рябченко І.С., здобувач ВО,
група ММРп-201
Мурай А.О., здобувач ВО,
група МР-171
Остапенко Анатолій Анатолійович, здобувач ВО, група МР181
Матусевич Е.Р., здобувач ВО,
група МР-181
Гурський В.А., здобувач ВО,
група МР-181
Панченко Н.А., здобувач ВО,
група МРт-191
Фесюн К.К., здобувач ВО,
група МРт-191
Лабута А.О.,, здобувач ВО,
група МР-191
Гришко І.Г., здобувач ВО,
група МР-191
Здор Я.О., здобувач ВО, група
МР-191

Маркетинг інноваційних розробок

Стаття, тези доповідей на
конференціях

Дослідження використання інструментів нейромаркетингу
підприємствами туристичної сфери.
Дослідження особливостей реклами та PR у спорті.

Тези доповідей на конференціях

Дослідження використання Інтернет-маркетингу у розвитку
бізнесу
Дослідження реалізації комплексу маркетингу спортивних закладів
Дослідження розвитку маркетингу в неприбуткових організаціях
Дослідження розвитку екологічного маркетингу в
Чернігівському регіоні
Дослідження зовнішніх факторів впливу на поведінку споживачів
Дослідження процесу створення портрету споживача

Тези доповідей на конференціях

Дослідження управлінських стратегій у бізнес-середовищі
України та за кордоном

Тези доповідей на конференціях
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Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на конференціях
Тези доповідей на конференціях
Тези доповідей на конференціях
Тези доповідей на конференціях
Тези доповідей на конференціях

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
Кафедра соціальної роботи
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Теоретичні та прикладні аспекти роз- Науковий керівник:
витку основних напрямів сучасної со- Коленіченко Т.І., к.пед.н. доц.
ціальної роботи в Україні: від підготовки фахівців до здійснення практичної діяльності.
Держ. реєстр. № 0115U005443.
Терміни виконання: 09.15- 06.22

Виконавці:
Кривоконь Н.І.,
д. психол.н, проф.

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в
навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні
роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та
ін.)

Форма
звітності

Теоретичні результати: Аналіз інноваційних технологій і
практик при підготовці здобувачів вищої освіти у роботі з різними категоріями клієнтів. Вивчення зарубіжного досвіду у
роботі з клієнтами, які опинилися у складній життєвій ситуації. Обґрунтування ролі Університету як освітнього та культурного середовища з метою формування компетенцій у здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 231 «Соціальна робота», які будуть аплікабельними на ринку праці.
Практичні результати: Підготовка методичних вказівок з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в
соціальній роботі». Публікація наукових статей в фахових та
зарубіжних виданнях. Участь у конференціях з публікацією
тез.

Магістерські роботи, участь у колективній монографії, статті, тези доповідей
на конференціях

Теоретичні результати: Концептуалізація та розвиток наукових уявлень про соціальні послуги відповідно до сучасних вимог та запитів з боку держави та суспільства. Обґрунтування
теоретико-методологічних засад супервізії як складової соціальної роботи при наданні соціальних послуг за технологією
кейс менеджменту (ведення випадку). Розвиток наукових уявлень щодо базових принципів та основних положень наснаження (емпауерменту) в соціальній роботі в цілому та при
здійсненні супервізії зокрема. Встановлення умов та чинників,
що уможливлюють запровадження супервізії на основі наснаження у вітчизняних соціальних службах. Розробка професійної моделі та сукупності вимог до особистості супервізора в

Статті у науково метричних виданнях, розділ у колективній монографії, тези
доповідей та матеріали
участі у наукових конференціях.
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Навчальний посібник,
довідки про впровадження
результатів наукових досліджень,

системі соціальної роботи.
Практичні результати: Розробка та просування моделі супервізії на основі наснаження в умовах запровадження надання соціальних послуг за технологією кейс менеджменту (ведення випадку). Підготовка навчального посібника із супервізії в соціальній роботі. Створення навчально-методичних матеріалів, що
сприятимуть розвитку компетенцій з кейс менеджменту та супервізії при підготовці соціальних працівників.
Теоретичні результати.
Аналіз теорій, ідей, дефініцій, явищ соціальної роботи як виду
наукового знання в умовах сучасності. Обґрунтування теоретико-методичних та практичних положень формування міждисциплінарної платформи розвитку інклюзивного середовища у роботі з різними категоріями клієнтами.
Практичні результати. Підготовка методичних рекомендацій
для семінарських занять здобувачів вищої освіти з дисципліни
«Соціальний супровід». Підготовка методичних рекомендацій
для семінарських занять здобувачів вищої освіти з дисципліни
«Соціальна інклюзія».
Участь у конференціях міжнародного рівня з опублікуванням
тез доповіді. Використання матеріалів при викладанні дисциплін “Соціальна інклюзія», «Соціальний супровід».

комплекс навчально-методичних матеріалів.

Децюк Т.М., к.пед.н. доц.

Теоретичні результати:
Аналіз існуючих підходів до формування професійних компетенцій соціальних працівників. Розробка технологій позааудиторної роботи з майбутніми соціальними працівниками відповідно компетентнісного підходу. Аналіз існуючих технології
соціальної роботи з різними категоріями клієнтів.
Практичні результати.
Розробка двох методичних рекомендацій для семінарських занять з предметів «Практикум із соціальної роботи» та «Проєктна діяльність в соціальній роботі» протягом навчального
року. Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді. Публікація наукової статті.

Магістерські роботи, участь у колективній монографії, статті, тези доповідей
на конференціях, наукова
стаття

Шакун Н.В., к.філос.н. доц.

Теоретичні результати:
Аналіз особливостей створення та впровадження в українській
та зарубіжній практиці інноваційних соціальних технологій та
послуг, покликаних сприяти ефективному залученню та вико-

Магістерські роботи, участь у колективній монографії, статті, тези доповідей
на конференціях

Острянко Т.С., к.пед.н., доц.
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Випускні кваліфікаційні
роботи, статті, тези доповідей на конференціях
–2

Герасименко О.В., к.і.н. доц.

Захаріна М.І., к.філос.н., ст.
викл.

Мекшун А.Д., ст. викладач

ристанню людських ресурсів. Адаптація вітчизняних та зарубіжних соціально-філософських теоретико-аналітичних розробок до практики застосування в системі соціальної роботи, а
також удосконалення основних програм системи соціального
забезпечення в Україні та визначення основних напрямків її
реформування.
Практичні результати:
Розробка кейсів до дисципліни “Соціальна політика”. Підготовка методичних вказівок для самостійної роботи здобувачів
вищої освіти з дисципліни: «Соціальна філософія». Участь у
конференції з опублікуванням тез доповіді. Використання матеріалів при викладанні дисциплін “Креативні індустрії”, «Суспільно-економічні інновації».
Теоретичні результати.
Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду та сучасних
практик імплементації соціальних технологій та послуг з метою реформування соціальної сфери українського суспільства.
Практичні результати.
Кейси до дисципліни «Медична етика та деонтологія». Участь
у конференції з опублікуванням тез доповіді. Використання
матеріалів при викладанні дисциплін гуманітарного спрямування.
Теоретичні результати.
Дослідити актуальні тенденції реформування системи соціальних послуг в Україні. Проаналізувати теоретико-методологічні засади надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та молоді в громаді.
Практичні результати.
Підготовка методичних вказівок з дисципліни «СР з сім’ями,
дітьми та молоддю». Публікація наукових статей в фахових та
зарубіжних виданнях. Участь у конференціях з публікацією
тез.
Теоретичні результати.
Дослідити особливості процесу формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки, аналіз та з’ясування сутності правової компетентності; виокремити компоненти її структури, критерії сформованості; вироблення висновків та рекомендацій щодо системи формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників.
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Магістерські роботи, участь у колективній монографії, статті, тези доповідей
на конференціях

Магістерські роботи, участь у колективній монографії, статті, тези доповідей
на конференціях

Магістерські роботи, участь у колективній монографії, статті, тези доповідей
на конференціях

Ревко А.М.,к.е.н. доц.

Максьом К.В., ст. викл.

Практичні результати.
Кейси до дисципліни «Методи соціальної роботи». Підготовка
методичних вказівок для самостійної роботи здобувачів вищої
освіти з дисципліни: «Практикум із соціальної роботи». Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді. Використання матеріалів при викладанні дисциплін «Система організації соціальних служб», «Соціальні проблеми зайнятості населення».
Теоретичні результати:
Розроблення механізм забезпечення модернізації соціальної
інфраструктури в умовах євроінтеграційних процесів. Визначення перспективних напрямів розвитку складових соціальної
інфраструктури в регіональному розрізі. Дослідження розвитку соціального підприємництва в деяких європейських країнах.
Практичні результати:
Підготовка методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни: «Соціальна інфраструктура та соціальний капітал».
Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді. Опублікування статті у фаховому виданні. Підготовка навчально-методичного посібника для викладачів «Технології розвитку
професійних компетенцій здобувачів вищої освіти».
Теоретичні результати: Аналіз особливостей створення та
впровадження в українській та зарубіжній практиці інноваційних соціальних технологій та послуг, доведення теоретичних
положень, методичних підходів і висновків до рівня практичних рекомендацій щодо підвищення рівня емоційного інтелекту молоді і запобігання кібербулінгу в закладах освіти.
Практичні результати:Тренінг-курс «Емоційний інтелект:
навички майбутнього». Підготовка методичних вказівок для
самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни:
«Програмне забезпечення для вирішення професійних задач в
соціальній роботі». Участь у конференції з опублікуванням
тез доповіді. Використання матеріалів при викладанні дисциплін «Організація досліджень в соціальній роботі та СІТ»,
«Програмне забезпечення для вирішення професійних задач в
соціальній роботі».
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Магістерські роботи, участь у колективній монографії, статті, тези доповідей
на конференціях

Магістерські роботи, участь у колективній монографії, статті, тези доповідей
на конференціях

Сила Т.І., професор

Теоретичні результати:
Дослідити професійну готовність майбутніх соціальних працівників до роботи на рівні громади. Проаналізувати інноваційну роль громади в запровадженні соціальних послуг, особливості діяльності соціальних працівників в громаді та наданні соціальних послуг. Аналіз теоретико-методологічних
розробок та практика застосування в житті громади. Особливості активізації соціальної роботи в місцевих громадах
Практичні результати:Методичні рекомендації до семінарських занять та до самостійної роботи студентів "Ср в громаді",
тези, фахова стаття.
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Магістерські роботи, методичні рекомендації до семінарських занять та до
самостійної роботи студентів "Ср в громаді", тези,
фахова стаття.

Кафедра креативних індустрій і соціальних інновацій
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Професійна ідентифікація студентів
ВНЗ в умовах структурних змін.
Держ. реєстр. № 0117 U 007263
Терміни виконання: 09.2017- 12.2021

Соціальні та психологічні умови формування психологічної стійкості особистості у важких та кризових ситуаціях.
Держ. реєстр. № 116U007214.
09.2016 - 09.2023.

Науковий керівник, відповідальний
виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в
навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

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
Відповідальний виконавець: Че- малих груп, арт-терапія для реабілітологів, методи досліджень у
пурна Г.Л., к.психол., н.,
соціальній реабілітації, психологічне консультування та психодоц. кафедри
корекція, теорії оздоровлення у персонології, технології спілкування у реабілітології, форми та методи комплексної реабілітаВиконавці:
ції людей з інвалідністю.
Філіпович В.М., к.психол.н.,
Розвиток суб’єктності майбутніх соціальних працівників під час
доц. кафедри
проходження навчальної, технологічної, виробничої та науковост. викладач Лещенко М.Є.,
дослідної практики. Розвиток професійної суб’єктності викладачів. Захист курсових, випускних кваліфікаційних та магістерсьст. викладач Піддубна Ю.В.,
к філос. н., доц. Ємець Н.А.
ких робіт студентами, публікація наукових статей та тез конференцій викладачами та студентами. Впровадження результатів
НДР у навчальні курси факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації.
Розробка навчальних дисциплін за навчальним планом підготоНауковий керівник:
Філіпович В.М., к.психол.н., доц. вки магістрів спеціалізації соціальна реабілітація: психологічна
кафедри
допомога у кризових ситуаціях, реабілітаційна психологія, паліВідповідальний виконавець:
ативна допомога.
к.психол.н. доц. кафедри
Розробка сучасних форм та методів соціально-психологічної доНовик Л.М.
помоги щодо психологічної стійкості особистості у важких та
Виконавці:
кризових ситуаціях. Навчання студентів навичкам стресостійк.психол.н., доц. кафедри Новик
кості та стресовитривалості для формування професійної компеЛ.М., ст. викладач, Лещенко
тенції.
Психологічні технології опанування та профілактики стресових
М.Є., к.психол., н., доц. кафедри
та посттравматичних станів особистості в умовах переживання
Чепурна Г.Л., ст. викладач Піднаслідків травматичних подій. Наукове дослідження спільно з
дубна Ю.В., к філос. н., доц.
лабораторією соціальної психології особистості Інституту соціаЄмець Н.А.
льної та політичної психології НАПН України. Захист курсових, випускних кваліфікаційних та магістерських робіт студентами, публікація наукових статей та тез конференцій викладачами та студентами. Впровадження результатів НДР у навчальні
Науковий керівник:
Новик Л.М., к.психол.н.,
доц. кафедри
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Форма
звітності

Матеріали до 1 кандидатської дисертації, 2 наукові статті,
1 посібник. Залучили 5 студентів,
підготували 5 магістерських робот.

курси факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації.
Соціально-економічні виклики: креативні індустрії, соціальна психологія, соціальна робота.
01.2021 - 12.2026 р.

Наукові публікації

Науковий керівник:
к.е.н., доц., завідувачка кафедри
Поленкова М.В.
Відповідальний виконавець:
к. філос. н., доц. Ємець Н.А.
Виконавці:
к.психол.н., доц. кафедри
Новик Л.М., к .психол. н., доц.
кафедри Філіпович В.М.,
ст. викладач Лещенко М.Є.,
к.психол., н., доц. кафедри Чепурна Г.Л., ст. викладач Піддубна
Ю.В.
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Кафедра фізичної реабілітації
Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці
(науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові
лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретико-методичні засади
оздоровлення та реабілітації.

Наук. керівник: к. пед. наук., доц., Черняков В.В.

Держ. реєстр. № 0116U000064

Виконавці:
к. пед. н., доц., зав. каф. Зайцев В.О.;
д. мед. наук, професор Майдіков Ю.Л.;
к. пед. наук, доц. Печко О.М.;
к. мед. наук, доц. Пономаренко Н.П.;
старший викладач Борисенко В.В.;
старший викладач Дерябкіна Т.В.;
старший викладач Дудоров О.М.;
старший викладач Колодяжна Т.П.;
старший викладач Самійленко В.П.;
старший викладач Супронюк М.В.;
старший викладач Титаренко В.І.;
викладач Козир О.С.;
викладач Уривкова А.О.

Теоретичні результати:
 визначити та адаптувати понятійно-категоріальний апарат теорій оздоровлення і реабілітації до сучасних соціальних відносин;
 розкрити сучасні методичні підходи до забезпечення
змісту процесу оздоровлення і реабілітації;
 здійснити системний аналіз стану розвитку системи
оздоровлення і реабілітації у сучасних соціальних умовах;
 виявити та оцінити вплив основних загроз глобалізації
суспільства на фізичне здоров’я населення;
 систематизувати та впроваджувати у навчальний процес
міжнародний досвід організації та забезпечення процесу
оздоровлення і реабілітації.
Практичні результати:
 удосконалення навчальної документації;
 навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін

Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Термін виконання:
01.2016 – 12.2020 рр.
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Форма
звітності

Робочі навчальні
програми з навчальних дисциплін.
Навчальні посібники.
Методичні вказівки.
Наукові статті.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець
(відповідальні виконавці), виконавці (науковий
ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Проблеми адміністративноправового забезпечення прав
людини в сучасних умовах.

Керівник теми:
Пузирний В.Ф., д.ю.н.,
професор, зав. кафедри

Держ. реєстр. № 0119U000420.
Терміни виконання: 09.15-06.22

Відповідальний
виконавець:
Чічкань М.В., к.ю.н.,
доц.
Виконавці:
Шестак Л.В., к.ю.н.,
доц.; Литвиненко
В.М., к.ю.н., доц.; Козинець І.Г., ст. викл.

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи,
практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Форма
звітності

Розв’язання проблем адміністративно-правового забезпечення прав
людини в сучасних умовах формує теоретичну базу для вдосконалення
чинного законодавства України і реформування системи органів державної влади та правових механізмів державного управління.
Викладені висновки і пропозиції можуть бути використані:
- у науково-дослідній роботі – у процесі наступних наукових досліджень з актуальних проблем соціального, трудового права, адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства;
- у правотворчій діяльності – при вдосконаленні законодавства України, в ході реформування адміністративно-правових механізмів забезпечення прав людини;
- у правозастосовній діяльності – під час практичної діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів з питань адміністративно-правового забезпечення прав людини і громадянина;
у навчальному процесі – під час викладання спеціальних навчальних
курсів, при написання підручників та навчальних посібників, методичних
розробок для семінарських занять та самостійної роботи.

Звіт про наукову роботу кафедри

Викладені висновки і пропозиції можуть бути використані:
- у науковій сфері - для подальшого дослідження проблем кваліфікації адміністративних правопорушень та застосування заходів
адміністративної відповідальності;

- публікація у фаховому науковому виданні

Етапи:
1. Актуальні проблеми адміністративного, адміністративного-процесуального, адміністративно-деліктного права та адміністративного судочинства:

доц. Шестак Л.В.
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1.1.Про доцільність застосування
штрафних балів як виду адміністративного стягнення
1.2.Проблеми забезпечення прав і
свобод громадян при здійсненні адміністративного судочинства в Україні
1.3. Проблеми реалізації європейських стандартів адміністративного
процесу
1.4. Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві
1.5. Дослідження особливостей виникнення суб’єктивних цивільних
прав при реєстрації патенту
1.6. Підготовка управлінських рішень та їх реалізація в установах
виконання покарань
1.7. Правове регулювання діяльності органів юстиції в Україні

2. Актуальні проблеми інформаційного права:
2.1 Інформація як об’єкт адміністративного правопорушення

2.2 Інформаційне право в Україні

ст.викл. Козинець І.Г.

- у нормотворчості - при підготовці проектів нормативно-правових актів та вдосконалення адміністративного законодавства України;
- у навчальному процесі - при викладанні дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративно-деліктне право», «Адміністративне судочинство»

- публікація у фаховому науковому виданні;
- тези на конференцію / семінар
- семінарські заняття з дисциплін «Адміністративно-процесуальне право», «Адміністративне
судочинство»
- публікація у фаховому науковому виданні;
- тези на конференцію / семінар

Викладені висновки і пропозиції можуть бути використані:
- у науковій сфері - для подальшого дослідження проблем кваліфікації адміністративних правопорушень та застосування заходів
адміністративної відповідальності;
- у нормотворчості - при підготовці проектів нормативно-правових актів та вдосконалення адміністративного законодавства України;
- у навчальному процесі - при викладанні дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративно-деліктне право», «Адміністративне судочинство»

- публікація у науково-метричному виданні Scopus

ст.викл. Козинець І.Г.
ст.викл. Козинець І.Г.
проф. Пузирний В.Ф.

проф. Пузирний В.Ф.
проф. Пузирний В.Ф.

доц. Шестак Л.В.

Викладені висновки і пропозиції можуть бути використані:
- у науковій сфері - для подальшого дослідження проблем використання та зберігання інформації у процесі розгляду і вирішення
адміністративних справ по суті;
- у нормотворчості - при підготовці проектів нормативно-правових актів та вдосконалення чинного законодавства України;
- у навчальному процесі - при викладанні дисциплін «Інформаційне право» та суміжних дисциплін.

доц. Шестак Л.В.

- тези на конференцію / семінар
- видання методичних вказівок
до семінарських занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація діяльності
органів юстиції в Україні»
- тези на конференцію / семінар

- методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної
роботи студентів з дисципліни
«Інформаційне право»

3. Актуальні проблеми права соціального забезпечення громадян в
Україні:
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3.1 Особливості державної політики у сфері соціального захисту
населення в Україні

4. Актуальні проблеми трудового права:
4.1. Поняття службового відрядження
та його ознаки

доц. Чічкань М.В.

Викладені висновки та пропозиції можуть бути використані:
у науковій сфері – для подальшого теоретичного дослідження
змісту державної політики у сфері соціального захисту окремих категорій осіб;
у нормотворчості - при підготовці проектів нормативно-правових актів та вдосконалення законодавства України у сфері соціального захисту населення;
у навчальному процесі – під час викладання дисципліни «Право
соціального забезпечення». «Пенсійне право» та «Трудове право».

- публікації у фаховому науковому виданні;
- тези на конференцію;
- видання методичних вказівок
для семінарських занять та самостійної роботи.

проф. Пузирний В.Ф.

Викладені висновки і пропозиції можуть бути використані:
- у науковій сфері - для подальшого дослідження правового регулювання відряджень;
- у нормотворчості - при підготовці проектів нормативно-правових актів та вдосконалення законодавства України у сфері правового регулювання відряджень;
- у навчальному процесі - при викладанні дисциплін: «Трудове право»,
«Правові засади публічної служби в Україні»
Викладені висновки і пропозиції можуть бути використані:
- у науковій сфері - для подальшого дослідження співвідношення трудових
і цивільних правовідносин сучасних умовах;
- у нормотворчості - при підготовці проектів нормативно-правових актів та
вдосконалення законодавства України у сфері трудового права;
- у навчальному процесі - при викладанні дисципліни: «Трудове право»
Викладені матеріали можуть бути використані у навчальному процесі при
викладанні дисципліни «Кадрове діловодство»

- публікація у фаховому науковому
виданні

4.2. Трудові правовідносини та цивільні
правовідносини пов’язані з виконанням
роботи: критерії розмежування

доц. Литвиненко В.М.

4.3. Правові основи охорони здоров’я в
Україні.

доц. Литвиненко В.М.

4.4. Деякі питання укладання трудового
договору

доц. Литвиненко В.М.

Викладені висновки і пропозиції можуть бути використані:
- у науковій сфері - для подальшого дослідження особливостей укладання
трудових договорів;
- у нормотворчості - при підготовці проектів нормативно-правових актів та
вдосконалення трудового законодавства України щодо реалізації права на
працю;
- у навчальному процесі - при викладанні дисциплін: «Трудове право»; «Кадрове діловодство».
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- публікації у фаховому науковому
виданні

- видання методичних вказівок для
семінарських занять та самостійної
роботи
- тези на конференцію

Кафедра цивільного, господарського права та процесу
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Державне
регулювання
сфери цивільного обігу та
господарської діяльності.
Держ.
реєстр.
№
0115U003444.
Терміни виконання: 01.201512.2022

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі:
нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на
здобуття наук. ст. та ін.)

Наукові публікації

Науковий керівник:
Колодій І.М., к.ю.н., доц.
Відповідальні виконавці:
Апанасенко К.І., к.ю.н.,
доц.
Шпомер А.І., к.ю.н., доц.
Виконавці:
Барабаш А.Г., к.ю.н., доц.
Кочина О.С., к.ю.н.
Керноз Н.Є., ст. викладач
Колодій І.М., к.ю.н., доц.

Апанасенко К.І., к.ю.н.,
доц.

Шпомер А.І., к.ю.н., доц.

Форма
звітності

Теоретичні результати: Необхідність диференціації послуг, суб’єктами надання яких виступають банківські установи. Формування основних напрямів розвитку нетипових банківських послуг, які надаються банківськими установами в Україні.
Практичні результати: Кейси до дисциплін «Цивільне право», «Сімейне право», «Банківські
правочини». Підготовка методичних вказівок для проведення практичних занять з дисципліни:
«Цивільне право», «Спадкове право та нотаріальний процес». Підготовка наукової статті. Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді. Керівництво науковими публікаціями студентів.
Теоретичні результати: завершення теоретичного дослідження правового регулювання дозвільних відносин у сфері господарювання, у тому числі аналіз усіх структурних складових дозвільних правовідносин, системи дозвільного законодавства у сфері господарювання, дослідження законодавчої регламентації найпоширеніших груп дозвільних відносин у сфері господарювання.
Практичні результати: дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики». Підготовка наукових статей та участь у наукових конференціях за тематикою дослідження (з наступною публікацією тез). Підготовка методичних рекомендацій для самостійної
роботи студентів та методичних вказівок до семінарських занять з предметів «Інвестиційне
право», «Правові засади державного регулювання господарської діяльності».
Теоретичні результати: Необхідність подальшого розвитку та вдосконалення правового регулювання
господарських відносин в окремих сферах діяльності та галузях суспільного виробництва в рамках євроінтеграційних процесів.
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монографія;
публікації у фахових виданнях

монографія;
публікації у фахових виданнях

публікації у наукових, фахових виданнях

Барабаш А.Г., к.ю.н., доц.

Кочина О.С., к.ю.н.

Керноз Н.Є., ст. викладач

Практичні результати: Кейси до дисциплін «Господарське право», «Господарські договори», «Проблеми господарського права». Підготовка методичних вказівок для проведення практичних занять з дисципліни: «Господарські договори», «Проблеми господарського права». Підготовка наукової статті. Участь
у конференції з опублікуванням тез доповіді. Керівництво науковими публікаціями студентів.
Теоретичні результати: Значення скасування мораторію на відчуження земель товарного сільськогосподарського виробництва для цивільного обігу земельних ділянок. Дослідження етапів впровадження обігу
земель сільськогосподарського призначення та їх ролі для розвитку економіки України. Формування актуальної класифікації обмежень прав на землю та обтяжень земельної ділянки. Формування основних напрямів розвитку приватних міжнародно-правових відносин в рамках євроінтеграційних процесів.
Практичні результати:Доопрацювання тестів до дисциплін «Земельне право», «Міжнародне приватне
право». Удосконалення методичних вказівок для проведення практичних занять з дисципліни: «Міжнародне приватне право». Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді. Публікація статей відповідної
тематики. Використання матеріалів при викладанні дисциплін «Земельне право», «Міжнародне приватне
право».
Теоретичні результати: Вивчення та розробка умов виникнення відповідальності за заподіяння моральної (немайнової) шкоди, форм, способів та розміру її компенсації. Дослідження найбільш поширених видів
порушення авторських договорів і вироблення на цій основі рекомендацій щодо захисту авторських прав.
Дослідження досудового порядку врегулювання спору, пов’язаного з порушенням авторських прав в Інтернеті, та виявлення недоліків процедури захисту.
Практичні результати: Доопрацювання тестів до дисциплін «Цивільне право», «Право інтелектуальної
власності». Видання методичних вказівок для проведення практичних занять з дисципліни:
«Транспортне право». Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді. Публікація статей відповідної тематики.
Теоретичні результати:
Значення виконавчого провадження як завершальної стадії судового провадження. Дослідження етапів
виконавчого провадження та його ролі в розбудові України як правової держави. Формування актуальної
класифікації видів цивільного судочинства на наказне, позовне, окреме. Формування основних напрямів
розвитку цивільних процесуальних правових відносин в рамках євроінтеграційних процесів.
Практичні результати: Доопрацювання тестів до дисциплін «Цивільне процесуальне право», «Виконавче провадження». Видання методичних вказівок для проведення практичних занять з дисципліни:
«Виконавче провадження». Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді. Публікація статей відповідної тематики. Використання матеріалів при викладанні дисциплін «Цивільне процесуальне право»,
«Виконавче провадження».
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публікації у фахових виданнях

монографія;
публікації у фахових виданнях

публікації у фахових виданнях

Кафедра кримінального права та правосуддя
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Проблеми захисту прав i свобод людини i громадянина у кримінальному
провадженні.
Держ. реєстр. № 0116U003640.
Терміни виконання: 11.18 - 06.2021

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни,
нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Науковий керівник:
Коломієць Н.В., д.ю.н., доц.

Теоретичні результати:
Аналіз і дослідження проблем захисту прав і свобод
людини і громадянина у кримінальному провадженні.
Подальша розробка теоретичних і прикладних проблем
кримінально-правової охорони прав людини і громадянина. Удосконалення кримінально-правового регулювання охорони прав людини і громадянина.
Практичні результати:
Використання матеріалів 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.
Кейси до дисципліни “Судова медицина та судова психіатрія”. Підготовка методичних вказівок для проведення практичних занять з дисципліни: «Кримінологія
та профілактика злочинності», написання
навчального посібника з криміналістики «Протокол
огляду», підготовка альбому схем з криміналістики.

Відповідальний виконавець:
Сенченко Н.М., к.ю.н., доц.
Виконавці:
Остапенко Л.А., к.ю.н., доц.;
Петрик О.Л., к.з держ. упр.;
Сенченко Н.М., к.ю.н.;
Осипенко І.П.,
Толкач А.М.
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Форма
звітності

Наукові статті, тези на
конференцію, магістерські роботи

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Проблеми державотворення в Україні та
світі, формування національної правової системи.
Держ. реєстр. № 0116U003641.
Терміни виконання: 02.2016-03.2022
Етапи:
1. Дослідження проблем історії державо- та
правотворення в Україні та світі, розвиток правових та політичних доктрин

1.1. Кримінально-правова охорона водних ресурсів

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Науковий керівник:
Козинець О.Г.,
к.і.н., доц.
Відповідальний виконавець:
Веремієнко С.В.
Виконавці:
Козинець О.Г., к.і.н., доц.

Берднік І.В., к.ю.н., доц.

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові
лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на
здобуття наук. ст. та ін.)

Практичні результати:
Підготовка методичних вказівок для проведення семінарських занять, підготовки до самостійної роботи з дисциплін кафедри. Участь у конференціях з опублікуванням тез доповідей.
Підготовка наукових статей для друку у фахових, зарубіжних журналах.
Теоретичні результати:
Актуалізація дослідження проблем кримінально-правової
охорони водних ресурсів пов’язана з виключною цінністю води як соціоприродного екологічного феномену.
Вода використовується для задоволення матеріальних,
оздоровчо-лікувальних, рекреаційних та інших потреб.
Водні ресурси виступають невід’ємною складовою формування природних та природно-антропогенних ландшафтів, важливою частиною промислового потенціалу держави, базою розвитку вітчизняної економіки. Високе негативне антропогенне навантаження на водні ресурси, що
в цілому зумовлює вкрай несприятливий вплив на навколишнє середовище, нерідко стає можливим через порушення природоохоронного законодавства, які в ряді випадків набувають настільки загрозливих масштабів, що вимагають застосування заходів кримінально-правового характеру. Їх різке скорочення обумовлює підвищену суспільну небезпечність незаконного використання водних ресурсів.
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Форма
звітності

Наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук

1.2. Особливості проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної
поліції

Берднік І.В., к.ю.н., доц.

Практичні результати:
Результати підготовленого дослідження можуть використовуватись у:
– законотворчій діяльності – для вдосконалення положень КК України та Кодексу України про адміністративні
правопорушення, що передбачають відповідальність за
посягання на водні ресурси (лист Комітету Верховної
Ради України з питань правоохоронної діяльності № 0427/12-572 від 24 лютого 2020 р.);
– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення практики судових і правоохоронних органів, пов’язаної із застосуванням норм КК, що передбачають відповідальність
за посягання на водні ресурси (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність
суддів Деснянського районного суду м. Чернігова від 13
лютого 2020 р.; акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність суддів Чернігівського апеляційного суду від 20 лютого 2020 р.);
– науковій роботі – для подальших наукових розробок у
сфері кримінального права (акт впровадження Академії
державної пенітенціарної служби №15/25-а від 04 березня 2020 р.);
– освітньому процесі – у викладанні курсу кримінального права та відповідних спеціалізованих курсів (акт
впровадження Чернігівського національного технологічного університету від 28 лютого 2020 р.).
Теоретичні результати:
Низка проблемних моментів та неузгодженостей правової регламентації оперативно-розшукової діяльності, що
зумовлює необхідність визначення особливостей правової регламентації проведення оперативно-розшукових заходів на стадії до початку кримінального провадження, та
реалізації прав оперативних підрозділів при проведенні
досудового розслідування в рамках негласних слідчих
(розшукових) дій.
Практичні результати
Створення курсу з оперативно-розшукової діяльності в
системі MOODL. Підготовка методичних вказівок для
проведення семінарських занять з дисциплін «Спецкурс з
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Наукові статті, тези конференцій.

1.2.1.Особливості проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної
поліції

Берднік І.В., к.ю.н., доц.

1.3 Гарантії прав свобод людини і громадянина
в Україні та світі.
1.4. Дослідження проблем еколого-правової
охорони навколишнього природного середовища

Нітченко А.Г., к.і.н., доц.

1.5. Проблеми забезпечення прав людини

Веремієнко С.В., ст. викладач

Марущак Н.В., к.ю.н., доц.

оперативно-розшукової діяльності», «Правозастосування». Підготовка методичних вказівок до самостійної
роботи для студентів з дисциплін «Спецкурс з оперативно-розшукової діяльності», «Правозастосування».. Участь у конференціях з опублікуванням тез доповіді.
Теоретичні результати:
Низка проблемних моментів та неузгодженостей правової регламентації оперативно-розшукової діяльності, що
зумовлює необхідність визначення особливостей правової регламентації проведення оперативно-розшукових заходів на стадії до початку кримінального провадження, та
реалізації прав оперативних підрозділів при проведенні
досудового розслідування в рамках негласних слідчих
(розшукових) дій.
Практичні результати
Створення курсу з оперативно-розшукової діяльності в
системі MOODL. Підготовка методичних вказівок для
проведення семінарських занять з дисциплін «Спецкурс з
оперативно-розшукової діяльності», «Правозастосування». Підготовка методичних вказівок до самостійної
роботи для студентів з дисциплін «Спецкурс з оперативно-розшукової діяльності», «Правозастосування».. Участь у конференціях з опублікуванням тез доповіді.

Наукові статті, тези конференцій.

статті, тези, презентація
Практичні результати:
Публікація наукової статті у фаховому виданні. Участь у
конференції з опублікуванням тез доповіді. Підготовка
методичних вказівок для проведення семінарських занять
з дисциплін «Екологічне право» та «Міжнародне публічне право». Використання матеріалів при викладанні дисциплін “Екологічне право”, «Міжнародне публічне
право».
Теоретичні результати:
Проблема забезпечення прав людини у правоохоронній
діяльності вимагає всебічного наукового осмислення. Це
має важливе значення для гуманізації і демократизації
громадського життя в країні, впливу на масову свідомість
і суспільно-політичну активність молоді і всіх груп і прошарків нашого суспільства та допоможе зрозуміти сутність і значення прав людини, їх багатофункціональний
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Наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях

курсові роботи, наукові
статті, тези конференцій і
т.д.

1.6. Дослідження проблем місцевого самоврядування в Україні

Марущак О.А., к.ю.н., доц.

1.7. Світоглядні, історико-культурні та політико-правові аспекти розвитку суспільства

Карпова І.Г., к.пед.н., доц.

характер, діалектику прав людини, їх місце в системі соціальних відносин.
Практичні результати:
Створення курсу «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності» в системі MOODL. Підготовка методичних вказівок для проведення семінарських занять з дисциплін «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності», «Права людини». Підготовка методичних вказівок до самостійної роботи для студентів з дисциплін
«Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності», «Права людини». Участь у конференціях з опублікуванням тез доповіді.
Теоретичні результати:
Реформа місцевого самоврядування та виборчого законодавства вагомо впливає на формування національної
правової системи. Законодавчі зміни потребують якісного наукового дослідження, з метою вдосконалення
державних інститутів та вирішення проблем державотворення в Україні.
Практичні результати:
Підготовка методичних вказівок для проведення семінарських занять та до самостійної роботи з дисциплін кафедри. Участь у національних та міжнародних конференціях з опублікуванням тез доповідей.
Підготовка наукових статей по спеціальності 12.00.01
для друку у фахових журналах.
Теоретичні результати:
Особливості державотворення і права в різні періоди історії України. Різноманітні аспекти соціокультурної та
правової діяльності з різними категоріями населення
(студенти, вразливі верстви населення та ін.).
Розробка грантового проекту Бюджету участі (наукова
складова – дослідження особливостей життя вразливих
верств населення в умовах COVID 19).
Практичні результати:
Методичні матеріали до дисципліни “Історія держави і
права України”.
Підготовка методичних вказівок для проведення практичних занять з дисципліни: «Історія держави і права України».
Участь у конференціях з опублікуванням тез доповідей.
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Курсові, бакалаврські роботи, статті, тези конференцій і т.д.

Статті, тези, методичні
вказівки

Практичні завдання з дисципліни «Історія держави і
права України»
Використання матеріалів при викладанні дисциплін “Історія правових і політичних вчень”, “Історія держави і
права України”.
Методичні матеріали для організації профорієнтаційної,
волонтерської та виховної роботи зі студентами та вразливими верствами населення
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТРАНСПОРТУ

Кафедра технології зварювання та будівництва
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Дослідження та розробка технологічних процесів прецизійного зварювання та поверхневої обробки активних металів та матеріалів із різкою
відмінністю за теплофізичними та механічними
властивостями.
Державний реєстраційний
№ 0120U105294
Терміни виконання:
01.09.2020-30.06.2022
Етапи:
1. Дослідження та розробка технології
зварювання в твердій фазі вузлів термоелементів.
2. Дослідження способів активації та модифікації
контактуючих поверхонь металів, що різко відрізняються за фізико-хімічними та механічними властивостями.
3. Дослідження активації процесу масообміну між
контактуючими поверхнями активних металів та
матеріалів, що різко відрізняються за фізико-хімічними та механічними властивостями.
4. Дослідження способів отримання біметалевих
композитних матеріалів на основі активних металів
та їх сплавів (титан, алюміній, тощо).
5. Дослідження способів керування процесом високотемпературного іонного нагріву, притаманних
зварюванню та поверхневій фізико-хімічній обробці, активних металів та матеріалів, що різко відрізняються за фізико-хімічними та механічними властивостями.

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий
ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові
лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

1. Технологія зварювання в твердій фазі напівпровідникових вузлів із термоелектричних матеріалів.
2. Визначити можливості підвищення надійності зварних з’єднань у вузлах приладів, що складаються з
матеріалів, які істотно відрізняються за механічними
і фізико-хімічними властивостями та мають обмежену або незадовільну зварюваність.
3. Методи активації процесів масопереносу при дифузійному зварюванні активних металів та матеріалів, що різко відрізняються за фізико-хімічними та
механічними властивостями.
4. Визначити способи побудови біметалевих композитних пластин на основі активних металів та їх
сплавів

Науковий керівник
Болотов Г.П., д.т.н., проф.
Відповідальні виконавці:
Новомлинець О.О.,
д.т.н., доц.
Болотов М.Г., к.т.н., доц.
Олексієнко С.В., к.т.н., доц.

Виконавці:
Прибитько І.О., к.т.н., доц.
Ганєєв Т.Р., к.т.н., доц.
Ющенко С.М., к.т.н., доц.
Руденко М.М., ст. викл.
Нагорна І.В., ас.
Гречка В.М., ас.

5. Визначити основні керувальні впливи енергетичних параметрів тліючого розряду на утворення дифузійно-зварних з’єднань в умовах високотемпературного нагрівання в плазмі потужнострумового тліючого розряду.
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Форма
звітності

Наукові
публікації
1 монографія, 2
статті у SCOPUS,
4 статей у фахових виданнях, 8
тез наукових конференцій, позитивне рішення на
видачу 1 патент
на корисну модель (винахід), захист 4 магістерських робіт.

Методи параметричного проектування в будівництві, архітектурі і дизайні.
Державний реєстраційний
№ 0120U105293
Терміни виконання:
01.09.2020-30.06.2022
Етапи:
1. Параметричне проектування будівельних систем
та об’єктів архітектури й дизайну;
2. Розробка 3D-моделей та 3D-друк пам’яток архітектури й арт-об’єктів

Науковий керівник:
Прибитько І.О., к.т.н., доц.
Савченко О.В. д.т.н., доц.
Відповідальні виконавці:
Ганєєв Т.Р., к.т.н., доц.
Корзаченко М.М., к.т.н.
Виконавці:
Морозова Г.О., ст. викл.
Гаврик О.Ю., ст. викл.
Ітченко Д.М., к.т.н.,
Павленко В.В., ст. викл.
Руденко М.М., ст. викл.
Болотов М.Г., к.т.н., доц.
Олексієнко С.В., к.т.н., доц.
Ющенко С.М., к.т.н., доц.
Барбаш М.І., ст. викл.
Нагорна І.В., ас.
студенти спеціальностей БА,
ЗВ, ПЦ, ДС і АМ
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Теоретичні результати:
Розробка та використання методів параметричного проектування для створення, розрахунку та оптимізації конструктивних будівельних систем та об’єктів архітектури та дизайну. Аналіз математичних моделей і методів структурної
оптимізації для елементів архітектурних та будівельних
конструкцій з використанням генетичних алгоритмів.
3D-моделювання будівельних конструкцій та арт-об’єктів.
Формування основних напрямів розвитку освіти для впровадження мультидисциплінарного підходу до підготовки
фахівців будівельної та архітектурної галузі з використанням сучасних світових тенденцій в арт-освіті.
Практичні результати:
Розробка концепцій і елементів сенсорних садів, зокрема
саду на території НУ «Чернігівська політехніка».
Створення 3D-моделей відомих пам’яток архітектури, в
тому числі м. Чернігова.
Кейси до дисциплін «Архітектурне проектування», «Дизайн-проектування», «Дизайн архітектурного середовища»,
«Ландшафтний дизайн». Підготовка методичних вказівок
для проведення лабораторних занять з дисциплін:
«Комп’ютерний дизайн» та «САПР в архітектурному проектуванні». Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді. Практичні завдання зі створення арт-об’єктів.

Підготовка канд.
дисертації, випускні кваліфікаційні
роботи магістрів,
випускні кваліфікаційні роботи бакалаврів, статті у
фахових журналах, тези конференцій, колективна монографія

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Дослідження процесу обробки орієнтованими профільованими інструментами.
Державний реєстраційний № 0117U003758
Терміни виконання: 09.15-06.21
Етапи виконання
1.Підвищення ефективності шліфування торців (хрестовин карданних валів, клапанів, сідел клапанів, поршневих пальців ДВЗ) та циліндричних поверхонь деталей

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні
виконавці), виконавці (науковий
ступінь, вчене звання, ПІБ)

Форма
звітності

Науковий керівник:
Кальченко В.І. д.т.н., проф.
Відповідальний виконавець:
Венжега В.І., к.т.н., доц.

Кальченко В.І., д.т.н., проф.
Кальченко В.В., д.т.н., проф.
Мурашковська В.П., ст. викл.
Слєднікова О.С., к.т.н.
Литвин О.О., к.т.н.
Кальченко Д.В. асп.

2. Математичне моделювання токарної обробки різцями Кологойда А.В., к.т.н.
оснащеними змінними непереточуваними пластинками

3. Обробка циліндричних поверхонь зі схрещеними
осями інструмента та деталі

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні
(застосування в навчальному процесі: нові навчальні
дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми,
дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Кальченко В.І., д.т.н., проф.
Кальченко В.В., д.т.н., проф.
Пасов Г.В., к.т.н., доц.
Сіра Н.М., к.т.н.
Кужельний Я.В., к.т.н.
Кальченко Д.В. асп.
Скляр В.М., асп.
Аксьонова О.О. асист.
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Дослідження процесу шліфування торців деталей

Дипломні роботи, тези

Розробка тривимірного моделювання процесів
зняття припуску та формоутворення при токарній обробці різцями оснащеними змінними непереточуваними пластинками
Дослідження процесу чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала
орієнтованим інструментом.
Дослідження процесу фрезерування циліндричної поверхні орієнтованим інструментом.
Визначення точності обробки деталей типу кулачків за рахунок зняття припуску за еквідистними
кривими, впровадження отриманих наукових результатів в учбовий процес
Дослідження процесу фрезерування поверхонь
обертання зі схрещеними осями інструмента та

Написання наукової статті,
тези

Дипломні роботи, наукові
статті, написання методичних вказівок

деталі
4. Розробка нового способу високошвидкісного фрезерування кулачків на модернізованому універсальнозаточувальному верстаті з ЧПК ВЗ208Ф4 та проведення експериментальних дослідженнь високошвидкісного фрезерування кулачків розподільчого вала фрезою з різальними елементами з кубічного нітриду бору

Кальченко В.І., д.т.н., проф.
Кальченко В.В., д.т.н., проф.
Венжега В.І., к.т.н., доц.
Винник В.О., асп.
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Розробити новий спосіб високошвидкісного фре- Написання наукових стазерування кулачків на модернізованому універ- тей
сально-заточувальному верстаті з ЧПК від персонального комп’ютера моделі ВЗ208Ф4 периферією орієнтованого інструменту з різальними елементами з надтвердих матеріалів, що дозволяє
знизити теплонапруженість процесу, так як тепло, що виділяється при обробці, практично повністю зосереджено в стружці і не перебуває тривалий час в зоні обробки, через що фреза і деталь,
мало схильні до термічного впливу. Оброблені
таким чином поверхні деталей мають значно менші відхилення від округлості, що наближує цей
процес до шліфування. Запропонований спосіб
може бути застосований для фрезерування розподільчих валів двигунів внутрішнього спалювання,
валів коробок перемикання швидкостей автомобілів та тракторів, що підвищує продуктивність та
точність обробки, їх надійність і ресурс.
Провести за допомогою фотоелектричного датчика відстані експериментальні дослідження
зносу фрези з різальними елементами з кубічного
нітриду бору.
Виміряти середні значення температури тепловізором моделі ULIRVISION ТІ-384 при різних рівнях взаємодії факторів для підтвердження теоретичного положення за яким тепло, що виділяється при обробці, практично повністю зосереджено в стружці і не перебуває тривалий час в
зоні обробки, через що фреза і деталь, мало схильні до високого термічного впливу.
Виміряти величину шорсткості обробленої поверхні профілометром.
Очікується, що запропонований спосіб високошвидкісного фрезерування може бути застосова-

Розробка безкорпусного електротранспорту модульного типу.

Науковий керівник:
Литвин О.О., к.т.н.

Державний реєстраційний № 0119U103597
Терміни виконання: 09.19-06.23

Відповідальний виконавець:
Скляр В.М. асп.
Виконавці:
Литвин О.О., к.т.н.
Кужельний Я.В., к.т.н.
Скляр В.М., асп.
Биковець О.І., ст. лаборант

Етапи:
1. Аналіз конструкцій рам, деталей та технологій їх виготовлення.
2. Розробка математичних моделей рам безкорпусного
модульного електротранспорту.
3. Вивчення властивостей нових топологій рам
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ний для обробки кулачків та опорних шийок розподільчих валів двигунів внутрішнього спалювання, валів коробок перемикання швидкостей
автомобілів та тракторів, що підвищує продуктивність та точність обробки, їх ресурс і надійність
Проведення розрахунку лінійки прототипів інНаписання статей, тез,
дивідуального модульного електротранспорту з нові лабораторні роботи
урахуванням особливостей топологій рамних
конструкцій.
Аналіз технологій виготовлення рамних конструкцій з алюмінію.
Вивчення властивостей нових топологій рам,
будуть розроблені динамічні і статичні моделі
використовуючи комп’ютерне моделювання з
урахуванням змінної елктричної, силової складової.

Кафедра технології машинобудування і деревообробки
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Розробка енергоефективних конструкцій вузлів
верстатів машинобудівної та деревообробної галузі.
Держ. реєстраційний № 0118U006997
Терміни виконання: 09.2018- 09.2022

Науковий керівник, відповідальний виконавець
(відповідальні виконавці), виконавці (науковий
ступінь, вчене звання, ПІБ)

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц.
Єрошенко А.М.
Виконавці:
Бойко С.В., к.т.н., доц., Сапон С.П., к.т.н.,
доц., Єрошенко А.М., к.т.н., доц.,
Космач О.П., к.т.н., доц.,
Ігнатенко П.Л., к.т.н., доц.
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Очікувані наукові результати: теоретичні,
практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Методика експериментальних досліджень
та показники енергоефективності технологічних машин. Новий метод віброакустичної діагностики та контролю технічного стану гідравлічних підшипників. Методика проектування енергоефективних
конструкцій машин. Алгоритми та програми аналізу показників якості машин

Форма
звітності

Наукові статті

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра інформаційних та комп’ютерних систем
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь, вчене звання,
ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові
лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на
здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати: 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 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.
Практичні результати: Захист випускних кваліфікаційних
робіт; публікація статей у наукових фахових виданнях, в зарубіжних виданнях, розділів монографій; участь у міжнародних
і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Теоретичні результати: Розробка або удосконалення існуюІнформаційна технологія Web-підтримки взаємодії Наук. керівник: д.т.н., проф.
Казимир В.В., професор кафедри інфор- чої технології для web – підтримки взаємодії в мережі Інтерв мережі Інтернету речей.
маційних та комп’ютерних систем
нету
Держ. реєстр. № 0118U006999,
Виконавці: ас. Усік А.М.
Практичні результати: Захист випускних кваліфікаційних
Терміни виконання: 09.2017-06.2022.
робіт; публікація статей у наукових фахових виданнях, в зарубіжних виданнях, розділів монографій; участь у міжнародних
і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Теоретичні результати:
Методи, інструментальні засоби та інформаційні те- Наук. керівник: к.ф.-м.н., доцент
Розробка або удосконалення існуючих методів, інструментахнології створення інтелектуальних діагностичних Нікітенко Є.В.,
доцент кафедри інформаційних та
льних засобів та інформаційних технологій створення інтесистем.
(держ. реєстр. 0118U006998,
комп’ютерних систем
лектуальних діагностичних систем для покращення якості
09.2017-06.2020 рр.)
Виконавці:
діагностичних експериментів.
доц. Красножон О.В., ст.в. Роговенко
Практичні результати:
А.І., доц. Бичко В.А.
Захист випускних кваліфікаційних робіт; публікація статей у
наукових фахових виданнях; участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Інформаційна технологія забезпечення сталої достовірності інформації в мережах Інтернету речей.
Держ. реєстр. № 0118U006996;
Терміни виконання: 11.2018-12.2021.

Науковий керівник:
д.т.н., доц. Зайцев С.В.,
професор кафедри інформаційних та
комп’ютерних систем
Виконавці:
доц. Риндич Є.В., доц. Базилевич В.М.
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Форма
звітності

Наукові
статті, звіт

Наукові публікації

Кафедра електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Підвищення ефективності систем інтелектуальних
моніторингу.
Державний реєстраційний № 0120U101932
Термін виконання: 01.2020-12.2022

Науковий керівник:
Приступа А.Л., к.т.н., доц.

1.1. Розвиток високочастотних методів оцінки фізико-хімічних параметрів водних розчинів

Відповідальний виконавець:
Наумчик П.І., к. пед. н.
Виконавці: Студент ВТ 191
Парамошкін С.О.

1.2. Розвиток ультразвукових методів вимірювання температури

Відповідальний виконавець:
Наумчик П.І., к. пед. н.
Виконавці: Студент ВТ 191
Пустовий В.І.
Відповідальний виконавець:
Степенко С.А., к.т.н.

1.3. Аналіз техніко-економічних характеристик, технічних параметрів та моделей автономних електроенергетичних систем та їх елементів

Виконавці: асп. Глушко О.В.,
Якушкін Т.О.,
Захарченко Д.В.

1.4. Дослідження впливу температури на характеристики
НВЧ сигналів при взаємодії з водою

Відповідальний виконавець
Сатюков А.І., к.ф.-м.н, доц.,

39

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи,
практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття
наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати:
Встановлення залежності струму насичення
високочастотних електричних коливань в водних розчинах солей від концентрації солі у
воді.
Практичні результати:Створення датчика
концентрації розчину солі у воді.
Теоретичні результати:Розвиток ультразвукових методів вимірювання температури.
Практичні результати:Створення датчика
ультразвукового датчика температури.
Теоретичні результати:Результати порівняльного аналізу автономних електроенергетичних систем для розширеного діапазону потужностей за критеріями ефективності, масогабаритних показників, надійності та вартості.
Практичні результати: Вдосконалення існуючих та нові математичні та імітаційні моделі елементів системи, зокрема фотоелектричних перетворювачів, здвоєних квазі-імпедансних інверторів з ланками активної фільтрації, акумуляторних батарей та двонаправлених перетворювачів постійної напруги.
Теоретичні результати:Підвищення ефективності методів високочастотного нагріву.

Форма
звітності

Захист дипломного проекту, статті.

Захист дипломного проекту, статті.
4 публікації англійською мовою доповідей
на міжнародних конференціях у виданнях, що
входять до наукометричних баз даних Web of
Science та/або Scopus. 1
охоронний документ на
об’єкти права інтелектуальної власності. Захист
1 магістерської роботи.
Тези на міжнародних
конференціях,

1.5. Аналіз ефективності вимірювання рівня води
автоматизованих станцій моніторингу

Виконавець
Мошель М.В., д.т.н., проф.
Журко В.П., ст.викладач

Практичні результати:Отримання експериментальних залежностей ступеню відбивання
НВЧ хвиль від поверхні при нагріванні води
різної температури в діапазоні частот 2.45 – 3
ГГц.

Стаття у фаховому журналі

Науковий керівник:
Приступа А.Л., к.т.н., доц.
Виконавець:
Студент ЗМКІАп 201 Бабко
Євгеній

Теоретичні результати: Підвищення ефективності методів вимірювання рівня
води.
Практичні результати: Оцінка експериментальних залежностей рівня води автоматизованої станції гідрометеорологічних спостережень річки Дніпро
Теоретичні результати: На основі математичного моделювання та експериментальних досліджень впливу сучасних
електроприймачів на параметри режиму
роботи мереж сформулювати рекомендації до побудови внутрішньобудинкових
електричних мереж в умовах зростання
нелінійних електричних навантажень
Практичні результати: застосування в
навчальному процесі.
Теоретичні результати: Запропонувати
on-line-технологію динамічної компенсації реактивної потужності в діючої системі електропостачання на основі статистичних зв’язків між параметрами ії усталених режимів та врахування конструктивних особливостей електроустановок
системи для підвищення ефективності
транспортування електроенергії нею
Практичні результати: оформлення замовлення на корисну модель, застосування
в навчальному процесі (нові лабораторні
роботи, випускні кваліфікаційні роботи
здобувачів за 141-ою спеціальністю)

Тези на міжнародних
конференціях,
Підготовка магістерської роботи

Дослідження впливу нелінійних приймачів елек- Науковий керівник:
троенергії комунально-побутового сектору на к.т.н., доц. Буйний Р. О.
ефективність роботи низьковольтних електричВідповідальний виконаних мереж.
вець: к.т.н. Безручко В. М.,
к.т.н. Красножон А. В.
Держ. реєстр. № 0119U103455
Виконавці: к.т.н. Бодунов
Термін виконання: 09.2019-08.2021
В. М., к.т.н. Діхтярук І. В.,
к.т.н. Кулик Б.І.
Підвищення ефективності діючих систем елект- Науковий керівник:
ропостачання з реактивною складовою наванта- к.т.н., Кулик Б. І.
ження.
Виконавці: здобувачі 1 та 2
Держ. реєстр. № 0120U10019
рівня вищої освіти за спеціаТермін виконання: 01.2020 -12.2021
льністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»
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Публікації статей, публікації тез доповідей

Публікації статей, публікації тез доповідей

Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний
виконавець (відповідальні виконавці),
виконавці (науковий ступінь, вчене
звання, ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в
навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Очікувані результати: Технології, Програмні продукти.
Розробка моделей та методів оцінювання конвергенції систем
компетентностей фахівців з використанням технологій штучного інтелекту.
Задачі для досягнення теоретичних результатів:
1. Визначення системи компетентностей фахівця. Побудова
компетентнісної моделі фахівця. 2. Побудова графічної та математичної моделей конвергенції систем компетентностей фахівців. 3. Розробка методів оцінки рівня розвитку компетентностей
фахівців в контексті життєвого циклу з використанням технологій штучного інтелекту.
Задачі для досягнення практичних результатів:
1. Методики оцінки конвергенції систем компетентностей фахівців з використанням методів нечіткої логіки. 2. Окремі модулі
інформаційної системи оцінки компетентності фахівців в галузі
інформаційних технологій.
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії.
Розробка моделей та методів захисту Керівники роботи:
Розробка моделей та методів захисту системи від зовнішніх
системи від зовнішніх атак з викорис- Дорош М.С. (д.т.н., доц.)
атак з використанням технологій штучного інтелекту. Задачі
танням технологій штучного інтеле- Акименко А.М. (к.ф. – м.н., доц.)
кту.
для досягнення теоретичних результатів: визначення методів
збору даних про систему; класифікація атак, алгоритмів та їх
Виконавці:
Держ. реєстр. № 0120U101931
можливостей; дослідження інфраструктури та поведінки сисТрунова О.В. (к.пед.н., доц.)
Термін виконання: 03.2020 - 03.2023
тем; імітаційне моделювання; дослідження областей ефективБілоус І.В. (к.т.н., доц)
Гребенник А.Г. (старший викладач) ного використання алгоритмів виявлення атак та алгоритмів нестандартної поведінки. Задачі для практичних результатів місНехай В.В. (старший викладач)
тять розробку: специфікації вимог до системи; архітектуру сисВойцеховська М.М. (викладач)
теми; генератор потоків атак на систему; структура банку даних
Бурмака І.А.(асистент)
різновидів комп’ютерних атак; методи та моделі визначення
дезінформаційних атак.

Моделі та методи оцінювання конвер- Керівники роботи:
генції систем компетентностей фахів- Дорош М.С. (д.т.н., доц.)
ців з використанням технологій штуч- Трунова О.В. (к.пед.н., доц.)
ного інтелекту.
Виконавці:
Білоус І.В. (к.т.н., доц)
Держ. реєстр. № 0120U101929
Гребенник А.Г. (старший викладач)
Термін виконання: 03.2020 -03.2023
Нехай В.В. (старший викладач)
Войцеховська М.М. (викладач)
Бурмака І.А.(асистент)
Акименко А.М. (к.ф. – м.н., доц.)
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Статі , захист дипломних робіт

Статі , захист дипломних робіт

Кафедра кібербезпеки та математичного моделювання
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Сучасні інформаційно-комунікаційні та освітні технології у навчанні математики у вищому навчальному закладі.
Держ. реєстр. № 0113U005140
Терміни виконання:05.13-05.21
Методи та засоби забезпечення
безпеки ресурсів інформаційних
систем.
Держ. реєстр. № 0117U003187
Терміни виконання: 04.17-04.22

Фундаментальні традиції і сучасні
підходи до вивчення математичних дисциплін.
Держ. реєстр. № 0115 U005439
Термін виконання - 09.15-12.20

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь, вчене
звання, ПІБ)

Науковий керівник:
Ткач Ю.М., д.пед.н., доц.
Відповідальний виконавець:
Мехед Д.Б., к.п.н., доц.
Гур’єв В.І., к.т.н., доц.
Науковий керівник:
Ткач Ю.М., д.пед.н., доц.
Відповідальний виконавець:
Петренко Т.А., к.т.н.,
Семендяй С.М., зав.лаб. кібербезпеки

Науковий керівник:
Балюнов О.О., к.ф.-м.н., доц.
Виконавці:
Балюнов О.О., к.ф.-м.н., доц.
Синенко М.А., к.ф.-м.н., доц.

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи,
практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати: Формування основних напрямів впровадження ІКТ у навчальний процес дисциплін спеціальності 125 – кібербезпеки «Вища математика», «Прогнозування та моделювання», «Теорія ризиків» тощо
Практичні результати: Практичні завдання з зазначених вище дисциплін. Використання розроблених матеріалів при викладанні дисциплін.
Розробка та апробація курсів з науково-практичного стажування та/або
підвищення кваліфікації для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
Теоретичні результати:Дослідження та ґрунтовний аналіз сучасних
методів та засобів забезпечення безпеки ресурсів інформаційних систем, їх порівняльна характеристика, виявлення переваг та недоліків.
Практичні результати:
Модернізація, доопрацювання та вдосконалення існуючих методів шляхом використання в них СШІ, кластерного аналізу, математичних методів тощо.
Розробка нових методів та засобів забезпечення безпеки ресурсів інформаційних систем, їх практична реалізація;
Апробація розроблених методів і засобів забезпечення безпеки ресурсів
інформаційних систем
Теоретичні результати:Розвиток та застосування методів математичної статистики в області електоральної криміналістики; отримання порівняльних характеристик виборчого процесу в Україні та виборів у країнах розвинутої демократії.
Практичні результати: Використання отриманих результатів в якості
прикладів під час викладання курсу вищої математики.
Публікація статті у фаховому журналі.
Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді.
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Статті, тези, методичні рекомендації

Магістерські, бакалаврські роботи,
статті, тези

Статті, тези

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь, вчене
звання, ПІБ)

Формування та реалізація тру- Науковий керівник:
дового потенціалу населення Кичко І.І., д.е.н., проф.
України як стратегічний вектор інноваційного розвитку.
Виконавці:
Забаштанський М.М., д.е.н.,
Держ. реєстр. № 0117 U003148
проф.
01.2017-12.2020
Кичко І.І., д.е.н., проф.
Мекшун Л.М., к.е.н., доц.
Ремньова Л.М., к.е.н., проф.
Хмелевський С.М., к.е.н., доц.
Холодницька А.В., к.е.н., доц.

Євроінтеграційні пріоритети
соціально-економічного розвитку України.
Держ. реєстр. № 0116 U003639.
01.2016-01.2021

Науковий керівник:
Кичко І.І., д.е.н., проф.
Виконавці:
Забаштанський М.М., д.е.н.,
проф.
Кичко І.І., д.е.н., проф.

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування
в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук.
ст. та ін.)

Теоретичні результати:
Необхідність розробки основних напрямів державного
регулювання інвестиційного та інноваційного розвитку
галузі охорони здоров’я в Україні. Визначення перспектив розвитку людського капіталу в Україні. Обґрунтування перспектив удосконалення інноваційних технологій управління та розвитку персоналу. Необхідність
аналізу сучасного стану, перспектив розвитку управління персоналом, аудиту персоналу як джерела інформації для оцінки трудового потенціалу.
Практичні результати:
Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді.
Практичні завдання з дисциплін «Ринок праці», «Економічна теорія», «Управління розвитком персоналу»,
«Соціальна відповідальність бізнесу», «Інноваційні
HR-технології», «Державне регулювання зайнятості».
Використання матеріалів при викладанні дисциплін
«Ринок праці», «Економічна теорія», «Управління розвитком персоналу», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Інноваційні HR-технології», «Державне регулювання зайнятості».
Теоретичні результати:
Необхідність розробки основних положень фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я в умовах євроінтеграції. Визначення перспектив поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Формування напрямів удосконалення підприємницької

43

Форма
звітності

Робота над колективною монографією. Наукове керівництво роботою аспірантів. Наукове керівництво випускними кваліфікаційними роботами та здобувачами вищої освіти з
написання тез.

Робота над колективною монографією. Наукове керівництво роботою аспірантів. Наукове керівництво випускними кваліфікацій-

Мекшун Л.М., к.е.н., доц.
Ремньова Л.М., к.е.н., проф.
Хмелевський С.М., к.е.н., доц.
Холодницька А.В., к.е.н., доц.

освіти в європейському просторі із застосуванням ком- ними роботами та здопетентнісного підходу. Визначення складових маркети- бувачами вищої освіти з
нгового управління якістю продукції як складова соці- написання тез.
ально-етичного маркетингу.
Практичні результати:
Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді.
Практичні завдання з дисциплін «Ринок праці», «Економічна теорія», «Управління розвитком персоналу»,
«Соціальна відповідальність бізнесу», «Інноваційні
HR-технології», «Державне регулювання зайнятості»,
«Соціальний менеджмент».
Використання матеріалів при викладанні дисциплін
«Ринок праці», «Економічна теорія», «Управління розвитком персоналу», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Інноваційні HR-технології», «Державне регулювання зайнятості», «Соціальний менеджмент».
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Кафедра туризму
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець
(відповідальні виконавці), виконавці (науковий
ступінь, вчене звання, ПІБ)

Інноваційні технології розвитку
туристичної галузі в умовах інформаційної економіки.

Науковий керівник :
д.е.н., доц., професор кафедри туризму
Роговий А.В.

Держ. реєстраційний
№ 0119U103460.

Відповідальні виконавці:
к.е.н., доц., завідувач кафедри туризму Зеленська О.О.;

Терміни виконання:
09.2019-09.2023

д.е.н., проф. Гонта О.І.;
к.е.н., доц. кафедри туризму Рябуха Г.І.;
к.е.н., доц. Безуглий І.В.
к.е.н., доц., доц. кафедри аграрних технологій та лісового господарства
Алєшугіна Н.О.;
Виконавці:
аспірант кафедри туризму
Музика В.В.;
аспірант кафедри туризму
Фенна М.М.

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати:
дослідити особливості впровадження та використання інноваційних технологій в туристичній сфері
та готельному бізнесі; обґрунтувати напрями державно-приватного партнерства в сфері впровадження
інноваційних технологій в туристичній сфері; сформувати рекомендації щодо активізації впровадження
інноваційних технологій в туристичну галузь з метою стимулювання її розвитку в умовах інформаційної економіки; сформувати рекомендацій щодо удосконалення інформаційно- програмного забезпечення управління об’єктами туристичної індустрії.
Практичні результати:
Визначено та обґрунтовано вплив найбільш вагомих
соціально-економічних факторів на активність впровадження інноваційних технологій в туристичну індустрію; виявлено та оцінено перспективні інформаційні продукти для розробки інвестиційно-привабливих проектів та просування туристичного бренду;
обґрунтовано шляхи підвищення ефективності впровадження інноваційних технологій в туристичну
сферу в умовах інформаційної економіки. Отримані
наукові результати використані при підготовці конспектів лекцій з наступних дисциплін «Туризмологія», «Міжнародний туризм», «Інноваційні технології в туризмі»; «Екскурсологія»; «Управління регіональним розвитком туризму».
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Наукові публікації, статті у
фахових та ін. виданнях,
тези доповідей на науково-практичних конференціях, магістерські та бакалаврські роботи спец. «Туризм»

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Оптимізація зелених зон територій Чернігівського Полісся.
Держ. реєстр. № 0116U000005
Термін виконання 11.15 - 12.20.

Дослідження способів досягнення збалансованого мінерального живлення соняшнику в зоні
Полісся України.
Держ. реєстр. № 0118U006807
Термін виконання: 04.18 – 12.20
Дослідження впливу на урожайність пшениці мікробних препаратів при передпосівній обробці
насіння.
Держ. реєстр. № 0118U006806
Термін виконання: 04.18 – 12.20
Вивчення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся.
Держ. реєстр. № 0118U006808
Термін виконання: 04.18 – 12.20

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Науковий керівник, відповідальний виконавець
(відповідальні виконавці), виконавці (науковий
ступінь, вчене звання, ПІБ)

Науковий керівник:
Потоцька С.О., к.б.н. доц.
Відповідальний виконавець:
к.б.н. доц. Корма О.М., к.с.-г.н. доц.Тимошенко О.П.
Виконавці: викл. Бондар І.М.,
ст. викл. Чмель О.П., д. с-г н., проф. Канівець
В.І., к.с.-г.н. доц. Круподеря Ю.О., к.с.-г.н.
доц.Тимошенко О.П.
Науковий керівник:
к.е.н. доц. Селінний М.М.
Відповідальний виконавець:
ст. викл. Чмель О.П.
Виконавці: викл. Бондар І.М., д. с-г н., проф.
Канівець В.І., к.с.-г.н. доц. Круподеря Ю.О.
к.с.-г.н. доц.Тимошенко О.П., к.б.н. доц.
Корма О.М.
Науковий керівник:
к.е.н. доц. Селінний М.М.
Відповідальний виконавець:
к.с.-г.н. доц.Тимошенко О.П.
Виконавці: викл. Бондар І.М.,
ст. викл. Чмель О.П., д. с-г н., проф. Канівець
В.І., к.с.-г.н. доц. Круподеря Ю.О.
к.б.н. доц. Корма О.М.,
Науковий керівник:
к.е.н. доц. Селінний М.М.
Виконавці: викл. Бондар І.М.,
ст. викл. Чмель О.П.,д. с-г н., проф. Канівець
В.І., к.с.-г.н. доц. Круподеря Ю.О.
к.с.-г.н. доц.Тимошенко О.П.,
к.б.н. доц.. Корма О.М.
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Форма
звітності

1. В межах дисципліни будуть проведені дослідження
ландшафтів та зелених зон міста Чернігів: "Ялівщина", "Кордівка", міський парк, "Дитинець".
2. Буде проведено розробку курсових проектів з предмету "Озеленення населених місць"
3. Буде проведено круглі столи та науково практичні
семінари та ін.
4. Будуть проведені практичні заняття та наукова робота на «Фортуні»
1. Будуть проведені практичні заняття та наукова робота на навчально-виробничій дільниці «Деснянка»
студентами спеціальностей «Агрономія» та «Лісове
господарство».
2. Буде проведено розробку курсових проектів з предмету "Рослинництво", «Агрохімія», «Новітні технології в рослинництві»

Участь у конференціях,
написання тез, статей,
курсових та дипломних
проектів.
Видання підручників,
посібниів, монографій.

1. Будуть проведені практичні заняття та наукова робота на навчально-виробничій дільниці «Деснянка»
студентами спеціальностей «Агрономія» та «Лісове
господарство».
2. Буде проведено розробку курсових проектів з предмету «Рослинництво», «Новітні технології в рослинництві»

Участь у конференціях,
написання тез, статей,
курсових та дипломних
проектів.
Видання підручників,
посібників, монографій.

1. Будуть проведені практичні заняття та наукова робота на навчально-виробничій дільниці «Деснянка»
студентами спеціальностей «Агрономія» та «Лісове
господарство».
2. Буде проведено розробку курсових проектів з предмету "Рослинництво",
«Новітні технології в рослинництві»

Участь у конференціях,
написання тез, статей,
курсових та дипломних
проектів.
Видання підручників,
посібників, монографій

Участь у конференціях,
написання тез, статей,
курсових та дипломних
проектів.
Видання підручників,
посібників, монографій.

Шляхи підвищення продуктивності насаджень Сосни звичайної природного поновлення на
перелогових землях.
Планується до реєстрації

Науковий керівник:
к.е.н., доц. Селінний М.М.
Відповідальний виконавець:
к.б.н. доц. Корма О.М.
Виконавці: викл. Бондар І.М.,
ст. викл. Чмель О.П.,
д. с-г н., проф. Канівець В.І., к.с.-г.н. доц.Тимошенко О.П., к.е.н. Рябуха Г.І.
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Будуть проведені практичні заняття та наукова робота на навчально-виробничій дільниці «Деснянка»
та на СОК «Фортуні» студентами спеціальностей
«Агрономія» та «Лісове господарство».

Участь у конференціях,
написання тез, статей,
курсових та дипломних
проектів.
Видання підручників,
посібників, монографій

Кафедра іноземних мов професійного спрямування
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Сучасні тенденції професійно зорієнтованого навчання іноземних мов у нелінгвістичних закладах
вищої освіти.
Держ. реєстр. № 0118U007002
Термін виконання: 09.2018-03.2022

Науковий керівник, відповідальний
виконавець (відповідальні виконавці),
виконавці (науковий ступінь, вчене
звання, ПІБ)

Науковий керівник:
Литвин С. В., к.пед.н., доц.

Реалізація концепції навчання впродовж життя в іншомовній освіті.

Відповідальний виконавець:
Гагіна Н. В., к.пед.н., доц.
Виконавці:
Гагіна Н. В., к.пед.н., доц.,
Лось О. В., к.філол.,н., доц.

Дистанційне навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Сікалюк А. І., к.педн., доц.,
Пермінова В. А., к пед.н., доц.

Сучасні методики викладання ділової англійської
мови для студентів старшого віку.

Дивнич Г. А. к.н.держ.упр.

Використання ІКТ у процесі навчання іноземної мови
у нелінгвістичних закладах вищої освіти.

Лашук Н .М., к.пед.н.

Формування вмінь критичного мислення на заняттях з
іноземної мови у студентів нелінгвістичних закладів
вищої освіти.

Ніколаєнко О. В., Ушата Т. О.

Особливості використання комунікативного методу
навчання іноземної мови в немовних ЗВО.

Кормільцина С. Ю., Гречок Л. М.

Підвищення мотивації студентів нефілологічних спеціальностей до вивчення іноземної мови.

Шевченко Ю. В.
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Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі:
нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на
здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати:
дослідження новітніх методик та технологій професійно зорієнтованого навчання
іноземних мов у нелінгвістичних закладах
вищої освіти; формулювання та обґрунтування теоретичних положень оптимізації
процесу навчання іноземних мов професійного спрямування, способів удосконалення
дистанційної форми навчання; основних
стратегій реалізації навчання впродовж
життя в іншомовній освіті.
Практичні результати:
публікація результатів дослідження у фахових та зарубіжних виданнях, участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях із опублікуванням тез
доповідей.
Упровадження в навчальний процес інноваційних методів, прийомів, засобів навчання;
розробка навчально-методичного забезпечення дистанційних курсів. Підготовка методичних вказівок для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін “Іноземна мова”, “Іноземна
мова за професійним спрямуванням”.

Форма
звітності

Статті у фахових і закордонних виданнях, тези доповідей на міжнародних
та всеукраїнських науково-практичних конференціях

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ТОРГІВЛІ
Кафедра публічного управління та менеджменту організацій
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації,
терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Розробка науково-прикладних
засад реалізації державної
політики розвитку підприємництва в умовах децентралізації влади.
Держ. реєстр. № 0120U101816
Терміни виконання:
01.2020-12.2024

Публічне управління та
децентралізація влади.
Держ. реєстр. № 0120U101815
Терміни виконання:
02.2020-02.2025

Науковий керівник, відповідальний виконавець
(відповідальні виконавці),
виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному
процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Форма
звітності

Теоретичні результати:
-формування системи ключових факторів впливу на розвиток підприємництва в умовах децентралізації влади;
- подальший розвиток понятійно-категоріального апарату державного управління;
-формування концептуальних засад державної політики розвитку підприємництва в умовах децентралізації влади
Практичні результати:
Підготовка методичних вказівок для проведення практичних занять з дисципліни: «Управління інтеграційними процесами». Участь у конференції з
опублікуванням тез доповіді. Використання матеріалів при викладанні дисциплін кафедри.

Дипломні чи магістерські роботи,
статті і т.д.

Теоретичні результати:
Необхідність диференціації публічного управління та адміністрування. Визначення ролі децентралізації влади. Формування основних напрямів розвитку публічного управління. Дослідження нових функцій управління, комуніВідповідальний виконаець:
Пономаренко С.І., к.е.н., доц.,
кативних процесів.
Михайловська О.В., к.е.н.,
Практичні результати:
доц.:
Кейси до дисципліни “Системний підхід в публічному управлінні”, «ПубліВиконавці: здобувачі 1 та 2 рі- чне адміністрування». Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді.
вня вищої освіти за спеціальні- Практичні завдання з дисципліни «Управління змінами в публічній сфері»
стю «Публічне управління та Використання матеріалів при викладанні дисциплін “ Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні”, «Комунікативний менеджмент на державадміністрування»
ній службі». застосування в навчальному процесі та діяльності підприємств
та органів державної влади, а саме організація та проведення курсів науковопрактичного стажування для підвищення кваліфікації посадових осіб та фа-

Дипломні чи магістерські роботи,
статті і т.д

Науковий керівник:
Косач І.А., д.е.н., доц.
Відповідальний виконавець: Старченко Г.В., к.т.н.,
доц.
Виконавці:
Кулик О.С., аспірантка кафедри ПУМО, Дегтярьов А.В.,
аспірант кафедри ПУМО, здобувачі 1 та 2 рівня вищої
освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
Науковий керівник:
Філіпова Н.В., к.е.н., доц.
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Публічна політика сталого розвитку реального сектору економіки України в умовах євроінтеграції.
Держ. реєстр. № 0120U104297
Термін виконання: 09.202009.2023

Європейський досвід інноваційного розвитку системи публічного управління для забезпечення суспільної стабільності України.
Держ. реєстр. № 0120U104277

Науковий керівник:
д.н.держ. упр.,
Шестаковська Т.Л.
Відповідальний виконавець:
к.е.н., доц.,
Михайловська О.В.

Науковий керівник:
д.н. з держ. упр., доц.
Руденко О.М.
Відповідальний виконавець:
д.е.н., доц., Косач І.А.

Термін виконання: 09.202009.2023
Методи і моделі управління
інноваційним розвитком національної економіки.
Держ. реєстр. № 0120U104121
Термін виконання: 10.202010.2025.

Науковий керівник:
Старченко Г.В. к.т.н., доц.
Виконавці:
Дука А.П. д.е.н., професор
Косач І. А., д.е.н, доц.;
Михайловська О. В.,
к.е.н, доц.;
Філіпова Н. В. к.е.н, доц..

хівців різних профілів з питань запобігання корупції «Формування антикорупційної свідомості посадових осіб та фахівців різних профілів», а також
курсів науково-практичного стажування для підвищення кваліфікації посадових осіб та фахівців різних профілів «Комунікаційна взаємодія в процесі
управління персоналом».
Теоретичні результати:
1) ідентифікація інтеграційних факторів формування та реалізації публічної
політики сталого розвитку реального сектору економіки на засадах комплексності;
2) узагальнення та адаптація до українських реалій європейського досвіду
розвитку «зеленої економіки»;
3) розробка міжінституційної моделі публічного управління сталим розвитком реального сектору економіки на засадах євроінтеграції;
4) визначення євроінтеграційних імперативів удосконалення механізмів реалізації публічної політики розвитку економіки;
Практичні результати: застосування в навчальному процесі та діяльності
підприємств та органів державної влади
Теоретичні результати:
1) визначення напрямів трансформації системи публічного управління суспільною стабільністю України в умовах євроінтеграції;
2) розробка моделі взаємодії стейкхолдерів системи публічного управління
з метою забезпечення суспільної стабільності України;
3) представлення перспективних напрямів адаптації європейського досвіду
інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні;
4) розробка науково-методологічного інструментарію забезпечення суспільної стабільності в Україні шляхом активізації європейських інструментів
інноваційного розвитку системи публічного управління.
Практичні результати: застосування в навчальному процесі та діяльності
підприємств та органів державної влади
Теоретичні результати:
Розробка теоретико-методологічних та науково-методичних засад управління інноваційним розвитком та обґрунтування напрямів його удосконалення, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної
економіки.
Практичні результати: застосування в навчальному процесі, діяльності
підприємств та органів державної влади
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Публікації статей,
публікації тез доповідей, розділи у
монографіях

Публікації статей,
публікації тез доповідей, розділи у
монографіях

Публікації статей,
публікації тез доповідей

Кафедра підприємництва і торгівлі
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації,
терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець
(відповідальні виконавці),
виконавці (науковий ступінь, вчене
звання, ПІБ)

Дослідження асортименту, споживних вла- Науковий керівник:
стивостей, безпечності товарів та якості по- к.т.н., доц. Денисенко Т.М.
слуг торговельних підприємств.
Відповідальний виконавець:
ст. викл. Ганєєва Т.В.
Держ. реєстр. № 0117U007262.
Виконавці:
Термін виконання: 09.2017-06.2022.
д.е.н., доц. Іванова Н.В., к.е.н. доц.
Складові виконання:
Соломаха І.В.
- дослідження асортименту, споживних властивостей, якості і безпечності харчових
Студенти: Євган Ю.,
продуктів та непродовольчих товарів;
Масановець О., Півторак С.,
- оцінка рівня якості послуг торгівельних
Юрченко К.., Кабенок О.,
підприємств.
Голуб Д., Костирко Н.,
Кублицька О., Сетун М.,
Половий Д., Ракута І.
Розвиток підприємництва у сфері інфраструктурного забезпечення бізнесу.

Науковий керівник:
д.е.н., доц. Іванова Н.В.

Держ. реєстр № 0119U103582.
Термін виконання: 10. 2019 - 10.2024

Відповідальний виконавець: к.е.н.
Соломаха І.В.

Складові виконання:
- підтримка розвитку малого бізнесу в
сфері ринкової інфраструктури
- розвиток інфраструктури флористичного
бізнесу в Україні.

Виконавці: к.т.н., доц. Денисенко
Т.М., ст. викл. Ганєєва Т.В.
Студенти: Заіка А., Коток В., Мура І.,
Ролік А., Розумний О., Маргасова О.,
Губанов Д.,
Сірчук Н., Богомаз А., Зозуля Р., Сухомлин А., Лутченко А.
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Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст.
та ін.)

Форма
звітності

Теоретичні результати:Розробка рекомендацій щодо удосконалення асортименту, поліпшення споживних властивостей, якості і безпеки товарів; впровадження наукових розробок
на підприємствах галузі.
Практичні результати: Підготовка методичних вказівок для проведення лабораторних робіт з дисципліни: «Харчові продукти». Участь
у конференції з опублікуванням тез доповіді.
Практичні завдання з дисципліни «Послуги»
Використання матеріалів при викладанні дисциплін «Харчові продукти», «Пакувальні матеріали і тара», «Організація торгівлі», «Послуги», «Непродовольчі товари»

Основні результати будуть висвітлені в
наукових статтях, доповідях на конференціях та в випускних кваліфікаційних роботах магістра

Теоретичні результати: Формування концепції інфраструктурного стандарту та оцінка його
впливу на розвиток підприємницького середовища.
Практичні результати: Кейси до дисципліни
«Оцінка ефективності бізнесу». Підготовка методичних вказівок для проведення практичних
занять з дисципліни: «Основи підприємництва». Участь у конференціях з опублікуванням
тез доповіді. Використання матеріалів при викладанні дисциплін циклу професійної підготовки

Науковий звіт за етапами НДР, статті,
тези за результатами досліджень, випускні кваліфікаційні роботи магістра,
монографія

Кафедра харчових технологій
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації,
терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний
виконавець
(відповідальні виконавці),
виконавці (науковий ступінь, вчене
звання, ПІБ)

Розробка харчових продуктів підвищеної біологічної цінно- Науковий керівник:
Хребтань О.Б., к.т.н., доц.
сті.
Відповідальний виконавець:
Держ. реєстрац. № 0119U103459
Челябієва В.М., к.т.н., доц.
Терміни виконання: 09.19-06.21.
Етапи виконання:
1. Розробка харчових продуктів підвищеної біологічної цінності;
2. Розробка кондитерських виробів підвищеної біологічної
цінності;
3. Розробка хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності.

Виконавці:
Буяльська Н.П., к.т.н., доц.;
Денисова Н.М., к.т.н., доц.;
Замай Ж.В., к.т.н., доц.;
Гуменюк О.Л., к.т.н., доц.
Буяльська Н.П.
Волкова Р.М., викладач
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Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи,
практикуми, дипломні, магістерські,
на здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати:
обґрунтувати основні підходи до
створення харчових продуктів підвищеної біологічної цінності
Практичні результати: розробити
рецептури хлібобулочних та кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності.
Використання матеріалів досліджень в дисциплінах, що викладються: «Технологія харчових виробництв», «Експертиза продовольчих товарів», «Інноваційні технології в харчовій галузі» та ін.

Форма
звітності

Патенти на корисну модель,
наукові статті, тези доповідей, конкурсні роботи студентів.

Кафедра менеджменту та державної служби
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання, вказані у реєстраційній картці)

Модернізаційні засади сталого
розвитку регіонів України в умовах децентралізації владних повноважень.
Держ. реєстр. № 0117 U 004541
Терміни виконання:
04.2017-04.2022

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці),
виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Науковий керівник:
Бутко М.П., д.е.н., проф.
Виконавці:
д.е.н., проф. Дерій Ж.В.
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.
к.е.н., доц. Повна С.В.
д.е.н., Попело О.В.
к.е.н., Лашук О.С.
здобувач А.С. Петровська
к.е.н., доц. Самко О.О.
к.е.н., доц. Самійленко 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.
д.е.н., доц. Ревко А.М.
к.е.н., доц. Дергалюк Б.В.
д.е.н, доц. Бердар М.М.
д.е.н., доц. Гречко А.В.
д.е.н, проф. Худолей В.Ю.
д.е.н., проф. Тульчинська С.О.
д.е.н., доц. Тульчинський Р.В.

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні
(застосування в навчальному процесі: нові навчальні
дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати:
Окреслення 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.
Пошук шляхів удосконалення інституціональної
складової територіальної організації господарства
України з урахуванням впливу новітніх регіональних
і глобальних чинників. При цьому важливим аспектом у вирішенні зазначеного завдання є досліження
впливу на регіональну економіку децентралізаційнх
змін та потреба в інклюзивному розвитку соціо-гуманітарного простору регіонів. Вияв дисфункційних та
гальмуючих чинників.
Пошук альтернатив економічного зростання регіонів
через впровадження децентралізації.
Практичні результати:
Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді.
Практичні завдання з дисципліни «Інноваційно-інвестиційний менеджмент регіонального розвитку».
Використання матеріалів при викладанні дисциплін
“Регіональна економіка», «Механізми регулювання
інноваційно-інвестиційних процесів»

аспірант Воронко А.О.
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Форма звітності

Статті у фахових виданнях, тези доповідей,
розділи
монографій

Механізми державного управління регіональним розвитком в
умовах переформатування владних відносин.
Держ. реєстр. № 0120 U105292
Терміни виконання:
09.2020-09.2025

Науковий керівник:
д.держ. упр., проф. Олійченко І.М.
Відповідальний виконавець:
Самійленко Г.М., к.е.н. доц.
Виконавці:
д.е.н., проф. Бутко М.П.,к. д. упр., доц. Дітковська М.Ю., к.е.н., доц. Повна С.В.
д.е.н., Попело О.В.
к.е.н., доц. Самійленко Г.М.
к.е.н., доц. Шабардіна Ю.В.
к.держ.упр., доц. Харченко Ю.П.
к.е.н., доц. Шевченко О.М.
к.е.н., доц. Уляненко Ф.М.
к.держ.упр., доц. Олифіренко Ю.І.
аспірантка Коваль К.П.
аспірантка Письменюк М.А.
аспірантка Рудяк М.О.
аспірантка Самойлович А.Г.
аспірантка Агафошина М.П.
аспірант Жовток В.А.
аспірант Рассказов О.І.
аспірант Католик М.А.
здобувач Пінчук В.І.
аспірантка Коваленко С.В.
аспірант Смірнов І.М.
аспірант Радчук Т.М.
аспірант Руденко О.О.
аспірант Сахненко К.В.
аспірантка Філіпова Н.В.
аспірант Лілікович П.В.
аспірант Кулик О.С.
аспірант Дегтярьов А.В.
аспірант Новріков С.О.
аспірант Сергієнко О.В.
аспірант Мамаєєва О.В.
аспірант Руденко М.В.
аспірант Татарчук М.С.
аспірант Красногор О.В.
аспірант Конопля Я.Ю.,
аспірант Гурський М.М.

Теоретичні результати:
Дослідження формування концептуальних засад удосконалення механізмів державного управління розвитком регіонів в умовах переформатування владних відносин, на основі чого систематизуються принципи
розробки та функціонування комплексного механізму
державного управління на регіональному рівні, що характеризує рівень здатності системи публічного управління не лише функціонувати в умовах суспільних
трансформацій, а й запроваджувати інноваційні форми та методи діяльності на рівні адміністративно-територіальних одиниць.
Практичні результати:
Участь у конференції з опублікуванням тез доповіді.
Використання матеріалів при викладанні дисциплін
“Регіональна економіка», «Регіональна політика та
місцеве самоврядування»
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Статті у фахових виданнях, тези доповідей,
розділи монографій

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА
Кафедра геодезії картографії та землеустрою

Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний виконавець (відповідальні виконавці), виконавці (науковий ступінь, вчене звання,
ПІБ)

Розробка методики та алгоритмів моніторингу
енергоефективності.

Науковий керівник:
Сахно Є.Ю. д.т.н., професор

Державний реєстр. № 0119U002052
Терміни виконання: 02.2019 - 02.2021

Виконавці: Терещук О.І.,
к.т.н., доц., Корнієнко І.В.,
к.т.н., доц., Щербак Ю.В.,
викладач
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Очікувані наукові результати: теоретичні,
практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Проектування методики та алгоритмів інформаційно-вимірювальної системи моніторингу енергоощадності будівель.

Форма звітності

Наукові статті

Кафедра архітектури та дизайну середовища
Назва НДР, етапи
(№ держреєстрації, терміни виконання,
вказані у реєстраційній картці)

Науковий керівник, відповідальний
виконавець
(або відповідальні виконавці),
виконавці (науковий ступінь,
вчене звання, ПІБ)

Геотехнічний моніторинг території
малоповерхової забудови на основі
дослідження керну, відібраного під заданим кутом з-під підошви фундаменту.

Науковий керівник: к.т.н.
Корзаченко М. М.,
старший викладач кафедри промислового і цивільного будівництва

Держ. реєстраційний № 0120U101818
Терміни виконання: 01.2020-12.2023

Виконавці:
к.т.н., доц. Котельчук Л. С.,
к.т.н., доц. Ітченко Д.М.

Покращення енергоефективності будівель, термомодернізація житлових
фондів.

Науковий керівник:
к.т.н. Корзаченко М. М.,
старший викладач кафедри промислового і цивільного будівництва

Держ. реєстраційний № 0120U101817.
Терміни виконання: 12.2019-06.2022.

Виконавці:
к.ф-м.н., доц. Завацький С. В.,
ст. викладач Павленко В.В.,

Очікувані наукові результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному процесі: нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи,
практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. ст. та ін.)

Теоретичні результати:
 уточнення геологічної карти Чернігівської області;
 оновлення карти малоповерхової забудови Чернігова з уточненням районів, що постійно зазнають підтоплення та зсувів з метою розробки заходів
по їх унеможливленню в майбутньому;
 перевірити теорію про дослідження керну, відібраного під заданим кутом
з-під підошви фундаменту.
Практичні результати:
Планується створити та впровадити керновідбірний снаряд, за допомогою
якого можливо було б відбирати керн під заданим кутом з-під підошви фундаменту; публікація статей у наукових фахових виданнях, в зарубіжних
виданнях, розділів монографій; участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Теоретичні результати:
Аналіз впливу термомодернізації будівель на зменшення витрат енергії;
Розробка заходів з забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель;
Розробка засобів скорочення витрат енергоресурсів.
Практичні результати:
Проведення енергетичного аудиту будівель; публікація статей у наукових
фахових виданнях, в зарубіжних виданнях, розділів монографій; участь у
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Проректор з наукової роботи

Формазвітності

Колективна монографія, корисна модель

Колективна монографія, наукові
статті

В.Г. Маргасова
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