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Розглянуто на засіданні 

Науково-технічної ради 

22.09.2021 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

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 здо- 

буття наук. ст.  та ін.) 

Форма 
звітності 

  1 Розвиток ринку кредитних послуг в умовах 

становлення цифрової економіки. 

Терміни виконання: 10.2021-10.2024 

Державний реєстраційний номер: 0121U113250
 

Науковий  керівник: 

Дубина Максим Вікторович,  

докт. екон. наук, професор 

Панченко Олена Іванівна, 

канд. екон. наук, доцент 

Відповідальний виконавці: 

Кальченко Ольга Миколаївна, 

канд. екон. наук, доцент 

Садчикова Ірина Володимирівна, 

канд. екон. наук, доцент 

Виконавці:  

1. Ільчук Валерій Петрович,

докт. екон. наук, професор 

2. Шишкіна Олена Вікторівна,

докт. екон. наук, доцент 

3. Парубець Олена Миколаївна,

докт. екон. наук, професор 

4. Пінчук Аліна Олександрівна

докт. екон. наук, доцент 

5. Холявко Наталія Іванівна,

докт. екон. наук, доцент 

6. Тарасенко Артем Валерійович,

канд. екон. наук, доцент 

7. Тарасенко Олена Олександрівна

канд. екон. наук 

8. Шпомер Тетяна Олександрівна,

 канд. екон. наук 

9. Штирхун Христина Ігорівна,

канд. екон. наук 

Теоретичні результати: 

– поглиблення сутності категоріального апарату в кредитній 

сфері; 

– уточнення змісту ринку кредитних послуг, його функцій та

принципів розвитку; 

– визначення ролі ринку кредитних послуг у розвитку ринку

фінансових послуг та національної економіки; 

– обґрунтування змісту та особливостей розвитку цифрової

економіки; 

– систематизація сучасних фінансових технологій, які

визначають вектори розвитку ринку фінансових послуг; 

– конкретизація трансформаційних змін на ринку кредитних

послуг в умовах діджиталізації; 

– аналіз стану ринку фінансових послуг в умовах

діджиталізації 

– визначення сучасних  тенденцій розвитку ринку кредитних

послуг; 

– опис базових трендів у трансформації ринку кредитних

послуг в умовах становлення цифрової економіки; 

– розробка практичних рекомендацій щодо активізації

розвитку ринку кредитних послуг в умовах діджиталізації; 

Практичні результати:  

Застосування основних теоретичних та методичних 

положень при викладанні дисциплін для підготовки 

студентів на всіх рівнях вищої освіти  

Захист дисертацій на 

здобуття ступеня доктора 

філософії – 2 од.  

Магістерські роботи – 3 

од. 

Статті – 10 од. 

Монографії, розділи в 

колективних 

монографіях – 3 од. 



10. Жаворонок Артур Віталійович,

канд. екон. наук, доцент 

11. Мекшун Валерія Сергіївна,

аспірантка 

12. Козлянченко Альона Михайлівна,

докторантка 

13. Чийпеш Наталія Миколаївна,

аспірантка 

14. Нітченко Катерина Вячеславівна,

аспірантка 

15. Мурашковська Ірина Анатоліївна,

аспірантка 

16. Сердюк Денис Анатолійович,

аспірант 

17. Кравченко Андрій Олексійович,

аспірант 

18. Лобко Олег Миколайович,

аспірант 

2 Формування інноваційно-інвестиційних 

засад сталого розвитку суб’єктів 

підприємництва в умовах євроінтеграції 

Терміни виконання: 

10.2021-10.2024 

Державний реєстраційний номер: 
0121U113249

Науковий  керівник: 

Ільчук Валерій Петрович, 

докт. екон. наук, професор 

Дубина Максим Вікторович, 

докт. екон. наук, професор 

Відповідальний виконавці: 

Садчикова Ірина Володимирівна, 

канд. екон. наук, доцент 

Шишкіна Олена Вікторівна,  

докт. екон. наук, доцент 

Виконавці: 

1. Парубець Олена Миколаївна,

докт. екон. наук, професор 

2. Пінчук Аліна Олександрівна

докт. екон. наук, доцент 

3. Холявко Наталія Іванівна,

докт. екон. наук, доцент 

4. Забаштанський М.М.,

докт. екон. наук, професор 

5. Роговий А.В.,

докт. екон. наук, професор 

6. Тарасенко Артем Валерійович,

канд. екон. наук, доцент 

Теоретичні результати: 

– поглиблення категоріального апарату теорії

інноваційно-інвестиційних процесів сталого розвитку 

економіки; 

– виявлення проблем сталого розвитку суб’єктів

підприємництва в умовах евроінтеграції; 

– обґрунтування теоретичних аспектів та розкриття

сутнісно-функціональних характеристик інноваційно-

інвестиційних засад сталого розвитку  суб’єктів 

підприємництва в умовах евроінтеграції; 

– виявлення, систематизація та узагальнення

кількісно-якісних характерник моделі сталого 

розвитку суб’єктів підприємництва; 

– узагальнення теоретико-методологічних положень

щодо досілдж6ення умов формування інноваційно-

інвестиційних систем у реальному секторі економіки; 

– розроблення концептуальних підходів до

державного регулювання інноваційно-інвестиційних 

процесів в умовах евроінтеграції; 

– обґрунтування стратегічних орієнтирів та

інноваційно-інвестиційних пріоритетів сталого 

розвитку базових галузей національної економіки в 

умовах євроінтеграції; 

Захист дисертації на 

здобуття ступеня 

доктора філософії – 2 

од. 

Магістерські роботи – 

3 од. 

Статті – 7 од. 

Монографії, розділи в 

колективних 

монографіях – 3од.  



7. Тарасенко Олена Олександрівна 

канд. екон. наук 

8. Шпомер Тетяна Олександрівна,  

 канд. екон. наук 

9. Штирхун Христина Ігорівна,  

канд. екон. наук 

10. Панченко Олена Іванівна, 

канд. екон. наук, доцент 

11. Кальченко Ольга Миколаївна, 

канд. екон. наук, доцент 

12. Жаворонок Артур Віталійович,  

канд. екон. наук, доцент 

13. Чийпеш Наталія Миколаївна, 

аспірантка 

14. Сердюк Денис Анатолійович,  

аспірант 

 

– розроблення принципів і методів формування 

інноваційно-інвестиційних систем в реальному 

секторі національної економіки; 

– розробка пропозицій щодо інноваційно-

інвестиційного забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів підприємництва в умовах євроінтеграції.   

     

Практичні результати:  

Застосування основних теоретичних і методичних 

розробок у навчальному процесі при проведенні 

лекційних та практичних занять в процесі підготовки  

здобувачів вищої освіти на всіх освітніх ступенів і 

форм навчання. 

 

     

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)  

Очікувані наукові  результати: теоретичні, практичні (застосування в 
навчальному процесі:  нові навчальні дисципліни, нові лаборато- 

рні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук.  
ст.  та ін.)  

Форма  
 звітності  

  

1 Назва НДР «Соціально-політичні 

та гуманітарні проблеми 

становлення громадянського 

суспільства»  

Державний реєстраційний номер –  

0115 U 005496 

Термін виконання – 2020-2025рр. 

Наукові керівники:  

к.і.н., доцент – Крук О.І. 

к.філос.н., доцент Киселиця С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні результати: 

Концептуалізація та розвиток наукових уявлень про громадянське 

суспільство та специфіку громадянського поступу в Україні. 

Обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження ролі 

культури та культурних (креативних) індустрій в розбудові 

громадянського суспільства. 

Практичні результати: 

Створення навчально-методичних матеріалів, що сприятимуть 

розвитку загальнокультурної компетентності здобувачів вищої 
освіти, пов’язаної зі здатністю критично мислити, брати на себе 

відповідальність, брати участь у діяльності інститутів 

громадянського суспільства, брати участь у вирішенні конфліктів 

ненасильницьким способом; здатністю до життя в 

багатокультурному та багатонаціональному суспільстві. 

Стаття у науково-

метричному  

виданні, тези 

доповідей на 

конференціях 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Теоретичні результати: 

Соціально-філософські проблеми формування громадянської 

свідомості.  

Практичні результати:  
1) опублікування наукової статті у фаховому виданні; 

 2) підготовка до друку наукової статті в наукометричному 

виданні;  
3) підготовка тез доповіді та участь у роботі міжнародної науково-

практичної конференції;  

4) виховання громадянської свідомості у молодого покоління 

співгромадян через діяльність викладача бакалаврату, 

магістратури, аспірантури, керівника філософського гуртка, 

інституту кураторства та членства в регіональному відділенні 

МАН України 

Стаття у науково-

метричному  

виданні, тези 

доповідей на 

конференціях 

Відповідальні виконавці: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.філол.н., доцент – Гаценко І.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.і.н., доцент – Герасименко О.В. 

 

 

 

к.і.н., доцент – Колєватов О.О. 

 

 

Теоретичні результати: 

Дослідження проблем становлення й розвитку громадянського 

суспільства незалежної України. 

Практичні результати: 

1) підготувати підписання угоди про співпрацю з університетом 

ім.. А. Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща); 

2) разом з польськими колегами провести спільне соціологічне 

дослідження; 

3) підготувати до друку 1 статтю в наукометричному виданні; 

4) підготувати до друку 1 статтю в фаховому виданні; 

5) взяти участь у роботі круглого столу з питань розвитку 

громадянського суспільства організованого Національним 

інститутом стратегічних досліджень. 

Теоретичні результати: 

Державна мова як засіб формування національної свідомості 

українського суспільства 

Практичні результати: 

1) Підготовка та публікація наукової статті у фаховому виданні 

2) До дня української писемності та мови круглий стіл «Українська 

мова: історія, сучасний стан, перспективи розвитку». 

3) До дня рідної мови круглий стіл «Рідна мова як чинник 

етнокультурного самовизначення та національної свідомості. 

Теоретичні результати: 

Дослідження використання праці військовополонених на 

Чернігівщині  в період Першої світової війни 

Практичні результати: 
1) підготувати до друку статтю у фаховому виданні. 

Теоретичні результати: 

Дослідження історико-гуманітарних аспектів в процесі розвитку 

суспільства 

Стаття у науково-

метричному виданні; 

стаття у фаховому 

виданні; участь у 

круглому столі  

 

 

 

 

 

 

 

Стаття у фаховому 

виданні 

участь у круглому 

столі  

 

 

 

Підготовка та 

публікація наукової 

статті у фаховому 

виданні. 

 

Підготовка та 

публікація наукової 

статті у фаховому 

виданні.Тези 



 

Виконавець: 

ст. викладач - Світенок М.І. 

Практичні результати: 

1) Підготувати до друку одну статтю у фаховому виданні. 

2) Взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції 

Теоретичні результати: 

Дослідження ролі права та правової культури в процесі 

становлення  громадянського суспільства. 

Практичні результати: 

1) підготувати до друку  статтю у фаховому виданні 

доповіді на 

конференції 

 

 

 

Підготовка та 

публікація наукової 

статті у фаховому 

виданні 

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)  

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  

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

управління  економічною  безпекою  

підприємства.  
  

Держ. реєстр. № 0118U001901  

Терміни виконання: 05.2018-05.2023   

Науковий керівник:   
к.е.н., доц. Акименко О.Ю., 

докторант кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту.  

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.  
  

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.  

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)  

Очікувані наукові  результати: теоретичні, практичні (застосування в навчальному 
процесі:  нові навчальні дисципліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипло- 

мні, магістерські, на здобуття наук. ст.  та ін.)  

Форма  
 звітності  

 Розвиток економіки в умовах 

глобалізаційних викликів: 

національний та регіональний 

виміри.  
  

Держ. реєстр. № 0116U003596  

  

Термін виконання: 02.2016-12.2021  

  

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  

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  

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.  

Публікації 

статей, 

публікації 

тез 

доповідей  

 

  



Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики  
  

№№ 

Назва НДР, етапи 

№ держреєстрації,   

терміни виконання 

(місяць, рік) 

 

Науковий керівник (відповідальний 

виконавець) 

та виконавці НДР 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання 

Очікувані результати теоретичні та практичні  Форма звітності 

1 Маркетингова 

діяльність в умовах 

трансформації 

економіки. 

Держ. реєстр. № 

0116U003638 

Терміни виконання: 

01.2016 – 01.2022 

Науковий керівник Вербицька А.В., 

к.н.держ.упр. 

Відповідальний виконавець 

Забаштанська Т.В., к.е.н., доц. 

Виконавці: 

Бабаченко Л.В., к.е.н., доцент; 

Москаленко В.А., к.е.н., доцент; 

Рябова Т.А., к.е.н., доцент; 

Рябов І.Б., к.е.н., доцент; 

Полковниченко С.О., к.е.н., доцент; 

Лисенко І.В., к.е.н., доцент 

Чийпеш Н.М., асистент; 

Рябченко І.С., ЗВО групи ММРп-201;  

Красій А.В., ЗВО групи ММРп-201; 

Теоретичні результати 

Наукове дослідження:  

- взаємозв’язку маркетингової та логістичної діяльності на підприємстві; 

- використання сучасних інструментів digital-marketing в діяльності підприємств; 

- використання інноваційних маркетингових інструментів у розвитку брендингу. 

- психологічних механізмів впливу реклами на поведінку споживача освітніх 

послуг. 

- розвитку системи маркетингу підприємств в умовах цифровізації. 

Удосконалення:  

- напрямів розвитку SM-маркетингу;  

- механізмів впровадження стартап-маркетингу, соціально-відповідального 

маркетингу у сфері бізнесу; 

Статті у фахових 

та міжнародних 

виданнях, тези 

доповідей на 

конференціях, 

кваліфікаційні 

роботи, конспекти 

лекцій, методичні 

розробки 

  Хомєнок М.В., ЗВО групи ММРп-201; 

Федоренко М.В., ЗВО групи ММРп-

201; 

Вержуцька Я.Ю., ЗВО групи ММРп-

201; 

Матусевич Е., ЗВО групи МР-181; 

Бойко В.О., ЗВО групи МР-181; 

Здор Я.О., ЗВО групи МР-191; 

Сябро А.В., ЗВО групи МР-191; 

Гришко І.Г., ЗВО групи МР-191; 

Лабута А.О., ЗВО групи МР-191; 

Немчик В.В., ЗВО, групи МР-201 

-управління бізнесом через впровадження управлінського обліку на 

підприємствах різних галузей національної економіки;  

-маркетингового забезпечення реалізації аграрного потенціалу України;  

-організації маркетингової діяльності спортивних закладів; 

-маркетингового забезпечення конкурентоспроможності підприємств роздрібної 

торгівлі.Розробка: - заходів з ефективного просування освітніх програм;  

-механізму вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства.  

Практичні результати  застосування результатів наукових досліджень для:  

-розробки нових курсів кафедральних навчальних дисциплін «SMM в секторі 

креативних індустрій», «Маркетинг у соціальних мережах», «Медіапланування», 

«Event-технології», «Бізнес-аналітика», «Digital Marketing Advanced», 

«Конкурентний маркетинг»; -удосконалення викладання кафедральних 

навчальних дисциплін: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетинг 

послуг», «Рекламний креатив», «Інтернет-маркетинг», «Маркетингові 

комунікації», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингове ціноутворення», 

«Стратегічний маркетинг», «Стратегічне управління», «Соціальна 

відповідальність бізнесу», «Startup Marketing», «Ринкові дослідження», 

«Маркетингова товарна політика», «Комерційна діяльність посередницьких 

підприємств», «Торгівельно-посередницька діяльність у маркетингу», 
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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)  

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  

  

 

1 Теоретичні та прикладні аспекти 

розвитку основних напрямів 

сучасної соціальної роботи в 

Україні: від підготовки фахівців до 

здійснення практичної діяльності 

Держ.реєстр.№0115u0054443.  

Термін виконання 01.09.15-01.06.19 

Термін виконання продовжено до 

01.06.22 

 

Науковий (ві)  

керівник 

к.пед.н. доцент, зав. 

кафедри соціальної 

роботи Коленіченко 

Т.І. 

Відповідальний 

виконавець (вці): 

Ревко А.М. д.е.н., 

доц., професор 

кафедри соціальної 

роботи 

 

Теоретичні результати: дослідити соціальне підприємництво як 

елемент соціальної інфраструктури регіону в умовах сталого розвитку. 

Дослідити філософсько-методологічні підстави соціальної роботи на 

сучасному етапі трансформації українського суспільства. Розробити 

модель адаптації ветеранів АТО/ООС до умов сучасного соціуму 

Дослідити особливості формування правової підготовки майбутніх 

соціальних працівників у ЗВО; дослідити особливості надання 

соціальних послуг сім’ям з дітьми в громаді 

Практичні результати: фахові статті, тези конференцій, статті у SCOPUS та WoS 

 Дипломні,  

магістерські роботи, 

статті,  

 Чинники та умови формування 

професійної компетентності 

соціальних працівників  

Мекшун А.Д. 

 

 

 

Теоретичні результати 

Дослідити особливості формування правової підготовки майбутніх соціальних працівників у ЗВО  

Практичні результати: Фахова стаття  (2 шт.) 

Децюк Т.М. 

 

 

Теоретичні результати 

Дослідити особливості формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників у позаудиторній роботі в умовах ВНЗ 

Практичні результати: Фахова стаття, (2 шт.) 
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Ревко А.М. 

 

 

Теоретичні результати 

Соціальне підприємництво як елемент соціальної інфраструктури регіону в умовах сталого 

розвитку 

Практичні результати 

2 статті (1 стаття в категорії Б та 1 стаття в SCOPUS та/або WoS); 

1 магістерська робота; 2 тези  

   

Коленіченко Т.І. 

 

Теоретичні результати 

Розробити модель адаптації ветеранів АТО/ООС до умов сучасного соціуму 

Практичні результати 

Тези на конференцію – 3 шт;  

Статті у фахових виданнях – 1 шт. 

  Острянко Т.С. 

 

 

Теоретичні результати 

Дослідити розвиток інклюзивних практик в Україні та за кордоном  

Практичні результати 

 2 статті (1 стаття в категорії Б та 1 стаття в SCOPUS та/або WoS); 

   

Захаріна М.І. 

Теоретичні результати 

Дослідити особливості надання соціальних послуг сім’ям з дітьми в громаді 

Практичні результати  

Стаття 1 шт, тези 1 шт.  

   

 

Кривоконь Н.І.  

 

 

 

 

Розробка концепції супервізії на основі наснаження в контексті вдосконалення системи 

соціальних послуг в Україні 

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 й оприлюднення професійної 

моделі та сукупності вимог до особистості супервізора в 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. 
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Кафедра креативних індустрій і соціальних інновацій  
 

Назва НДР, етапи 
(№ держреєстрації,  терміни виконання, 

вказані у реєстраційній картці) 

Науковий керівник, відповідальний 
виконавець (відповідальні викона- 
вці), 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 

 Професійна ідентифікація студентів 

ВНЗ в умовах структурних змін.  
 Держ. реєстр. № 0117 U 007263  

 Терміни виконання: 09.2017- 12.2021  
  

Науковий керівник: 
к.психол., н., 
доц. кафедри  Чепурна Г.Л., 

Відповідальний виконавець: 

ст. викладач, Лещенко М.Є. 

Виконавці: 

д.е.н., доц., завідувачка кафедри 

Поленкова М.В., 

к. філос. н., доц. Ємець Н.А.,  

к.психол.н., доц. кафедри   

Філіпович  В.М. 

к. е. н., доцент Сизоненко О.В., 

ст. викладач Піддубна Ю.В. 
  

Теоретичні результати 

- розробка теоретичної моделі 

професійної ідентифікації студентів в 

умовах змін; 

- визначення системи соціально-

психологічних чинників професійної  

ідентифікації; 

- емпіричне дослідження ролі змін у 

формуванні професійної самосвідомості 

молодої людини. 
Практичні результати 

-впровадження результатів НДР у 

викладання навчальних дисциплін: 

«Вікова психологія», «Соціальна 

психологія», «Психологія особистості», 

«Загальна психологія»; 

-розробка кейсів з дисциплін: «Тренінг-

курс професійної ефективності», 

«Тренінг-курс професійного 

самовизначення»; 

-впровадження результатів НДР у 
практику роботи психологічної служби 

НУ «Чернігівська політехніка». 

Публікація монографії, публікація 

статтей  у фахових виданнях, публікація 

тез доповідей, відгуки стейкхолдерів, 

захист магістерських робіт 

Соціальні та психологічні умови 

формування психологічної стійкості 

особистості у важких та кризових 

ситуаціях.  
  

Держ. реєстр. № 116U007214.  

09.2016 - 09.2023.   

  

  
  

Науковий керівник:   

к.психол.н., доц.  

кафедри  Філіпович В.М. 

Відповідальний виконавець:   
ст. викладач, Лещенко М.Є.  

Виконавці:  

д.е.н., доц., завідувачка кафедри 

Поленкова М.В.,  

к. філос. н., доц. Ємець Н.А., 

к.психол.н., доц. кафедри Чепурна Г.Л.,  

Теоретичні результати: 

 - розробка теоретичної моделі 

формування психологічної стійкості 

особистості у важких та кризових 

ситуаціях; 

- визначення структурних компонентів  

та конструктів психологічної стійкості; 

- емпіричне дослідження вікових 

психологічних особливостей розвитку 

психологічної стійкості. 

Публікація статтей  у фахових 
виданнях, публікація тез доповідей, 

відгуки стейкхолдерів, захист 

магістерських робіт 
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к. е. н., доцент Сизоненко О.В.,  

ст. викладач Піддубна Ю.В. 
 

Практичні результати: 

- впровадження результатів НДР у 

викладання навчальних дисциплін: 

«Кризова психологія», «Психологія 

кризових станів та посттравматичних 

розладів», «Психологічна допомога в 

кризових ситуаціях», 

-розробка кейсів з дисципілни             
«Психологія стресостійкості»; 

-впровадження результатів НДР у 

практику роботи психологічної служби 

НУ «Чернігівська політехніка»; 

-розробка тренінгової програми 

формування стресостійкості. 

Соціально-економічні виклики: 

креативні індустрії, соціальна 

психологія, соціальна робота.  

10.2021 - 12.2026 р.  
  

Науковий керівник:   

д.е.н., доц., завідувачка кафедри 
Поленкова М.В.   

Відповідальний виконавець:  

к. філос. н., доц. Ємець Н.А.  

 Виконавці:  

к.е.н., доцент Сизоненко О.В., 

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

ст. викладач Лещенко М.Є.,  
к.психол., н., доцент кафедри  

Чепурна Г.Л.,  
ст. викладач Піддубна Ю.В. 

  

 Теоретичні результати: 

- аналітичне дослідження сфери 

креативних індустрій, психології 

бізнесу, соціальних інновацій;  

міжкультурна фахова взаємодія 

психологічної спільноти з метою 
формування всебічно розвиненої 

особистості в умовах інноваційних змін 

(наукові статті, тези конференцій, 

участь в мнпк); 

- розвиток творчого потенціалу 

особистості в контексті сталого 

інноваційного науково-технічного 

розвитку суспільства. 
Практичні результати: 

- розробка ефективних методів 

управління закладами креативних 

індустрій. 
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Кафедра фізичної реабілітації  
  

   

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.) 

Форма 
звітності 

Теоретико-методичні засади 

оздоровчо-реабілітаційних заходів 

та функціональних фітнес-

тренінгів для різних груп 

населення. 

 

Держ. реєстр. №  0121U112059 
Терміни виконання: 02.2021-12.2022 

 

Наукові. керівники:  
к. пед. наук., доцент, Черняков В.В. 

к. пед. н., доц., зав. каф. Зайцев В.О.; 

Відповідальні виконавці: 
канд. наук з фіз. вих. і спорту, доцент 

Синіговець І.В.; 

к. пед. наук, доцент Печко О.М.; 

Виконавці: 

д. мед. наук, професор Майдіков Ю.Л.; 

к. мед. наук, доцент Пономаренко Н.П.; 

к. пед. наук Борисенко В.В.; 
к. е. н. Ридзель Ю.М.; 

старший викладач Драгунов Д.М. 

старший викладач Дерябкіна Т.В.; 
старший викладач Дудоров О.М.; 

старший викладач Самійленко В.П.; 

старший викладач Супронюк М.В.; 

старший викладач Титаренко В.І. 

Теоретичні результати: 

 визначити та адаптувати понятійно-
категоріальний апарат оздоровчо-

реабілітаційних заходів та 

функціональних фітнес-тренінгів до 
сучасних соціальних відносин; 

 розкрити сучасні методичні підходи 

до забезпечення змісту процесу 

оздоровчо-реабілітаційних заходів та 
функціональних фітнес-тренінгів; 

 здійснити системний аналіз стану 

розвитку системи оздоровчо-

реабілітаційних заходів та 

функціональних фітнес-тренінгів для 
різних груп населення у сучасних 

соціальних умовах; 

 систематизувати та впроваджувати у 

навчальний процес іноваційний досвід 
організації та забезпечення процесу 

оздоровчо-реабілітаційних заходів та 

функціональних фітнес-тренінгів для 
різних груп населення. 

Практичні результати: 

 удосконалення навчальної 

документації; 

навчально-методичне забезпечення 
навчальних дисциплін 

Робочі навчальні 
програми з навчальних 

дисциплін. 

Навчальні посібники. 
Методичні вказівки. 

Наукові статті. 
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 

Кафедра публічного та приватного права 
 

№ 

з/п 

Назва НДР, етапи 

№ держреєстрації,   

терміни виконання (місяць, рік) 

 

Науковий керівник (відповідальний 

виконавець) 

та виконавці НДР 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання 

Очікувані результати 

теоретичні та 

практичні  

Форма звітності 

 

І. Проблеми адміністративно-правового 

забезпечення прав людини в сучасних 

умовах. 

 

Держ. реєстр. №  0119U000420 

Терміни виконання: 09.15-06.22 

 

Науковий керівник 

Пузирний Вячеслав 

Феодосійович, д.ю.н., 

професор  

 

Відповідальний 

виконавець: 

Чічкань Марія Валеріївна, 

к.ю.н., доцент 

 

Виконавці:  

1. Шестак Лілія 

Володимирівна, к.ю.н., 

доцент. 

2. Литвиненко Валентина 

Миколаївна,  к.ю.н., 

доцент. 

3. Ст. викл. Козинець Ірина 

Гаврилівна  

Очікувані теоретичні результати: 

 

Наукові дослідження  з актуальних проблем 

адміністративного, адміністративного-

процесуального, адміністративно-деліктного 

права, адміністративного судочинства,  

антикорупційного законодавства, 

інформаційного права, міжнародного 

публічного права, права соціального 

забезпечення громадян в Україні, трудового 

права. 

 

Очікувані практичні результати: 

 

Друковані статті у фахових виданнях, тези на 

конференції, семінари, круглі столи, 

методичні рекомендації для проведення 

семінарських занять та самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти. 

Звіт про НДР за 

2021-2022 

 Етапи:    
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1. Актуальні проблеми діяльності 

антикорупційних органів 

   

1.1 Проблеми діяльності антикорупційних 

органів в Україні 

Пузирний В.Ф., д.ю.н., 

проф. 

Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані:  

- у навчальному процесі - при викладанні 

дисциплін «Антикорупційна політика 

в Україні», «Адміністративно-правове 

регулювання діяльності антикорупційних 

органів в Україні» 

- розробка методичних 

рекомендацій для 

написання курсових 

робіт 

2. Актуальні проблеми адміністративного, 

адміністративного-процесуального, 

адміністративно-деліктного права, 

адміністративного судочинства, 

інформаційного права 

   

2.1 Проблематика управлінських рішень в 

діяльності керівників Державної 

кримінально-виконавчої служби України 

Пузирний В.Ф., д.ю.н., 

проф. 

Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані:  

- у науковій сфері - для подальшого 

дослідження проблем управлінських рішень в 

діяльності керівників Державної  

кримінально-виконавчої служби України; 

- у нормотворчості - при підготовці 

проектів нормативно-правових актів та 

вдосконалення адміністративного 

законодавства України;  

- у навчальному процесі - при викладанні 

дисциплін: «Адміністративне право». 

тези на конференцію / 

семінар 

2.2 Принцип верховенства права і право на 

справедливий суд у світлі Європейської 

конвенції з прав людини і практики 

Європейського суду з прав людини 

Ст. викл. Козинець І.Г. Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані:  

- у науковій сфері - для подальшого 

дослідження проблем прав, свобод та 

інтересів людини  і громадянина; 

- у нормотворчості - при підготовці 

проектів нормативно-правових актів та 

вдосконалення адміністративного 

законодавства України;  

- у навчальному процесі - при викладанні 

дисциплін: «Адміністративне право», 

- публікація у фаховому 

науковому виданні;  

- тези на конференцію / 

семінар 

2.3 Забезпечення учасникам судового процесу 

права на правову допомогу 

Ст. викл. Козинець І.Г. - семінарське заняття і 

самостійної роботи 

студентів з дисципліни 

«Адміністративно-

процесуальне право», 

«Адміністративне 

 судочинство» 
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2.4 Проблеми забезпечення доступу до 

адміністративного суду 

Ст. викл. Козинець І.Г. «Адміністративно-процесуальне право», 

«Адміністративне судочинство» 
- публікація у фаховому 

науковому виданні;  

- тези на конференцію / 

семінар 

2.5 Проблеми адміністративної 

відповідальності  

Шестак Л.В., к.ю.н., доцент 

 

Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані: 

- у навчальному процесі під час підготовки 

та написання курсових робіт з дисципліни 

«Адміністративна відповідальність», 

«Проблеми адміністративного права та 

процесу в Україні та світі» 

- розробка методичних 

рекомендацій для 

написання курсових 

робіт 

2.6 Особливості правового регулювання 

публічної служби в Україні 

Шестак Л.В., к.ю.н., доцент 

 

Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані: 

- у науковій сфері - для визначення шляхів 

вирішення проблем правового регулювання 

публічної служби;  

- у навчальному процесі - при викладанні 

дисципліни «Адміністративне право» 

- публікація у фаховому 

науковому виданні;  

2.7 Інформація як об’єкт правового 

регулювання 

Шестак Л.В., к.ю.н., доцент 

 

Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані: 

- у навчальному процесі - при викладанні 

дисциплін: «Адміністративне право», 

«Адміністративна відповідальність», 

«Інформаційне право», «Правові засади 

надання адміністративних послуг» 

- тези на конференцію / 

семінар; 

2.8 Особливості правового регулювання 

надання адміністративних послуг 

Шестак Л.В., к.ю.н., доцент 

 

3. Актуальні проблеми міжнародного 

публічного права 

 
 

 

3.1 Поняття, зміст та сучасні тенденції у сфері 

міжнародного публічного права 

Чічкань М.В., к.ю.н., 

доцент 

 

Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані:  

- у науковій сфері - для подальшого 

дослідження змісту міжнародного публічного 

права; 

- у нормотворчості - при підготовці 

проектів нормативно-правових актів та 

вдосконалення міжнародно-правової 

концепції України;  

- тези на конференцію / 

семінар; 

- розробка методичних 

рекомендацій для 

семінарських занять  та 

самостійної роботи 

студентів. 
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- у навчальному процесі - при викладанні 

дисциплін: «Міжнародне публічне право» та 

суміжних дисциплін. 

4. Актуальні проблеми трудового права в 

Україні 

 
 

 

4.1 Особливості припинення трудового 

договору у зв’язку із зміною істотних умов 

праці та за п. 1 ст. 40 КЗпП 

Литвиненко В.М., к.ю.н., 

доцент 

 

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» 

- публікація у фаховому 

науковому виданні  

4.2 Кадрове діловодство: дещо про особисту 

документацію 

Литвиненко В.М., к.ю.н., 

доцент 

 

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». 

тези на конференцію / 

семінар 

4.3 Деякі питання кадрового діловодства Литвиненко В.М., к.ю.н., 

доцент 

 

Викладені матеріали можуть бути 

використані у навчальному процесі при 

викладанні дисципліни «Кадрове 

діловодство» 

- розробка методичних 

рекомендацій для 

семінарських занять  та 

самостійної роботи 

студентів 

4.4 Правове регулювання дистанційної роботи 

в Україні 

Пузирний В.Ф., д.ю.н., 

проф. 

Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані:  

- у науковій сфері - для подальшого 

дослідження особливостей правового 

регулювання дистанційної роботи в Україні;  

- публікація у фаховому 

науковому виданні  



19  

  

- у нормотворчості - при підготовці 

проектів нормативно-правових актів та 

вдосконалення трудового законодавства 

України щодо дистанційної роботи в Україні;  

- у навчальному процесі - при викладанні 

дисципліни «Трудове право» 

5. Актуальні проблеми права соціального 

забезпечення громадян в Україні 

   

5.1 Особливості реалізації права на соціальне 

забезпечення в сучасних умовах 

доц. Чічкань М.В. Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані:  

- у науковій сфері - для подальшого 

дослідження змісту права соціального 

забезпечення, проблем та перспектив 

вдосконалення правового регулювання 

даного права;  

- у нормотворчості - при підготовці 

проектів нормативно-правових актів та 

вдосконалення соціально-захисного 

законодавства України;  

- у навчальному процесі - при викладанні 

дисциплін: «Право соціального 

забезпечення», «Пенсійне право» та «Правове 

регулювання діяльності держави по 

забезпеченню соціальних прав людини». 

- публікація у фаховому 

науковому виданні;  

- тези на конференцію / 

семінар 

5.2 Актуальні питання діяльності держави по 

забезпеченню соціальних прав людини 

Чічкань М.В., к.ю.н., 

доцент 

Викладені висновки і пропозиції можуть 

бути використані:  

- у науковій сфері - для подальшого 

дослідження проблем забезпечення державою 

соціальних прав людини;  

- у нормотворчості -  при підготовці 

проектів нормативно-правових актів та 

вдосконалення чинного законодавства 

України;  

- у навчальному процесі - при викладанні 

дисциплін «Правове регулювання діяльності 

держави по забезпеченню соціальних прав 

людини»  та суміжних дисциплін 

- тези на конференцію / 

семінар; 

- розробка методичних 

рекомендацій для 

семінарських занять  та 

самостійної роботи 

студентів 
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ІІ. Державне регулювання сфери 

цивільного обігу та господарської 

діяльності 

 

Держ. реєстр. №  0115U003444 

Терміни виконання: 01.2015-12.2022 

 

Науковий керівник: 

Апанасенко К.І., к.ю.н., 

доцент 

 

Відповідальні виконавці:  

1. Шпомер А.І., к.ю.н., 

доцент 

2. Барабаш А.Г., к.ю.н., 

доцент 

 

Виконавці:  

1. Кочина О.С., к.ю.н., 

доцент 

2. Керноз Н.Є., ст. 

викладач 

 

 

 Етапи:    

1 Практики Європейського Суду з прав 

людини у цивільних, адміністративних 

справах 

Апанасенко К.І., к.ю.н., 

доцент 

 

Теоретичні результати: Теоретичне 

опрацювання питання про судовий захист 

прав громадян громадськими об’єднаннями, 

про окремі аспекти практики Європейського 

Суду з прав людини у цивільних, 

адміністративних справах. 

Практичні результати: 

Підготовка трьох фахових публікацій і тез 

доповідей на конференціях. Керівництво 

науковими публікаціями студентів. 

- фахові публікації; 

-  тези доповідей на 

конференціях; 

- наукові публікації 

студентів. 

2 Проблеми правового регулювання 

земельних та екологічних відносин в 

Україні 

Барабаш А.Г., к.ю.н., 

доцент 

Теоретичні результати: Дослідження 

проблем, що виникають при набутті земельної 

ділянки у власність, розпорядженні 

земельною ділянкою, охороні земельної 

ділянки як природного ресурсу, обмеженні 

прав на землю на сучасному етапі розвитку 

законодавства України. Дослідження 

особливостей правового режиму земельних 

- фахові публікації; 

-  тези доповідей на 

конференціях, семінарах, 

круглих столах тощо; 

- наукові публікації 

студентів. 
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ділянок, які відносяться до особливо-

охоронюваних земель. 

Практичні результати: 

Підготовка фахових публікацій,  тез 

доповідей на конференціях. Керівництво 

науковими публікаціями студентів. 

4 Правове регулювання господарських 

відносин в окремих сферах діяльності та 

галузях суспільного виробництва в рамках 

євроінтеграційних процесів 

Шпомер А.І., к.ю.н., доцент Теоретичні результати: 

Необхідність подальшого розвитку та 

вдосконалення правового регулювання 

господарських відносин в окремих сферах 

діяльності та галузях суспільного 

виробництва в рамках євроінтеграційних 

процесів. 

Практичні результати: 

Підготовка наукової статті. Участь у 

конференції з опублікуванням тез доповіді. 

Керівництво науковими публікаціями 

студентів. 

- фахові публікації; 

-  тези доповідей на 

конференціях, семінарах; 

- наукові публікації 

студентів. 

5 Захист авторських прав та відповідальність 

за їх порушення 

Кочина О.С., к.ю.н., доцент Теоретичні результати: 

Необхідність дослідження умов 

виникнення відповідальності за порушення 

авторських прав. Дослідження найбільш 

поширених видів авторських договорів і 

вироблення на цій основі рекомендацій щодо 

захисту авторських прав.  

Практичні результати: 

Публікація наукових статей відповідної 

тематики. Керівництво науковими 

публікаціями студентів. 

- фахові публікації; 

-  тези доповідей на 

конференціях, круглих 

столах, семінарах; 

- наукові публікації 

студентів. 

6 Основні напрямки розвитку цивільних 

процесуальних правових відносин в 

рамках євроінтеграційних процесів 

Керноз Н.Є., ст. викладач Теоретичні результати: Формування 

актуальної класифікації видів цивільного 

судочинства на наказне, позовне, окреме 

провадження. Значення стадій перегляду 

судових рішень для захисту прав особи. 

Особливості виконавчого провадження як 

завершальної стадії судового провадження. 

Практичні результати: 

Участь у конференції з опублікуванням тез 

доповіді. Публікація статей відповідної 

- фахові публікації; 

-  тези доповідей на 

конференціях; 

- наукові публікації 

студентів. 
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тематики. Керівництво науковими 

публікаціями студентів. 

Кафедра кримінального права та правосуддя 

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, магістер- 
ські, на здобуття наук. ст.  та ін.)  

Форма 
 звітності 

1 Міжнародно-правові засади 

реформування законодавства України в 

контексті євроінтеграційних процесів. 

Держ. реєстр. № 01121______  

Терміни виконання: 09.2021-06.2023 

Науковий керівник  

Коломієць Наталія Володимирівна, 

д.ю.н., професор 

Відповідальний виконавець (вці): 

Пузирна Н.С., к.ю.н., доцент 

Виконавці:  

Петрик О.Л., к.з держ. упр.; 

Сенченко Н.М., к.ю.н., доцент; 

Осипенко І.П., ст. викладач; 

Іваньков І.В., к.ю.н., доцент; 

Толкач А.М., ст. викладач; 

Стеченко К.Л., здобувач вищої освіти; 

Пророченко В.В., здобувач вищої 

освіти. 

Теоретичні результати…. 

Аналіз і дослідження проблем 

реформування законодавства України. 

Адаптація законодавства України до 

європейських стандартів. 

Практичні результати: 

Використання матеріалів при 

викладанні курсу Загальної та 

Особливої частини кримінального 

права, криміналістики, кримінального 

процесу, кримінально-виконавчого 

права, кримінології; при написанні 

курсових.  
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Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін 

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

Науковий керівник, 
відповідальний виконавець 

(відповіда- 
льні виконавці), виконавці (на- 
уковий 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 

Проблеми державотворення в 

Україні та світі, формування 

національної правової системи.  

Держ. реєстр. № 0116U003641.  

Терміни виконання: 02.2016-03.2022 

Науковий керівник: 
Козинець О.Г., к.і.н., доц. 

Відповідальний 

виконавець:   

Веремієнко С.В.   

Виконавці: 

Етапи: 

1. Дослідження проблем історії

державо- та правотворення в Україні 
та світі, розвиток правових та 

політичних доктрин 

Козинець О.Г., к.і.н., доц. 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.  

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 

Наукові статті, тези 

доповідей на наукових 

конференціях  
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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.). 

  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.  

 

1.4. Дослідження проблем еколого-

правової охорони навколишнього 

природного середовища  

Веремієнко С.В., ст. викладач  

  
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».  

Наукові статті, тези 

доповідей на наукових 

конференціях  

1.5. Проблеми забезпечення прав 

людини  

Марущак Н.В., к.ю.н., доц.  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  

курсові роботи, наукові 
статті, тези конференцій і  

т.д.  

  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 
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1.6. Дослідження проблем місцевого 

самоврядування в Україні  

Марущак О.А., к.ю.н., 

доц.   

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.  

Курсові, бакалаврські 

роботи, статті, тези 

конференцій і т.д.  

1.7. Світоглядні, історико-культурні та 

політико-правові аспекти розвитку 

суспільства  

Карпова І.Г., к.пед.н., 

доц.  

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.   

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)  

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 здо- 
буття наук. ст.  та ін.)  

Форма  
 звітності  

  

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  

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.  

  

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  
  
5. Визначити основні керувальні впливи 

енергетичних параметрів тліючого розряду на 
утворення дифузійно-зварних з’єднань в умовах 

високотемпературного нагрівання в плазмі 

потужнострумового тліючого розряду.   

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.  

  

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.  

  

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.  
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Методи параметричного проектування в 

будівництві, архітектурі і дизайні. 

(01.09.2020-30.06.2022) 

 

– Параметричне проектування будівельних систем 

та об’єктів архітектури й дизайну; 

 

– 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. 

Кайдаш М.Д., к.т.н.., доц. 

Барбаш М.І., ст. викл. 

Нагорна І.В., ас. 

студенти спеціальностей БА, 

ЗВ, ПЦ, ДС і АМ 

 

 

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 та  3D-друк 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 
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Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування 

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.) 

Форма 
звітності 

Підвищення надійності системи «двигун-

коробка швидкостей-карданний вал-

колеса» новими конструктивними 

розробками та технологіями їх 

виготовлення  

Терміни виконання: 09.2021-06.2023 

Науковий керівник: 

Кальченко В.І. д.т.н., проф. 

Відповідальний виконавець: 

Венжега В.І., к.т.н., доц. 

1.1 Визначення складових сили різання при 

фрезеруванні 

циліндричних поверхонь орієнтованим 

інструментом. 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Цибуля С.Д., д.т.н., проф. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Сахно Є.Ю., д.т.н., проф. 

Бойко С.В., к.т.н., доц. 

Теоретичні результати: 

Побудова загальної модульної математичної просторової 

моделі процесу зняття припуску та формоутворення при 

фрезеруванні орієнтованим інструментом круглих поверхонь 

обертання, таких як шийки розподільних валів, циліндричні 

поверхні валів коробок передач та інших. 

Стаття в Scopus 

1.2 Розробка моделі фрезерування корінної та 

шатунної шийок колінчастого вала за один 

технологічний процес. 

Виконавці: 

Кальченко В.І., д.т.н., проф. 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Сіра Н. М., к.т.н. 

Кужельний Я.В., к.т.н. 

Скляр В.М., аспірант 

Теоретичні результати: 
Розробка просторової модульної моделі поверхні інструменту 
та деталі, яка дає можливість аналізувати процеси зняття 
припуску та формоутворення під час фрезерування корінної 
та шатунної шийок колінчастого вала. 
На основі розроблених моделей навести спосіб фрезерування 
корінних і шатунних шийок колінчастих валів за один 
установ, де чорнове фрезерування виконується торцем 
чотиригранної пластини, а чистове - його ненавантаженою 
периферією. 

Стаття в Scopus 

1.3 Моделювання процесів фрезерування і 

шліфування циліндричних поверхонь за 

один установ. 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Кальченко В.І., д.т.н., проф. 

Цибуля С.Д., д.т.н., проф. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Сахно Є.Ю., д.т.н., проф. 

Теоретичні результати: 
Побудова моделей процесів фрезерування і шліфування 
циліндричних поверхонь за один установ. 

Стаття в Scopus 
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1.4 Розробка моделі профілювання кругів 

при двосторонньому шліфуванні торців 

круглих деталей однокристальним алмазним 

інструментом, який обертається на верстатах 

без ЧПК. 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Кальченко В.І., д.т.н., проф. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Венжега В.І., к.т.н., доц. 

Кальченко Д.В., аспірант 

Теоретичні результати: 
Розробити модель профілювання кругів при двосторонньому 
шліфуванні торців круглих деталей однокристальним 
алмазним інструментом, який обертається на верстатах без 
ЧПК. 
 

Стаття в Scopus 

 

 

 

 

1.5 Тривимірне моделювання процесу 

двостороннього шліфування торців круглих 

деталей з використанням моделі, яка описує 

орієнтацію алмазного інструмента відносно 

поверхні круга та переміщення 

шліфувальних бабок в процесі 

формоутворення конічних калібруючи 

ділянок на верстатах з ЧПК. 

 

1.6 Моделювання процесів фрезерування і 

шліфування ступінчастих валів за один 

установ. 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Кальченко В.І., д.т.н., проф. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Єрошенко А.М., к.т.н., доц. 

Кальченко Д.В., аспірант 

 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Сіра Н. М., к.т.н. 

Кужельний Я.В., к.т.н. 

Кальченко О.М., к.е.н., доц. 

Кальченко Д.В., аспірант 

Теоретичні результати: 
Розробка моделі, яка описує орієнтацію алмазного 
інструмента відносно поверхні круга та переміщення 
шліфувальних бабок в процесі формоутворення конічних 
калібруючи ділянок на верстатах з ЧПК. 
 
 
 
Теоретичні результати: 
Створення моделей процесу фрезерування і шліфування 
ступінчастих валів за один установ. 
 
 
 

Стаття в Scopus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стаття в Scopus 

1.7 Моделювання різальних клинів всіх 

непереточувальних пластинок при токарній 

обробці в режимі огинання оброблювальних 

поверхонь (гострокінцева схема). 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Кальченко В.І., д.т.н., проф. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Сіра Н. М., к.т.н. 

Кальченко Д.В., аспірант 

Теоретичні результати: 
Розробка моделей різальних клинів всіх непереточувальних 
пластинок при токарній обробці в режимі огинання 
оброблювальних поверхонь (гострокінцева схема). 

Стаття в Scopus 

1.8 Моделювання обробки різьбових 

поверхонь (метричних, дюймових, круглих, 

трапецеїдальних, криволінійних та 

конічних). 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Кальченко В.І., д.т.н., проф. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Кальченко О.М., к.е.н., доц. 

Литвин О.О., к.т.н. 

Теоретичні результати: 
Розробка моделей обробки різьбових поверхонь (метричних, 
дюймових, круглих, трапецеїдальних, криволінійних та 
конічних). 

Стаття в Scopus 

1.9 Моделювання обробки поверхонь 

методом копіювання сідла клапанів, канавок 

та пазів. 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Кальченко В.І., д.т.н., проф. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Кальченко О.М., к.е.н., доц. 

Теоретичні результати: 
Створення моделей обробки поверхонь методом копіювання 
сідла клапанів, канавок та пазів. 

Стаття в Scopus 
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1.10 Моделювання процесів фрезерування та 

шліфування барабанів та валків текстильних 

машин та шліфування голок. 

 

 

 

 

Виконавці: 

Кальченко В.В., д.т.н., проф. 

Кальченко В.І., д.т.н., проф. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Бойко С.В., к.т.н., доц. 

Теоретичні результати: 
Розробка моделей процесів фрезерування та шліфування 
барабанів та валків текстильних машин та шліфування голок. 

Стаття в Scopus 

 Виконавці: 

Венжега В.І., к.т.н., доц. 

Пасов Г.В., к.т.н., доц. 

Кужельний Я. В. к.т.н. 

Мурашковська В.П, ст. 

викл. 

Кологойда А.В., к.т.н. 

Скляр В.М., асп. 

Аксьонова О.О. асист. 

 

 

 

Теоретичні результати: 
Розробка конструкції та виготовлення приладу правки 
калібрувальних ділянок шліфувальних кругів на двосторонній 
торцешліфувальний верстат 3342 для підвищення точності 
обробки. 
Проведення дослідження точності формоутворення деталей 
на двосторонньому торцешліфувальному верстаті 3342АДО з 
використанням нового приладу правки. 
Аналіз експлуатаційних властивостей спеціалізованого 
автомобільного транспорту. 
Аналіз конструкції безступінчастої коробки передач та її 
покращення. 
Дослідження прикладних задач математики в інженерних 
розрахунках. 
Дослідження ресурсу роботи вузлів автомобіля.  

Стаття в Scopus 

1 патент 

4 статті 

7 тез доповідей 

 

 

Розробка безкорпусного 

електротранспорту модульного типу.  
 Державний реєстраційний   

№  0119U103597  

Терміни виконання: 09.19-06.23  

 Етапи:  

1. Аналіз конструкцій рам, деталей та 

технологій їх виготовлення.  
2. Розробка математичних моделей 

рам безкорпусного модульного 
електротранспорту.  

Вивчення властивостей нових топологій рам  

Науковий керівник:   

Литвин О.О., к.т.н.  

  

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  

Проведення розрахунку лінійки прототипів індивідуального 
модульного електротранспорту з 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.  

Написання статей, тез, 

нові лабораторні роботи  
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Кафедра технології машинобудування і деревообробки 

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 про- 

цесі:  нові навчальні дисципліни, нові лабора- 
торні роботи, практикуми, дипломні, магістер- 

ські, на здобуття наук. ст.  та ін.)  

Форма 
 звітності 

Розробка енергоефективних конструкцій вузлів 

верстатів машинобудівної та деревообробної 

галузі.   
 Держ. реєстраційний №  0118U006997 

Терміни виконання: 09.2018- 09.2022   

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.  

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  

Наукові статті 
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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.)  

Форма  
 звітності  

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.  

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.  

Наукові  

статті, звіт  

Інформаційна технологія Web-підтримки 

взаємодії в мережі Інтернету речей.  
 Держ. реєстр. №    0118U006999,  Терміни 

виконання: 09.2017-06.2022.  

  

Наук. керівник: д.т.н., проф.   
Казимир В.В., професор кафедри 

інформаційних та комп’ютерних 
систем Виконавці: ас. Усік А.М.  

  

Теоретичні результати: Розробка або удосконалення 
існуючої технології для web – підтримки взаємодії в 

мережі Інтернету  
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.  

Наукові 

публікації   
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Кафедра електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій 

Назва НДР, етапи 
(№ держреєстрації,  терміни виконання, вказані у 

реєстраційній картці) 

Науковий керівник, відповідальний 
виконавець (відповідальні ви- 
конавці), 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 

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 Павло Іванович, к. 

пед. н. 
Виконавці: Студент ВТ 191 

Парамошкін Сергій 

Олександрович. 

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. 

Захист дипломного 

проекту, статті. 

1.2. Розвиток ультразвукових методів 

вимірювання температури  
Відповідальний виконавець  
Наумчик Павло Іванович, к. 

пед. н. 

Виконавці: Студент ВТ 191 
Пустовий Ігор Ігорович. 

Теоретичні результати…. 

Розвиток ультразвукових методів вимірювання 

температури. 

Практичні результати…. 
Створення датчика ультразвукового датчика 

температури.  

Захист дипломного 

проекту, статті. 

Підвищення ефективності діючих 

систем електропостачання з 

реактивною складовою 

навантаження 

Держ. реєстр. №  0120U100192 

Терміни виконання: 01.2020-12.2021 

Науковий (ві)  керівник 

 Кулик Богдан Іванович, 

 к. т. н. 

Виконавці: студенти 

Теоретичні результати:  on-line-технологія 

динамічної компенсації реактивної 

потужності в діючій системі 

електропостачання з врахуванням 

конструктивних особливостей  

електроустановок системи для підвищення 

ефективності транспортування електроенергії 

магістерська робота, 

статті 



Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії 

№ 

Назва НДР, етапи 

№ держреєстрації,   
терміни виконання (місяць, рік) 

Науковий керівник 

(відповідальний виконавець) 

та виконавці НДР 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання 

Очікувані результати теоретичні та практичні 
Форма 

звітності 

1 Моделі та методи оцінювання 

конвергенції систем компетентностей 

фахівців з використанням технологій 

штучного інтелекту. 

Держ. реєстр. №  0120U101929 
Терміни виконання: 03.2020-03.2023 

Науковий керівник: 

Дорош М. С., д.т.н., доц. 
Відповідальний виконавець: 

Трунова О. В. к.пед.н., доц. 
Войцеховська М.М., викладач 
Виконавці: 

Білоус І.В. доцент, кандидат 
технічних наук; 

Гребенник А.Г., старший викладач; 
Дружинін О.О.,  викладач; 
Бурмака І.А.,  аспірант; 
Нехай В.В., старший викладач;  
Акименко А.М.,  доцент, к.ф.-м.н. 

Теоретичні результати: 

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. 
Практичні результати: 
1. Методики оцінки конвергенції систем 
компетентностей фахівців з використанням методів 
нечіткої логіки.  
2. Окремі модулі інформаційної системи оцінки
компетентності фахівців в галузі інформаційних 
технологій. 

Технології, 

Програмні 
продукти 

2 Розробка моделей та методів захисту 

системи від зовнішніх атак з 

використанням технологій штучного 

інтелекту: Інтелектуальні системи 

розробки інформаційних технологій 

захисту. 

Держ. реєстр. №  0120U101931 
Терміни виконання: 03.2020 - 03.2023 

Науковий керівник: 

Дорош М.С., професор, д.т.н. 
Акименко А.М.,  доцент, к.ф.-м.н. 
Відповідальний виконавець: 

Бивойно П.Г., доцент, к.т.н. 
Виконавці: 

Білоус І.В., доцент, к.т.н. 
Гребенник А.Г., старший викладач; 
Дружинін О.О.,  викладач; 
Войцеховська М.М., викладач 
Бурмака І.А.,  аспірант; 

Нехай В.В., старший викладач;  
Акименко А.М.,  доцент, к.ф.-м.н. 
Трунова О. В. к.пед.н., доц. 
Тарасов О., магістрант 
Філон А., магістрантка 

Теоретичні результати: 
Визначення методів збору даних про систему; 
класифікація атак, алгоритмів та їх можливостей; 
дослідження інфраструктури та поведінки систем; 

імітаційне моделювання; дослідження областей 
ефективного використання алгоритмів виявлення 
атак та алгоритмів нестандартної поведінки. 
Практичні результати: 
Специфікації вимог до системи; архітектуру 
системи; генератор потоків атак на систему; 
структура банку даних різновидів комп’ютерних 

атак; методи та моделі визначення 
дезінформаційних атак. 

Технології, 
Методи, 
теорії 

34
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Кафедра кібербезпеки та математичного моделювання 

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.) 

Форма 
 звітності 

Методи та засоби забезпечення 

безпеки ресурсів інформаційних 

систем. 

Держ. реєстр. №  0117U003187 

Терміни виконання: 04.17-04.22 

Науковий керівник: 

Ткач Ю.М., д.пед.н., доц. 

Відповідальний виконавець: 

Петренко Т.А., к.т.н. 

Семендяй С.М., завлаб 
кібербезпеки  

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 

Магістерські, 

бакалаврські роботи, 

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) 

Очікувані наукові  результати: теоретичні, практичні (застосування в 
навчальному процесі:  нові навчальні дисципліни, нові лаборато- 
рні роботи, практикуми, дипломні, магістерські, на здобуття наук. 

ст.  та ін.) 

Форма 
звітності 

  Формування та реалізація 

трудового потенціалу 

населення України як 

стратегічний вектор 

інноваційного розвитку 

Держ. реєстр. № 0117U003148 

Науковий  керівник 

Кичко І.І., д.е.н., проф. 

Відповідальний виконавець: 

Холодницька А.В., к.е.н., доц. 

Виконавці:  

Кичко І.І., д.е.н., проф., 

Ремньова Л.М., к.е.н., проф., 

Теоретичні результати:  

Необхідність розробки основних напрямів державного регулювання трудового 

потенціалу населення України, визначення перспектив його розвитку в Україні. 

Розробка напрямів удосконалення  інноваційних технологій управління та 

розвитку персоналу. Моніторинг сучасного стану трудового потенціалу, аудиту 

персоналу як джерел інформації для оцінки трудового потенціалу.  

Практичні результати: 

Участь у конференціях з опублікуванням тез доповідей.  

Статті у виданнях, що 

входять до бази даних 

SCOPUS (Web of Science)/, 

у фахових виданнях 

України Категорія 

Б/В/інших виданнях.  

Наукове керівництво 

роботою  аспірантів. 

Наукове керівництво 
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Термін виконання:  01.2017-

12.2021 

Забаштанський М.М., д.е.н., 

проф.,  

Мекшун Л.М., к.е.н., доц., 

Хмелевський С.М., к.е.н., доц. 

Розробка практичних завдань та використання матеріалів при викладанні 

дисциплін  «Ринок праці», «Економічна теорія», «Управління трудовим 

потенціалом», «Менеджмент персоналу»,  «Соціальна відповідальність бізнесу», 

«Інноваційні HR-технології», «Державне регулювання зайнятості», «Методологія 

та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», 

«Управління людським розвитком регіону».  

випускними роботами 

бакалаврів та магістрів.   

Наукове керівництво  

здобувачами вищої освіти з 

написання тез. 

Перспективи трансформації 

процесів зайнятості та 

розвитку персоналу в умовах 

цифрової економіки 

 

Держ. реєстр. № 0121U112865 

Термін виконання:  10.2021–

10.2023 

 

Наукові  керівники: 

Кичко І.І., д.е.н., проф., 

Холодницька А.В., к.е.н., доц. 

Виконавці:  

Кичко І.І., д.е.н., проф., 

Ремньова Л.М., к.е.н., проф., 

Забаштанський М.М., д.е.н., 

проф.,  

Мекшун Л.М., к.е.н., доц 

Хмелевський С.М., к.е.н., 

доц., 

Холодницька А.В., к.е.н., доц. 

Теоретичні результати:  

Необхідність розробки науково-практичних рекомендацій щодо перспектив 

трансформацій зайнятості та процесів розвитку персоналу в Україні під впливом 

цифровізації. 

Необхідність розробки основних напрямів цифровізації зайнятості населення 

України. Оцінка можливостей діджиталізації процесів управління персоналом, 

розробка напрямів та  перспектив розвитку персоналу на підприємствах. Оцінка 

напрямів удосконалення форм зайнятості населення в умовах цифровізації 

економічних процесів. Моніторинг сучасних форм зайнятості населення, що 

забезпечують раціональне використання т трудового потенціалу та постійний 

розвиток персоналу в умовах підвищеної турбулентності бізнес-процесів. 

Практичні результати: 

Участь у конференціях з опублікуванням тез доповідей.  

Розробка практичних завдань та використання матеріалів при викладанні 

дисциплін  «Ринок праці», «Економіка праці»,  «Управління персоналом», 

«Менеджмент персоналу»,  «Інноваційні HR-технології», «Державне 

регулювання зайнятості», «Рекрутинг». 

Статті у виданнях, що 

входять до бази даних 

SCOPUS (Web of Science)/, 

у фахових виданнях 

України Категорія 

Б/В/інших виданнях.  

Наукове керівництво 

роботою  аспірантів. 

Наукове керівництво  

випускними роботами 

бакалаврів та магістрів.   

Наукове керівництво  

здобувачами вищої освіти з 

написання тез. 

 

Кафедра туризму  
  

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.) 

Форма 

звітності 

 Інноваційні технології розвитку 

туристичної галузі в умовах 

інформаційної економіки.  
 Держ. реєстр. № 0119U103460.  

 Терміни виконання:   
09.2019-09.2023  

  

  

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

Роговий А.В.  

  

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

Зеленська О.О.;  

  

д.е.н., проф. Гонта О.І.;  

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 

Публікації розділів у 

колективних монографіях; 

публікація статей у 

наукових фахових 

виданнях, публікації 

статей у виданнях, 

включених до 
науковометричних баз 

SCOPUS та  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
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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.  

інформаційної економіки; сформувати рекомендацій 

щодо удосконалення інформаційно- програмного 

забезпечення управління об’єктами туристичної 

індустрії; 

сформувати пропозиції щодо удосконалення 

діяльності туристичної сфери в умовах цифровізації 

світової економіки. 

Практичні результати: 

Визначити та обґрунтувати вплив найбільш вагомих 

глобальних факторів на активність впровадження 
інноваційних технологій в туристичну індустрію; 

виявлено та оцінено перспективні інформаційні 

продукти для розробки інвестиційно-привабливих 

проектів та просування туристичного бренду; 

обґрунтувати шляхи підвищення ефективності 

впровадження інноваційних технологій в туристичну 

сферу в умовах цифрової економіки. Отримані 

наукові результати будуть використані при 

підготовці конспектів лекцій з наступних дисциплін 

«Туризмологія», «Міжнародний туризм», 

«Інноваційні технології в туризмі»; «Екскурсологія»; 

«Управління регіональним розвитком туризму». 

Web of Science 

участь у міжнародно-

практичних конференціях; 
підготовка 

кваліфікаційних робіт 

магістрів спеціальності 

242 «Туризм» та 

кваліфікаційних робіт 

бакалаврів спеціальності 

242 «Туризм» 

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства 

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 дисцип- 

ліни, нові лабораторні роботи, практикуми, дипломні, магі- 
стерські, на здобуття наук. ст.  та ін.) 

Форма 
звітності 

1 Вивчення інтенсивних технологій 

вирощування 

сільськогосподарських культур в 

умовах Полісся. 

№ 0118U006808 

Термін виконання: 11.2020 - 

12.2023 

Науковий керівник:  

к.е.н. доц. Селінний М.М. 

Відповідальні виконавці:  

к.с.г.н. доцент Шевченко Л.А., 

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. 

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» 

Дипломні бакалаврські 

та магістерські роботи, 

статті, тези, участь у 

конференціях, статті в 

монографіях, 

підручники. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
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к.с.-г.н. доц.Тимошенко О.П., к.б.н. 

доц.. Корма О.М., 

зав.лаб. Пархоменко М.М. 

к.е.н. доцент Кудряшова К.М. 

2 Шляхи підвищення 

продуктивності насаджень Сосни 

звичайної природного поновлення 

на перелогових землях 

Термін виконання: 11.2020 - 

12.2023 

Науковий керівник:  

к.е.н., доц. Корма О.М. 

Відповідальні виконавці:  

к.е.н. доцент Кудряшова К.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. 

зав.лаб. Пархоменко М.М. 

к.с.г.н. доцент Шевченко Л.А. 

1. В межах дисципліни будуть проведені дослідження 

природного поновлення на перелогових землях.  

2. Буде проведено розробку курсових проектів.               

3. Буде проведено круглі столи та науково практичні 

семінари та ін. 

4. Будуть проведені практичні заняття та наукова робота 

на НВД «Деснянка». 

Дипломні бакалаврські 

та магістерські роботи, 

статті, тези, участь у 

конференціях, статті в 

монографіях, 

підручники. 

 

Кафедра іноземних мов професійного спрямування  
  

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 ро- 

боти, практикуми, дипломні, магістерські, на  
здобуття наук. ст.  та ін.)  

Форма  
 звітності  

  

Сучасні тенденції професійно зорієнтованого 

навчання іноземних мов у нелінгвістичних 

закладах вищої освіти 

 

Держ. реєстр. №  0118U007002 

Термін виконання: 09.2018-03.2022 
 

Студентоцентрований підхід до навчання іноземних 

мов  

 

Використання інноваційних технологій та методів у 

процесі навчання іноземної мови 

 

Науковий керівник: 

Литвин С.В., к.пед.н., доц. 

Відповідальний виконавець: 

Гагіна Н.В., к.пед.н., доц. 

 

Виконавці:  
Лось О.В., к.філол.,н., доц., 

Гагіна Н.В., к.пед.н., доц. 

 

Лашук Н.М., к.пед.н. 

 

 

Ніколаєнко О.В., Ушата Т.О. 

Теоретичні результати: 

Дослідження  

особливостей професійно зорієнтованого 

навчання іноземних мов на засадах 

студентоцентрованого підходу; 

обґрунтування теоретичних положень 
оптимізації навчального процесу за 

допомогою технологій дистанційного, 

змішаного навчання та інноваційних 

методів. 

Формулювання практичних рекомендацій 

щодо ефективної організації самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти. 

Статті у фахових і 

закордонних виданнях, 

тези доповідей на 

міжнародних науково-

практичних конференціях 
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Мотивація як головний аспект дистанційного навчання 

в закладах вищої освіти України 

Використання змішаного навчання в процесі 

викладання іноземної мови для нелінгвістичних 

спеціальностей 

Організація самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти під час вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

Навчаня англійської мови на сучасному етапі розвитку 

інформаційного суспільства 

Сікалюк А.І., к.педн., доц.,  

Пермінова В.А., к пед.н., доц. 

Дивнич Г.А. к.н.держ.упр., 

Шевченко Ю.В. 

Гречок Л.М., Кормільцина С.Ю. 

Практичні результати: 

розроблення завдань для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», застосування в 

навчальному процесі інтерактивних методів 

навчання, використання методичних 

розробок для вдосконалення дистанційних 

курсів у системі «Moodle». 
Публікація результатів дослідження у 

фахових та зарубіжних виданнях, участь у 

міжнародних 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) 

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 

1 Публічна політика сталого розвитку реального 

сектору економіки України в умовах 

євроінтеграції 

Держ. реєстр. №  0120U104297 

Термін виконання 09.2020-09.2023 

Науковий керівник: 

д.н. з держ. упр., Шестаковська Т.Л. 

Відповідальний виконавець: 

к.е.н., доцент,  

Михайловська О.В. 

Теоретичні результати: 

1) розробка міжінституційної моделі публічного

управління сталим розвитком реального сектору 

економіки на засадах євроінтеграції; 

2) адаптація до українських реалій європейського

досвіду сталого розвитку економіки; 

3) визначення євроінтеграційних імперативів 

удосконалення механізмів реалізації публічної 

політики розвитку економіки; 

Практичні результати: застосування в навчальному 

процесі та діяльності підприємств та органів 

державної влади 

Захист дисертації, 

публікації статей, публікації 

тез доповідей, розділи у 

монографіях 
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2 Розробка науково-прикладних засад реалізації 

державної політики розвитку підприємництва 

в умовах децентралізації влади. 

Держ. реєстр. №  0120U101816 

Терміни виконання: 01.2020-12.2024 

Науковий керівник: 

Косач І.А.., д.е.н., проф. 

Відповідальний виконавець: 

Старченко Г.В., д.е.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» 

Теоретичні результати: 

1) розробка механізму державної підтримки малого

бізнесу в умовах децентралізації влади; 

2)  обґрунтування синергетичної взаємодії учасників

процесу державної підтримки малого 

підприємництва; 

3) аналіз пріоритетних напрямків державної

підтримки малого бізнесу в контексті 

євроінтеграційних процесів 

Практичні результати: застосування в навчальному 

процесі та діяльності підприємств та органів 

державної влади 

Публікації статей, 

публікації тез доповідей, 

розділи у монографіях 

3 Європейський досвід інноваційного розвитку 

системи публічного управління для 

забезпечення суспільної стабільності України 

Держ. реєстр. №  0120U104277 

Термін виконання: 09.2020-09.2023 

Науковий керівник: 

Д.н. з держ. упр., доцент Руденко О.М. 

Відповідальний виконавець: 

Д.е.н., проф, Косач І.А. 

Теоретичні результати: 

1) розробка концептуальних засад інноваційного
розвитку системи публічного управління в
контексті децентралізації;

2) розробка моделі інноваційного розвитку системи
публічного управління;

3) аналіз сучасних інструментів інноваційного
розвитку системи публічного управління

Практичні результати: застосування в навчальному 

процесі та діяльності підприємств та органів 

державної влади 

Публікації статей, 

публікації тез доповідей, 

розділи у монографіях 

4 НДР «Формування новітніх принципів 

децентралізації системи управління 

державою») 

Держ. реєстр. № 0114U004425 

Терміни виконання: 02.2020-12.2025 

Науковий керівник: Філіпова Н.В., 

к.е.н., доц. 

Виконавці: Михайловська О.В., к.е.н., 

доцент,  

Теоретичні результати: 

1) визначення ролі децентралізації влади в окремих

галузях; 

2) формування основних напрямів розвитку

пріоритетних напрямків; 

3) подальші дослідження нових функцій управління,

комунікативних процесів. 

Практичні результати: 

Ситуаційні завдання до дисципліни “Системний 

підхід в публічному управлінні”, «Публічне 

адміністрування». Участь у конференції з 

опублікуванням тез доповіді. Практичні завдання з 

дисципліни «Управління змінами в публічній сфері» 

Використання матеріалів при викладанні дисциплін “ 

Комунікативний процес у місцевому 

Статті, монографії, 

підручники і т.д 
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самоврядуванні”, «Комунікативний менеджмент на 

державній службі» 

5 Методи і моделі управління інноваційним 

розвитком національної економіки. 

Держ. реєстр. №  0120U104121 

Терміни виконання: 10.2020-10.2025 

Науковий (ві)  керівник 

Старченко Г.В., д.е.н, доцент 

Виконавці:  

Дука А.П. д.е.н., професор 

Косач І.А. д.е.н., професор 

Теоретичні результати 

Розробка теоретико-методологічних та науково-

методичних засад управління інноваційним 

розвитком та обґрунтування 

напрямів його удосконалення, спрямованих на 

підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки. 

Фахові статті, розділи в 

колективних монографіях 

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)

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

1 Дослідження асортименту, 

споживних властивостей, 

безпечності товарів та якості 

послуг торговельних 

підприємств (держ. реєстр. № 

0117U007262) 

Термін виконання – 01.09.2017-

30.06.2022 

Науковий керівник: 

к.т.н., доц. Денисенко Т.М. 

відповідальний виконавець: 

ст. викл. Ганєєва Т.В. 

виконавці: д.е.н., доц. Іванова 

Н.В., 

 к.е.н. доц. Соломаха І.В., 

студенти: Голуб Д, Омельченко 

В., Говоруха Ю., Півторак С., 

Юрченко Кононенко Ю., Репій 

В., Дідовець К., Шавеко Л., 

Атрощенко Д., Луцик К., 

Сироватко М., Сірчук Н 

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 написання курсової 

роботи з дисципліни: «Непродовольчі товари». Участь у 

конференції з опублікуванням тез доповіді. Практичні 

завдання з дисципліни «Теоретичні основи 

товарознавства» Використання матеріалів при 

викладанні дисциплін «Харчові продукти», «Пакувальні 

матеріали і тара», «Технологія зберігання товарів», 

«Послуги», «Непродовольчі товари» 

Основні 

результати 

будуть 

висвітлені в 

наукових 

статтях, 

доповідях на 

конференціях та 

в випускних 

кваліфікаційних 

роботах магістра; 

Науковий звіт по 

завершенні теми 
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2 Розвиток підприємництва у сфері 

інфраструктурного забезпечення 

бізнесу   

держ. реєстр № 0119U103582,   

термін  виконання 10. 2019 - 10.2024 

Науковий керівник: 

д.е.н., доц. Іванова Н.В. 

відповідальний виконавець: 

 к.е.н. Соломаха І.В. 

виконавці: 

к.т.н., доц. Денисенко Т.М.,  

ст. викл. Ганєєва Т.В.  

ЗВО: Ролік А., Маргасова О., 

Мацкевич П., Губанов Д., Самусь 

М., Ткаченко П., Богомаз А., 

Зозуля Р., Кондратенко С., 

Єркіна К., Бей І. 

Теоретичні результати: 

Формування концепції інфраструктурного стандарту та 

оцінка його впливу на розвиток підприємницького 

середовища. 

Практичні результати: 

Участь у конференціях з опублікуванням тез доповіді. 

Використання матеріалів при викладанні дисциплін 

циклу професійної підготовки. Участь у всеукраїнських 

конкурсах наукових робіт 

Статті, тези  за 

результатами 

досліджень, 

випускні 

кваліфікаційні 

роботи магістра, 

методичні 

вказівки до 

виконання 

практичних 

робіт, наукові 

роботи з 

підприємництва 

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) 

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 

Розробка харчових продуктів 

підвищеної біологічної цінності. 
 Держ. реєстрац. № 0119U103459 

 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. 

Науковий керівник:  
Хребтань О.Б., к.т.н., доц.  

Відповідальний виконавець:  
Челябієва В.М.,  к.т.н., доц.  

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  

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.  

Патенти на корисну модель,  наукові 

статті, тези доповідей, конкурсні 

роботи студентів. 

Фортифікація харчових продуктів з 

урахуванням сучасних вимог 

здорового харчування 

Наукові керівники: 
Хребтань О.Б., к.т.н., доц., 

Гуменюк О.Л. к.х.н., доц., 

Теоретичні результати: 
публікації монографій, статей, участь у 

конференціях 

Науково-технічний звіт 
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Держ. реєстр. № : 0121U112726 

Терміни виконання: 06.2021-06.2023 

Відповідальні виконавці:  

Іваненко К.М., к.т.н., доц. 

Волкова Р.М., старший викладач 

Виконавці:  

Буяльська Н.П. к.т.н., доц.,  

Денисова Н.М., к.т.н., доц.,  

Замай Ж.В., к.т.н., доц.,  

Костенко І.А., к.т.н., доц.,  

Цибуля С.Д., д.т.н., проф. 

Челябієва В.М., к.т.н., доц.,  
Тітенко В.А., магістрант, гр. МХТп-201 

Практичні результати: 

Розроблення фортифікованих харчових 

продуктів 

Кафедра менеджменту та державної служби 

Назва НДР, етапи  
(№ держреєстрації,  терміни 

виконання, вказані у реєстраційній 
кар- 
тці)  

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 

Модернізаційні засади сталого 

розвитку регіонів України в 

умовах децентралізаціїї владних 

повноважень 

Держ. реєстр. № 0117 U 004541 

Терміни виконання: 04.2017-

04.2022 

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. 

Теоретичні результати 

Окреслення напрямів модернізації 

інституціонального базиса державотворення.  

Здійснення пошуку шляхів інституціонального 

визначення із правами, відповідальністю та 

структурою  місцевих органів виконавчої влади при 

розгляді територіальних громад як центральної 

ланки державотворчого процесу. Адже регіональні 

інтереси – це об’єктивне явище, незалежно від рівня 

їх усвідомлення. Саме тому поєднання на засадах 

синергізму державних, регіональних і місцевих 

інтересів, відмова від системи делегування 

повноважень повинен мінімізувати нині існуючі 

суперечності між ними.  

Розробка методики розрахунку композитного 

індексу інклюзивності регіонального розвитку на 

засадах сталості, котрий враховує реальність 

національних статистичних даних та передбачає 

оцінку рівня розвитку продуктивних сил, соціальної 

Захист докт. 

дисертації, статті, 

монографії, 

підручники 
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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. 

аспірант Коваль К.П.

стратифікації та спадкоємність покоління, а також 

критерії економічної безпеки та сталості розвитку 

територій. 

Практичні результати 

Участь у конференції з опублікуванням тез 

доповіді.  

Практичні завдання з дисципліни «Стратегічне 

управління». 

Використання матеріалів при викладанні дисциплін 

«Інституціональне забезпечення публічної влади», 

«Регіональна політика та місцеве самоврядування» 

Механізми державного 

управління регіональним 

розвитком в умовах 

переформатування владних 

відносин 

Держ. реєстр. №  0120U105292 

Терміни виконання: 09.2020-

09.2025 

Науковий керівник 

Олійченко І. М. -д. держ. упр., професор) 

Відповідальний виконавець:  

Самійленко Г.М., к.е.н., доц. 

Виконавці: НПП,  

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. 

Теоретичні результати 

Виявлення переваги технологій електронного 

голосування, дослідження проблеми, що 

супроводжують запровадження систем 

електронного голосування, та запропонувати деякі 

шляхи їх розвитку в Україні.  

Розроблення ієрархічної основи оцінки якості 

інформації, проведення дослідження якості 

документів в органах державного управління та 

визначення основних характеристик інформації з 

точки зору процесу управління, що призведе до 

можливості визначення основних шляхів 

підвищення якості інформації, яка 

використовується в державному управлінні. 

Практичні результати 

Участь у конференції з опублікуванням тез 

доповіді.  

Використання матеріалів при викладанні дисциплін 

«ІС та smart-технологі їв управлінні організацією», 

«Публічне адміністрування», «Інформаційна 

політика та електронне врядування» 

Захист канд. 

дисертації, 

магістерські роботи, 

статті, монографії, 

підручники 
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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., асп. Коваль К.П.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА 

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)  

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 

Геотехнічний моніторинг території 

малоповерхової забудови на основі 

дослідження керну, відібраного під 

заданим кутом з-під підошви 

фундаменту. 

Держ. реєстр. №  0120U101818 

Терміни виконання: 01.2020-

12.2023 

Науковий (ві)  керівник 

 (Корзаченко М.М., к.т.н. 

Відповідальний виконавець: 

Котельчук Л.С., к.т.н., доц. 

Виконавці: Ітченко Д.М., 

к.т.н.  

Дослідження геологічного середовища керновідбірним 

снарядом. 

Впровадження керновідбірного снаряду. 

Статті 
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Покращення енергоефективності 

будівель, термомодернізація 

житлових фондів. 

Держ. реєстр. №  0120U101817 

Терміни виконання: 12.2019-

06.2022 

Науковий (ві)  керівник 

 Корзаченко М.М., к.т.н. 

Відповідальний виконавець: 

Павленко В.В. 

Виконавці: Ганєєв Т.Р., 

к.т.н.  

Дослідити втрати тепла в панельних будинках. 

Розробити заходи по запобіганню втрат тепла в панельних 

будинках. 
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