
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Харківського національного 

економічного університету  

імені Семена Кузнеця, д.е.н.,професор 

 

________________  В.С.Пономаренко 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

ЗА 2015 РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заступник керівника 

(проректор з науково-педагогічної роботи)                           В.Є.Єрмаченко 

 

 

 

 

Харків - 2015  
 



2 

ЗМІСТ 

 Зміст Стор. 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної 

діяльності. 

 

4 

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, суспільних і гуманітарних наук.                                                                             

 

8 

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, 

конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології 

за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки                                                                  

 

 

15 

ІV. Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця  

 

24 

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з 

комерціалізації науково-технічних розробок                                                                               

 

44 

VI. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях                                                         

 

45 

VIІ. Відомості про науково-дослідну та інноваційну діяльність 

студентів, молодих вчених                                                                                 

 

56 

VIІІ Наукові підрозділи, їх напрями діяльності                                                     60 

ІХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями                                                                                                         

 

66 

Х.   Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що  

здійснювалась спільно з науковими установами НАН України                      

 

78 

ХІ. Заходи, здійснені спільно з Харківською обласною державною 

адміністрацією                                                                                                       

 

80 

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного 

забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних 

колекцій періодики та баз даних провідних наукових 

видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність                                                                                           

 

 

 

82 

ХІІІ

. 

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на 

кафедрах у межах робочого часу викладачів                                                   

 

85 



3 

ХІV Розвиток матеріально-технічної бази досліджень                                          98 

ХV. Заключна частина                                                                                               100 

 Показники наукової та науково-технічної діяльності  107 

 Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-

технічних розробок 

118 

 Перелік найбільш ефективних розробок 128 

 Описи найбільш ефективних розробок 129 

 Наукові школи                                                                                                   133 

 Інформація про проведення конференцій на базі 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця                                

138 

 Анкетні дані                                                                                                         147 

 



4 

І. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ 

ЩОДО НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

а) Коротка довідка про ВНЗ 

У 2015 році виповнилося 85 років із дня заснування Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця (далі по тексту – ХНЕУ ім. С. Кузнеця). 

Стратегічною метою розвитку університету є підвищення якості підготовки фахівців до 

рівня, що забезпечить їм можливість успішно працювати за фахом в умовах суспільства, 

яке базується на глобальній економіці знань. Сьогодні ХНЕУ ім. С. Кузнеця – сучасний 

вищий навчальний заклад, який готує майбутніх економістів, менеджерів, фахівців із 

комп’ютерних наук, туризму, видавничо-поліграфічної справи за 15 напрямами 

підготовки бакалаврів, 16 спеціальностями освітнього ступеня «спеціаліст» та близько 

30 спеціальностей підготовки освітнього ступенів «магістр».  

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця станом на 01.01.2016 р. навчається 8609 осіб. 

Позиціювання ХНЕУ ім. С. Кузнеця у національних та міжнародних рейтингах має 

позитивну динаміку. Так, у 2015 році за консолідованим рейтингом ВНЗ України, 

складений інформаційним освітнім ресурсом освіта.ua, що оцінює якість ВНЗ через 

міжнародне визнання та якість навчання, якість науково-педагогічного потенціалу, 

університет посідає 44-ме місце серед ВНЗ України. У Рейтингу прозорості національних 

ВНЗ ХНЕУ ім. С. Кузнеця посів 11-те місце серед 96 ВНЗ України. У міжнародному 

рейтингу Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities), за яким аналізують 

ступінь подання діяльності університетів в Інтернет-просторі університет займає 54-те 

місце серед 299 ВНЗ України; 7 834-те – серед 23 714 ВНЗ світу; в рейтинг університетів 

за популярністю в Інтернеті «WORLD UNIVERSITIES WEB RANKING» 26-те місце серед 

131 ВНЗ України; 5 235-те місце у світовому рейтингу. 

До складу університету входять 7 факультетів, 34 кафедри, відділ забезпечення 

якості освіти та інноваційного розвитку, відділ заочної та дистанційної освіти, відділ 

післядипломної освіти, спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських та 

докторських дисертацій, навчальні та науково-дослідні лабораторії, обчислювальний 

центр, науково-технічна бібліотека, видавництво, науково-дослідний сектор та ін. 

Університет активно впроваджує стандарти освіти, які діють в країнах Європейського 

співтовариства. Провідним принципом діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця є формування 

інтелектуальної еліти для економіки нашої країни, умовою досягнення цієї мети 

університет бачить підготовку високопрофесійного економіста, знайомство з сучасними 

інформаційними технологіями та інноваційною моделлю поведінки. Ректор університету –  

д.е.н., професор, заслужений  діяч  науки  і  техніки   України В.С. Пономаренко.  

б) Основні пріоритетні напрями наукової діяльності ВНЗ 

Основні пріоритетні наукові напрями: «Фундаментальні наукові дослідження з 

найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності 

України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», «Науки про життя, нові 

технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань», «Розміщення 

продуктивних силі регіональна економіка», «Економіка підприємства та управління 

виробництвом» «Демографія, економіка праці та соціальна політика». 

в) Науково-педагогічні кадри 

Важливою складовою комплексної системи підготовки фахівців є формування 

якісного складу викладацького корпусу, який повною мірою визначає якість випускників. 

На сьогодні в університеті працює 706 науково-педагогічних працівників, з них: докторів, 

професорів – 60 (8,5%), кандидатів, доцентів 447 (63,3 %). У 2015 році питома вага 

викладачів з науковими ступенями та вченими званнями складала 71,8 %. Збільшення 

кількості молодих викладачів у 2015 році відбулося на 15,1 %, що на 0,2 % більше 
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порівняно з 2014 роком. Проблема старіння професорсько-викладацького корпусу 

залишається актуальною: на сьогодні 97 осіб (13,7 %) – це викладачі пенсійного віку. 

Порівняльну характеристику професорсько-викладацького складу наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Рік Усього 

викладачів 

Із них 

Докторів, професорів % Кандидатів, доцентів % 

2012 737 62 8,4 426 57,8 

2013 692 42 6,1 410 59,1 

2014 721 65 9,0 444 61,6 

2015 706 60 8,5 447 63,3 

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування наведено в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Категорії робіт 2012 2013 2014 2015 

к-ть од. тис.грн. к-ть од. тис.грн. к-ть од. тис.грн. к-ть од. тис.грн. 

Фундаментальн

і 

4 524,4 4 524,4 1 215,9 3 520,71

5 

Прикладні  4 311,5 4 496,5 2 521,6 2 347,14

3 

Госпдоговірні 34 379,5 32 353,2 30 481,9 19 180,0 

На рис. 1 показано обсяги фінансування за 2012-2015 роки 
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Рис. 1. Обсяги фінансування 

д) Важливою ланкою відтворення інтелектуального потенціалу ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця є підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і 

докторантуру. В аспірантурі університету відкрито 8 спеціальностей по захисту 

кандидатських дисертацій: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки; 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.07 – демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); 

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; 13.00.04 – 

теорія та методика професійної освіти. 

В докторантурі відкрито 3 спеціальності по захисту докторських дисертацій: 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 
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В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук: Д 64.055.01 зі спеціальностей 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами та 08.00.11 – математичні методи,  

моделі та інформаційні  технології в  економіці (створено спеціалізовану  вчену  раду 

згідно наказу МОН молоді та спорту України № 893 від 04.07.2013 р.); Д 64.055.02  зі 

спеціальностей 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (створено спеціалізовану вчену раду згідно наказу МОН 

України № 1081 від 29.09.2014 р.). 

На базі НДЦ ІПР НАН України продовжує діяти спеціалізована вчена рада за 

науковими  спеціальностями,  що  корелюють з  навчальними  дисциплінами університету. 

Кількість захищених кандидатських дисертацій у 2015 році у спеціалізованій 

вченій раді Д 64.055.01 – 16; у спеціалізованій вченій раді Д 64.055.02 – 6. 

ж) Найвагоміші результати фундаментальних та прикладних досліджень і 

розробок у 2015 році. 

1. Стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі 

інвестування для забезпечення гідної якості трудового життя. Науковий керівник – 

д.е.н., професор Ястремська О.М.  

Вперше розроблено методологічний підхід щодо формування та функціонування 

соціально-економічного інституту якості, який дозволить забезпечити взаємодію 

зацікавлених сторін, формалізувати подання якості, визначити інституційні механізми її 

забезпечення з урахуванням розробленого методичного  забезпечення визначення та 

підтримки якості життєдіяльності підприємства за складовими ресурсного потенціалу, 

лояльності споживачів та компетентності постачальників. Розроблено методологічний 

підхід до формування системи «підприємство-інвестор-працівники» в процесі формування 

та реалізації стратегій життєдіяльності та інвестиційної діяльності промислових 

підприємств, визначено характеристики і властивості запропонованої системи за: сутністю 

і складністю, здійснюваністю, методологією цілеспрямованості, процесами 

функціонування і розвитку; запропоновано науково-методологічний підхід до формування 

стратегій життєдіяльності на основі інвестування промислових підприємств з 

урахуванням їх інвестиційної привабливості, сприйнятливості до проектних пропозицій та 

економічної ефективності результатів; методологічний підхід до визначення та підтримки 

якості життєдіяльності підприємства, суттєвою відзнакою якого є врахування та кількісне 

визначення складових ресурсного потенціалу, лояльності споживачів та компетентності 

постачальників за складноструктурованою системою якісних та кількісних показників. 

2. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління 

безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: 

теорія та методологія. Науковий керівник – д.е.н., професор Пилипенко А.А.  

Вперше розроблено моделі інституційної платформи інноваційно-інтеграційного 

розвитку аграрного сектора економіки в умовах децентралізації й дерегуляції влади на 

засадах самоврядування, державно-приватного-партнерства і кластеризації при чіткому 

визначенні місця і ролі інтеграційних відносин в парадигмі сталого розвитку України з 

урахуванням циклічного характеру інституціональних форм інтеграції, їх процесної 

еволюції та прогресивних ринкових механізмів формування інвестиційного забезпечення 

євроінтеграційних імперативів діяльності інтегрованих агропромислових підприємств; 

обґрунтовано теоретико-методологічний базис консолідації обліково-аналітичної інфор-

мації в циклах управління економічною безпекою розвитку великомасштабних економіко- 

виробничих систем, заснований на додержанні критеріїв стійкості, адаптивності та 

інноваційності процесів розвитку, розповсюдженні принципів формування економіко-

виробничих систем до регіонального рівня з використанням у якості основи для процесів 

консолідації інформації їх архітектурного опису в термінах моделі життєздатних систем 

та відповідним удосконаленням понятійно-категорійного апарату. Об’єднання ресурсно-

ситуаційного підходу до організації управління з логістичною парадигмою в рамках 
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виділених архітектурних проекцій передбачає забезпечення протидії факторам-загрозам за 

рахунок консолідації елементів матеріально-технічної бази учасників великомасштабних 

економіко-виробничих систем та представлення технічного переозброєння як 

превентивного інструменту підтримки економічної безпеки. 

3. Розроблення методології соціально-економічного розвитку регіону на 

підґрунті формування системного базису синтезованого капіталу та інформаційної 

інфраструктури. Науковий керівник – д.е.н., професор Гавкалова Н.Л.  

Вперше запропоновано змістовні характеристики поняття «синтезований капітал», 

яке базується на узагальненні понять «людський капітал», «інтелектуальний капітал» і 

«соціальний капітал» на підставі комплексного підходу, який генерується трудовими 

ресурсами країни, регіону, організації; накопичується, використовується та розповсюджу-

ється як на макро-, так і на мікроекономічному рівні, і таким чином забезпечує розвиток 

підприємств, регіону та країни в цілому; розроблено структуру синтезованого капіталу, 

яка включає елементи з характеристиками, що властиві інтелектуальному, соціальному та 

людському капіталу, що дозволило визначити її головні компоненти, взаємозв’язки між 

ними та визначити шляхи забезпечення цілей використання синтезованого капіталу. 

4. Планування, моніторинг, самооцінка діяльності розвитку вищого 

навчального закладу. Науковий керівник – д.е.н., професор Пономаренко В.С.  
Вперше розроблено концепцію та теоретичну модель управління діяльністю та 

розвитком вищого навчального закладу на адаптивних засадах, яка передбачає 
узгодження: змін та вимог зовнішнього і внутрішнього середовища, процесів управління 
та самоуправління; цілей, дій та результатів діяльності й розвитку ВНЗ; нерівномірності та 
нелінійності розвитку підсистем ВНЗ; стратегічного та поточного управління на всіх 
ланках керівної вертикалі ВНЗ. Запропоновано систему планування, моніторингу, 
самооцінки діяльності та розвитку ВНЗ, яка передбачає їх узгодження на основі 
застосування технологій і форм планування, моніторингу, самооцінки з використанням 
єдиної системи показників діяльності та розвитку ВНЗ, що дозволяє отримати одночасно 
прогностичну модель бажаного стану розвитку ВНЗ, дієве інформаційно-аналітичне 
забезпечення для відстеження та вчасного корегування процесу досягнення стратегічних 
та поточних цілей на всіх рівнях структури управління ВНЗ, залучення до управління 
діяльністю та розвитком ВНЗ різних категорій учасників освітнього процесу. 
Запропоновано систему маркетингово-моніторингового супроводу якості надання освітніх 
послуг вищим навчальним закладом, яка надає суб’єкту управління освітнім процесом 
вищого навчального закладу інформацію про стан зовнішніх та внутрішніх аспектів якості 
надання освітніх послуг та сприяє оперативному впливу та коригуванню цього стану для 
забезпечення ефективності та результативності підготовки фахівців. 

5. Розробка концептуально-методичного та модельного забезпечення 

механізму управління державним замовленням в межах ВНЗ для підготовки 

фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці. Науковий керівник – 

д.е.н., професор Раєвнєва О.В. 
Вперше розроблено методику іміджевої політики університету. Наукова новизна 

складається в розробці методичного забезпечення побудови іміджевої політики універ-
ситету у вигляді алгоритмічної моделі. Практична значимість полягає у доцільності засто-
сування запропонованої методики для ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з метою підвищення 
іміджевої привабливості ВНЗ для споживачів освітніх послуг. Запропоновано технологгію 
формування системи заходів підвищення привабливості ВНЗ на підставі розробки 
методичного підходу до оцінювання якості знань абітурієнтів та зміни їх уподобань щодо 
вибору спеціальності за рахунок змін вибору предметів ЗНО. Практична значимість 
технології формування системи заходів підвищення привабливості ВНЗ полягає у 
спрямованості розробки як складової частини системи моніторингу оцінки привабливості 
ВНЗ для абітурієнтів. Запропоновано технологію визначення відповідності між видами 
економічної діяльності, галузями знань, напрямами підготовки та посадами фахівців з 
вищою освітою, на основі таблиці відповідності надано механізм визначеності навчальних 
спеціальностей, які формують компетентності, необхідні для фахівців з вищою освітою у 
відповідній галузі. 
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II. ВИЗНАЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ У ГАЛУЗІ 

ПРИРОДНИЧИХ,  СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК, 

ЗОКРЕМА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ 

 

У 2015 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 31.10.2014 

№ 1243 «Про результати конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, 

які фінансуватимуться за рахунок загального фонду державного бюджету» в межах 

держбюджетного фінансування з пріоритетного напряму «Фундаментальні наукові 

дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-

економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», 

визначеного Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та, 

згідно Постанови КМУ від 07.09.2011 №942, за пріоритетним тематичним напрямом 

«Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук», 

наукова секція за фаховими напрямами «Економіка», піднапрями «Економіка 

підприємства та управління виробництвом», «Розміщення продуктивних сил і регіональна 

економіка», вчені університету виконували 3 проекти, загальним обсягом фінансування у 

2015 році – 520,715 тис. грн. 

Найважливіші наукові досягнення отримані в результаті виконання  

перехідних науково-дослідних робіт 

1. Стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі 

інвестування для забезпечення гідної якості трудового життя, державний 

реєстраційний номер 0115U002374. Обсяг фінансування на 2015 р. – 219,543 тис. грн. 

Науковий керівник – д.е.н., професор Ястремська О.М.  

Етап 1. Теоретико-методологічне підґрунтя стратегічного управління 

життєдіяльністю підприємств з урахуванням її якості на основі інвестування.  
Основні результати: 

вперше: розроблено методологічний підхід щодо формування та функціонування 

соціально-економічного інституту якості, який дозволить забезпечити взаємодію 

зацікавлених сторін, формалізувати подання якості, визначити інституційні механізми її 

забезпечення з урахуванням розробленого методичного  забезпечення визначення та 

підтримки якості життєдіяльності підприємства за складовими ресурсного потенціалу, 

лояльності споживачів та компетентності постачальників. 

розроблено методологічний підхід до формування системи «підприємство-

інвестор-працівники» в процесі формування та реалізації стратегій життєдіяльності та 

інвестиційної діяльності промислових підприємств, визначено характеристики і 

властивості запропонованої системи за: сутністю і складністю, здійснюваністю, 

методологією цілеспрямованості, процесами функціонування і розвитку;  

запропоновано науково-методологічний підхід до формування стратегій 

життєдіяльності на основі інвестування промислових підприємств з урахуванням їх 

інвестиційної привабливості, сприйнятливості до проектних пропозицій та економічної 

ефективності результатів; 

методологічний підхід до визначення та підтримки якості життєдіяльності 

підприємства, суттєвою відзнакою якого є врахування та кількісне визначення складових 

ресурсного потенціалу, лояльності споживачів та компетентності постачальників за 

складноструктурованою системою якісних та кількісних показників. 

удосконалено: інтеграційну теорію стратегічного управління життєдіяльністю 

промислових підприємств з урахуванням її соціального й економічного, зовнішнього і 

внутрішнього, суб’єктивного та об'єктивного характеру на основі синергетичної 

парадигми, положень про функціонування інституту інвестування та основних положень 

сучасної парадигми стратегічного управління життєдіяльністю підприємств; 

концепцію формування стратегій життєдіяльності щодо інвестування підприємств 
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як сукупності інвестиційної та інформаційної взаємодії із зовнішнім середовищем; 

принципи реалізації концепції, що складаються із загальнофілософських, 

загальносистемних і стратегічних; категорії і поняття, необхідні для розроблення нових 

методологічних і методичних засад стратегічного інвестування в сучасних умовах на 

основі міждисциплінарного і системного підходів; 

сформовано теоретичний базис оцінки якості життєдіяльності підприємства, який 

інтегрує комплементарні підходи щодо визначення: якості використання його потенціалу, 

якості його зовнішнього ресурсного забезпечення, лояльності підприємств-споживачів на 

основі положень функціонального, системного, ситуаційного, динамічного, 

сінергетичного, ресурсного, структурного, процесного, проектного та компетентністного 

підходів; 

запропоновано методичний підхід до формування стратегічного контролінгу 

життєдіяльності підприємства у контексті експортно-імпортної діяльності, що 

побудований на основі розроблених стратегічних когнітивних карт; 

розроблено методичний підхід до визначення фінансової стійкості підприємства 

для забезпечення економічної безпеки його життєдіяльності, відмінністю якого є 

використання методу канонічних кореляцій для обґрунтування системи часткових 

показників; 

класифікацію існуючих моделей соціальної політики підприємств за рахунок 

виділення класифікаційної ознаки «за ступенем відкритості», що дозволяє виділити 

відкриту і закриту моделі соціальної політики, та відповідає стратегічній меті Концепції 

гідної праці – орієнтації розвитку сучасних підприємств не тільки на економічні, але й на 

соціальні заходи. 

визначено перелік стратегічних напрямів соціального розвитку життєдіяльності 

підприємств шляхом акцентування уваги на забезпеченні соціального партнерства, 

відмови від мінімального розміру оплати праці як нормативу при встановленні величини 

соціальних виплат, розвитку внутрішньофірмового соціального страхування та 

доповнення його добровільним страхуванням.  

дістали подальшого розвитку: 

послідовність етапів оцінювання розвитку системи організаційних знань в 

структурі професійної освіти працівників промисловості, яка відрізняється від існуючих 

обґрунтованою сукупністю показників розвитку системи організаційних знань, побудовою 

індексу розвитку системи організаційних знань та групуванням підприємств відповідно до 

динаміки даного індексу з використанням методу кластерного аналізу. Реалізація такої 

послідовності етапів створить можливості для проведення порівняльного аналізу 

підприємств при оцінюванні їх конкурентних переваг;    

методичний підхід до вибору напрямів інвестування у розвиток систем 

організаційних знань у промисловості, особливості якого полягають у виборі 

пріоритетного напряму інвестування в залежності від визначеного ступеня впливу 

інвестицій на розвиток організаційних знань з використанням методу головних 

компонент. Застосування даного методичного підходу надасть змогу провести групування 

промислових підприємств залежно від ступеня впливу того чи іншого напряму 

інвестування на динаміку індексу організаційних знань та розробити практичні 

рекомендацій для кожної групи підприємств щодо розвитку їх систем організаційних 

знань; 

основні фактори впливу на розвиток системи організаційних знань промислових 

підприємств, який, на відміну від існуючих, базується на обґрунтуванні наявності 

характеристик параметрів порядку у виокремлених факторів та визначенні ступеня їх 

впливу на розвиток зазначеної системи за наступними напрямами: професійно-освітній, 

інноваційно-науковий, інформаційно-комунікаційний та пов'язаний з корпоративною 

культурою. Обґрунтований перелік параметрів порядку системи організаційних знань 

доцільно врахувати в процесі побудови моделей розвитку даної системи та прогнозування 
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її динаміки з метою удосконалення процесу планування діяльності підприємства. 

Переваги над аналогами полягають у об’єднанні зазначених показників у групи, що 

характеризують освітню, інноваційно-наукову та інформаційно-комунікаційну складові 

системи організаційних знань дозволяє визначити пріоритетні напрями інвестування з 

метою отримання підприємством позитивних соціальних та економічних ефектів. 

Практична цінність отриманих результатів полягає у підвищенні компетентностей 

персоналу підприємства за рахунок формування бази його організаційних знань та її 

розширення на основі вибору пріоритетних напрямів інвестування та в підвищенні 

компетентності продуктивності праці персоналу на основі забезпечення надбання 

сучасних компетентностей. 

Результати НДР апробовано на ДП «Завод ім. В.О.Малишева», у ТОВ «ДМЗ 

Інжиніринг», у ПАТ «Харківський завод металевих конструкцій», у Департаменті 

економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації та 

використано при виконанні госпдоговорів: «Соціально-орієнтовані методи управління 

персоналом підприємства» (Замовник ПП «ЛМ»); «Удосконалення процесу управління 

інноваційною діяльністю підприємства» (Замовник ТОВ «НВП «Електропривід-ЛТД»), 

«Управління інвестиційною, інноваційною та логістичною діяльністю підприємства» 

(Замовник ТОВ «Торговий дім «ТПК НОВА»), «Розробка та впровадження 

автоматизованої системи розрахунку оптимального рівня запасів товарно-матеріальних 

цінностей» (ПАТ «ХТЗ ім. С.Орджонікідзе»). 

Значимість отриманих результатів має освітню спрямованість. Так, основні 

результати дослідження впроваджено у навчальний процес ХНЕУ ім. С. Кузнеця при 

викладанні дисциплін ««Інноваційна економіка», «Інвестиційний менеджмент», 

«Стратегічне управління інноваційною діяльністю», «Інтелектуальна власність». 

За результатами досліджень опубліковано 5 монографій, 1 підручник, 3 навчальних 

посібника, 32 наукові статті (у тому числі 12 у виданнях, що індексуються у 

науковометричній базі SCOPUS), 2 статті в іноземних виданнях,  12 тез доповідей. 

Захищено 1 докторську дисертацію, 1 докторську дисертацію та 2 кандидатські дисертації 

представлено на захист у спеціалізовану вчену раду. Також захищено 15 магістерських 

робіт за тематикою наукових досліджень. 18-19 листопада 2015 р. проведено міжнародну 

науково-практичну конференцію «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки 

і практики» ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з НДЦ ІПР НАН України. 

 

2. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління 

безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: 

теорія та методологія, державний реєстраційний номер 0115U002375. Обсяг 

фінансування – 155,815 тис. грн. Науковий керівник – д.е.н., професор Пилипенко А.А.  

Етап 1. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки інноваційного 

розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем. 
Основні наукові результати: 

вперше: 

розроблено моделі інституційної платформи інноваційно-інтеграційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах децентралізації й дерегуляції влади на засадах 

самоврядування, державно-приватного-партнерства і кластеризації при чіткому 

визначенні місця і ролі інтеграційних відносин в парадигмі сталого розвитку України з 

урахуванням циклічного характеру інституціональних форм інтеграції, їх процесної 

еволюції та прогресивних ринкових механізмів формування інвестиційного забезпечення 

євроінтеграційних імперативів діяльності інтегрованих агропромислових підприємств; 

обґрунтовано теоретико-методологічний базис консолідації обліково-аналітичної 

інформації в циклах управління економічною безпекою розвитку великомасштабних 

економіко-виробничих систем, заснований на додержанні критеріїв стійкості, 

адаптивності та інноваційності процесів розвитку, розповсюдженні принципів 
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формування економіко-виробничих систем до регіонального рівня з використанням у 

якості основи для процесів консолідації інформації їх архітектурного опису в термінах 

моделі життєздатних систем та відповідним удосконаленням понятійно-категорійного 

апарату. Об’єднання ресурсно-ситуаційного підходу до організації управління з 

логістичною парадигмою в рамках виділених архітектурних проекцій передбачає 

забезпечення протидії факторам-загрозам за рахунок консолідації елементів матеріально-

технічної бази учасників великомасштабних економіко-виробничих систем та 

представлення технічного переозброєння як превентивного інструменту підтримки 

економічної безпеки; 

удосконалено: 

процедуру оцінювання потенціалу інноваційного розвитку регіону, відмінність якої 

полягає у представленні завдання формування регіональних інноваційних програм, як 

задачі багатокритеріального альтернативного вибору в умовах наявності різноманітних 

факторів невизначеності нестатистичного походження та обґрунтованому застосуванні 

нечітко-множинного моделювання для оцінки інноваційного потенціалу. В рамках даного 

результату здійснено формалізацію вхідних критеріїв оцінювання інноваційного 

потенціалу регіону, представлених у лінгвістичній формі, відповідними функціями 

приналежності, а також нечіткими числами, для подальших м'яких обчислень. 

методичний підхід до обґрунтування вибору організаційної форми державно-

приватного партнерства як інструменту мотиваційного забезпечення активізації 

інноваційної діяльності великомасштабних економіко-виробничих систем, що на відміну 

від існуючих підходів, базується на узагальненні оцінок характеристик соціально-

економічних відносин, що виникають між суб’єктами інноваційного співробітництва; 

методичне забезпечення організації інноваційної діяльності великомасштабних 

економіко-виробничих систем, відмінність якого полягає у орієнтуванні на принципи  

управління потоковими процесами підприємств та врахуванні при розподілі 

відповідальності за виконання управлінських функцій та робіт варіабельності складових 

логістичного процесу в межах існуючої організаційної структури підприємства, та у 

формуванні мотиваційного комплексу забезпечення економічної поведінки персоналу, 

орієнтованої на задоволення можливих додаткових ресурсних потреб підприємства, 

необхідних для усунення потенційно ймовірних відхилень актуальних оперативних 

завдань від стратегічних індикаторів розвитку підприємства; 

систему регулювання обсягів продажів продукції, як вираження її 

конкурентоспроможності, яка на відміну від інших базується на теорії автоматичного 

управління, враховує динамічний характер природи об’єкту управління у 

короткостроковому періоді та використовує параметр інтегрованого енергетичного 

відгуку системи на збурення, що дозволяє на основі аналізу зовнішніх і внутрішніх 

факторів в автоматизованому режимі обирати маркетингову стратегію та встановлювати 

орієнтири для ініціалізації процедур консолідації обліково-аналітичної інформації; 

методичний підхід діагностики стану логістичних систем підприємств 

машинобудівного комплексу через проведення дослідження стану внутрішнього 

логістичного потоку, який на відміну від існуючих враховує якісний (проводиться шляхом 

анкетування рівня розвитку логістичних функцій підприємства) та кількісний (через 

оцінку ступеню та якості впливу показників стану логістичного потоку в закупівельній, 

виробничій та збутових сферах внутрішнього логістичного потоку підприємства на 

віддачу на логістичні витрати з застосуванням кореляційного методу) аспекти прийняття 

управлінських рішень; 

технологію консолідації інформації в управлінні стратегічною поведінкою 

великомасштабної економіко-виробничої системи, відмінність якої полягає в: 

орієнтуванні менеджменту великомасштабної економіко-виробничої системи на рівень її 

інноваційної сприйнятливості; застосуванні підпорядкованої обраному сценарію 

життєдіяльності великомасштабної економіко-виробничої системи  ієрархічної процедури 
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нечіткого логічного висновку щодо отримання інтегральної оцінки потенціалу розвитку 

підприємств-учасників; обґрунтуванні набору показників, орієнтованих на визначення 

ефективності використання наявної комбінації реальних активів та бізнес-процесів 

підприємства у сполученні з оцінюванням спроможності трансформаційного та 

економічно безпечного перегляду такої комбінації; встановленні детермінант, логіки та 

параметри стратегічної поведінки підприємства у сфері реалізації потенціалу його 

розвитку; матричному обґрунтуванні типових стратегічних рішень в розрізі виділених 

елементів стратегічного процесу з обґрунтуванням послідовності їх реалізації;  

 дістали подальшого розвитку: 

систематизація понятійно-категоріального апарату предметної сфери формування 

та розвитку державно-приватного партнерства для обґрунтування концептуальних 

підходів формування державно-приватного партнерства в сфері державної політики 

міжсекторальної взаємодії. Особливість зазначеного підходу складається в узагальненні 

наукових підходів, сформованих в різних напрямках дослідження проблем суспільних 

трансформацій, що визначають напрямки перетворення традиційних форм 

міжсекторальної взаємодії в сучасні форми партнерства, що вирішують актуальні 

завдання соціально-економічного розвитку; 

концептуальні положення та комплекс інструментів державної підтримки 

внутрішнього ринку інноваційних продуктів в частині: формування об’єктно-результатної 

декомпозиції інноваційної діяльності; методологічного осмислення проблеми побудови 

ефективної системи  управління інноваційною  діяльністю суб’єктів господарювання і у 

тісному зв’язку з системою економічної безпеки; проведення тестування ефективності 

функціонування національного інноваційного середовища з позицій міжпарадигмального 

синтезу системної, інформаційної та інституціональної парадигм економічного 

дослідження; доведеності впровадження дворівневої системи державної підтримки 

вітчизняних підприємств-інноваторів на стадії ідея-інноваційний проект (товар); 

диференціації підходів до створення науково-технологічної платформи інноваційного 

розвитку держави шляхом кластерізації інноваційно-активних підприємств за 

регіональною ознакою; 

комплексні дослідження напрямів залучення інвестиційних ресурсів інтегрованими 

підприємствами аграрного сектора економіки від міжнародних фінансових інституцій та 

механізми реалізації інвестиційних проектів одержання кредитів і гарантій від експортних 

кредитних агентств із формуванням пропозицій розвитку європейських експортних 

кредитних агентств (ЕКА) в Україні; 

методичний підхід до оцінювання механізму координації ефективності діяльності 

підприємства, який, на відміну від відомих будує оцінку ефективності діяльності на двох 

діалектично взаємозалежних площинах (характеристики самого механізму та кінцеві 

результати діяльності підприємства), сприяє формуванню противитратної складової 

підвищення ефективності діяльності (на основі координації виробничої діяльності через 

оптимізацію економічних витрат в процесі відтворення результату підприємства), 

забезпечує зменшення кількість процедур узгодження на вищому рівні за рахунок 

формування горизонтальних робочих груп (проводиться мінімізація кількості витрат часу 

на координаційні консультації відповідно до результатів функціонально-вартісного 

аналізу) та при виборі базового блоку механізму ґрунтується на рівні ефективності 

певного кластера підприємств, а додаткових субмеханізмів – на відхиленні від середнього 

значення у кластері за рівнем ефективності; 

процедура оцінювання економічної ефективності технічного переозброєння та 

визначення параметрів фінансово-економічного забезпечення технічного переозброєння  

учасників великомасштабних економіко-виробничих систем, відмінність якої міститься у 

використанні структурованої за трьома рівнями системи показників оцінки загальної 

економічної ефективності технічного переозброєння (відображають процеси, які 

сприятимуть вибору основних виробничих засобів з метою технічного переозброєння; 



13 

оцінюють ефективність інвестиційних вкладень в технічне переозброєння; вимірюють 

отримані підприємством можливості після впровадження технічного переозброєння), 

виокремленні підсистеми оцінки ефективності технічного переозброєння з формалізацією 

її етапів та використанні визначеного за допомогою таксономічного показника розвитку 

інтегрального рівня загальної економічної ефективності технічного переозброєння для 

оптимізації джерел інвестування процесу технічного переозброєння. В рамках 

формування фінансово-економічного забезпечення технічного переозброєння передбачено 

використання одного з нетрадиційних джерел – відсотків від чистого доходу від реалізації 

продукції; 

технологія консолідації облікової інформації приватних підприємств із фінансового 

інвестування, відмінність якої полягає в уточненні облікової сутності фінансових 

інвестицій, розширенні їх облікової класифікації шляхом поетапного розподілу в розрізі 

виділених класифікаційних ознак (терміни утримання, економічна природа, рівень впливу 

на інвестора, територіальна належність емітента цінних паперів) та удосконалення 

структури фінансової звітності в частині розкриття бухгалтерської інформації про стан та 

рух фінансових інвестицій підприємства. 

Апробацію результатів здійснено у Департаменті агропромислового розвитку 

Харківської обласної державної адміністрації, ТОВ ТД «Енергосервіс», ТОВ «Поіск» та 

ПАТ «Харківський верстатобудівний завод «Харверст» та використано при виконанні 

госпдоговорів: «Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємства» 

(Замовник ТОВ «Скандіма»); «Підвищення конкурентоспроможності підприємства» 

(Замовник ФОП Ненчіна Л.Ф.), «Антикризове управління фінансовою безпекою 

підприємств фамацевтичної галузі» (Замовник Торгівельно-виробнича фірма «Веста»), 

«Оптимізація методів і технологій управління грошовими потоками в системі фінансового 

менеджменту» (ПАТ «Східно-український банк «Грант»), «Організаційно-економічний 

механізм ровитку зовнішньоекономічної діяльності та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства» (Замовник ПАТ «Турбогаз») , «Мінімізація 

фінансових ризиків в роботі з бізнес-партнерами та фінансовими установами» (Замовник 

ДНВО «Об’єднання «Комунар») 

За результатами досліджень опубліковано 3 колективні монографії, 29 наукових 

праць (у тому числі 5 у виданнях, що індексуються у науковометричній базі Index 

Copernicus), 13 у фахових виданнях, 3 статті в закордонних виданнях, 1 стаття в 

нефаховому виданні, 7 тез доповідей. Захищено 1 докторську дисертацію, 4 кандидатські 

дисертації та 1 кандидатську дисертацію представлено на захист у спеціалізовану вчену 

раду. Також захищено 10 магістерських робіт за тематикою наукового дослідження. 

 

3. Розроблення методології соціально-економічного розвитку регіону на 

підґрунті формування системного базису синтезованого капіталу та інформаційної 

інфраструктури, державний реєстраційний номер 0115U002376. Обсяг фінансування – 

145,357 тис. грн. Науковий керівник – д.е.н., професор Гавкалова Н.Л.  

Етап 1. Розроблення науково-теоретичних засад соціально-економічного 

розвитку регіону при створенні системного базису синтезованого капіталу. 
Наукова новизна отримана в 2015 році: 

вперше  

запропоновано змістовні характеристики поняття «синтезований капітал», яке 

базується на узагальненні понять «людський капітал», «інтелектуальний капітал» і 

«соціальний капітал» на підставі комплексного підходу, який генерується трудовими 

ресурсами країни, регіону, організації; накопичується, використовується та 

розповсюджується як на макро-, так і на мікроекономічному рівні, і таким чином 

забезпечує розвиток підприємств, регіону та країни в цілому;  

розроблено структуру синтезованого капіталу яка включає елементи з 

характеристиками, що властиві інтелектуальному, соціальному та людськомукапіталу, що 
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дозволило визначити її головні компоненти, взаємозв’язки між ними та визначити шляхи 

забезпечення цілей використання синтезованого капіталу; 

дістало подальшого розвитку  

систематизація чинників впливу на синтезований капітал як сукупності чинників 

формування та використання інтелектуального, людського та соціального капіталів, який на 

відміну від існуючих дозволяє згрупувати зазначені чинники за рівнями (мікроекономічний, 

мезоекономічний та макроекономічний) та визначено взаємовплив зазначених чинників між 

обраними рівнями;  

удосконалено  

процедуру вибору сценаріїв визначення впливу чинників на формування та 

ефективне використання синтезованого капіталу, яка відрізняється від існуючих 

застосуванням методу когнітивного моделювання та враховує взаємовплив чинників 

різного рівня.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні та 

методичні положення науково-дослідної роботи доведено до рівня конкретних 

методичних рекомендацій щодо формування та ефективного використання синтезованого 

капіталу для забезпечення розвитку підприємств, регіону та країни в цілому.  

Результати НДР впроваджено у діяльність Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації та 

Мереф’янської міської ради та використано при виконанні госпдоговорів: «Розробка 

ефективного технологічного процесу високопродуктивної механічної обробки деталей 

гідравлічних систем» (Замовник ТОВ «ВТ-інжиніринг»), «Розробка методики розрахунку 

оптимальних режимів різання та стійкості твердосплавних інструментів із зносостійкими 

покриттями за критерієм найменшої собівартості обробки для умов високошвидкісного 

різання» (Замовник ТОВ «ВТ-інжиніринг»), «Формування стратегії зовнішнього 

фінансування у міжнародному бізнесі» (Замовник ТОВ «Северський-2»), «Удосконалення 

стратегічного управління ринковою вартістю банку» (Замовник ПАТ «ЮНІОН 

СТАНДАРД БАНК»), «Удосконалення механізму фінансування житлової нерухомості» 

(Замовник ТОВ «Вінтера-Вікна»). 

Значимість отриманих результатів має освітню спрямованість. Так, основні 

результати дослідження впроваджено у навчальний процес ХНЕУ ім. С. Кузнеця при 

викладанні дисциплін «Регіональна економіка», «Територіальне управління», «Захист 

прав інтелектуальної власності в управлінні проектами» та у тренінгу для студентів 

освітнього ступеня «магістр» 2 року навчання за спеціальністю «Публічне 

адміністрування». 

За результатами досліджень опубліковано 20 наукових праць, а саме 4 публікації у 

фахових виданнях, що входять до науковометричних баз даних (в тому числі 1 стаття в 

Scopus, 3 статті в журналах, що входять до НМБД Index Copernicus), 7 фахових виданнях 

України, 8 тез доповіді на науково-практичних конференціях,  1 колективну монографію.  
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III. НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ, 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ТА НОВІТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І 

ТЕХНІКИ 

 

 

Наукові дослідження в університеті відповідають державній науковій та 

інноваційній політиці в системі вищої освіти України та стратегічним цілям соціально-

економічного розвитку країни. В Університеті у 2015 році прикладні наукові дослідження 

виконувались в рамках пріоритетного напряму «Науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування найпоширеніших захворювань», визначеного Законом України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та пріоритетного тематичного 

напряму «Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-

економічна політика» та «Цільові дослідження з питань гармонізації системи «Людина – 

світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя» згідно Постанови КМУ 

від 07.09.2011 №942. За рахунок держбюджетного фінансування вчені Університету 

виконували два прикладних дослідження на суму 347,143 тис. грн. та  19 госпдоговірних 

науково-дослідних робіт, з них 16 НДР закінчено, загальним обсяг фінансування на 

2015 рік (спеціальний фонд) – 180 тис. грн. 

 

 

Важливі результати по закінчених у 2015 році науково-дослідних роботах: 

 

 1. Організаційно-економічний механізм зовнішньоекономічної діяльності та 

підвищення конкурентоспроможності підприємства, державний реєстраційний 

№ 0115U002379. Науковий керівник — к.е.н., професор Піддубний І.О. (Замовник – ПАТ 

«Турбогаз»). Обсяг фінансування — 15,0 тис. грн. 

 Розроблено методичній підхід щодо діагностики експортного потенціалу 

промислового підприємства. Сформовано рейтинг рівня розвитку експортного потенціалу 

машинобудівних підприємств на базі синтетичного інтегрального показника за допомогою 

одного з методів побудови еталонного об’єкта, що описується інформаційним простором 

діагностичних індикаторів, які характеризують  кількісні та якісні аспекти його розвитку, 

що дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень стосовно формування 

стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства. Використання 

економіко-математичних методів і статистичних критеріїв у методиці діагностики 

експортного потенціалу підприємств дозволяє економити на нераціональних витратах, 

пов'язаних з генеруванням стратегічних альтернатив та пріоритетів розвитку експортного 

потенціалу. 

 

 2. Удосконалення управління ринковою вартістю банку, державний 

реєстраційний № 0115U001232. Науковий керівник — д.е.н., професор Колодізєв О.М. 

(Замовник – ПАТ «Юніон стандарт «БАНК»). Обсяг фінансування — 5,0 тис. грн.  

Проведено аналіз важелів та інструментів фінансового забезпечення впровадження 

технологій управління фінансовою діяльністю. Удосконалено процедуру оцінки ринкової 

вартості банку методом дисконтування грошового потоку. Удосконалено методичні 

положення вибору пріоритетних сценаріїв стратегічного управління ринковою вартістю 

банку. Запропонована процедура оцінки ринкової вартості банку базується на 

застосуванні нейромережних моделей для прогнозування складових чистого 

дисконтованого грошового потоку банку та на нарахуванні якісних рівнів ключових 

факторів, які впливають на ринкову вартість банку (ліквідності, власного капіталу, 

нематеріальних активів, конкурентоспроможності, рентабельності, персоналу, ділової 

активності) при визначенні премії за ризик інвестування, що забезпечує більш об’єктивну 
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оцінку ринкової вартості банку. Розроблена імітаційна модель стратегічного управління 

ринковою вартістю банку дозволяє спрогнозувати наслідки впливу управлінських рішень, 

які стосуються різних аспектів діяльності банку, на його ринкову вартість. 

 

 3. Підвищення конкурентоспроможності підприємства, державний 

реєстраційний № 0115U001521. Науковий керівник — к.е.н., доцент Птащенко О.В. 

(Замовник – ФОП Ненчіна Л.Ф.). Обсяг фінансування — 5,0 тис. грн.  

Розроблено методичні рекомендації щодо розробки оптимального інструментарію 

для формування маркетингової системи на підприємстві на основі впровадження 

комплексу сучасних інтернет-технологій, що надасть збільшити обсяг продажу. 

Визначено та проаналізовано фактори, які впливають на конкурентоспроможність 

підприємства. 

 

 4. Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємства, 

державний  реєстраційний  №   0115U001233. Науковий керівник — д.е.н., професор 

Пилипенко А.А. (Замовник – ТОВ «Скандіма»). Обсяг фінансування — 22,0 тис. грн.  

Обґрунтовано склад, структуру, принципи формування та регламентів 

функціонування системи консолідації обліково-аналітичної інформації про діяльність 

підприємства. Удосконалено окремі методи збирання та консолідації інформації та 

розвинуто інструментарій її трансформації у бажаний для системи менеджменту 

підприємства формат, обґрунтовано теоретико-методичні засади формування системи 

консолідації обліково-аналітичної інформації про діяльність підприємства. Економічні 

переваги полягають у розширенні меж і можливостей інформаційної системи 

підприємства за рахунок використання інструментарію стратегічного управлінського 

обліку для накопичення, обробки та узагальнення інформації про внутрішнє й зовнішнє 

середовище з метою прийняття ефективніших стратегічних та оперативних рішень. 

Орієнтування представленого модельного базису на розширення напрямків застосування 

концепції збалансованої системи показників підвищує якість й дієвість системи 

менеджменту підприємств через її орієнтування на підтримку інноваційності розвитку та 

комунікаційної взаємодії в умовах поширення інтеграційних зв’язків. Впровадження 

розроблених рекомендацій сприяє створенню або удосконаленню системи підтримки 

прийняття управлінських рішень за рахунок підвищення якості та достовірності обліково-

аналітичної інформації. 

 

5. Формування стратегії зовнішнього фінансування у міжнародному бізнесі, 

державний реєстраційний № 0115U001570. Науковий керівник — к.е.н., професор 

Піддубний І.О. (Замовник – ТОВ «Северський-2»). Обсяг фінансування — 5,0 тис. грн.  

Удосконалено методичні рекомендації з визначення граничної межі зовнішнього 

фінансування країн, що розвиваються, які базуються на принципі недосконалості 

індикаторів показників боргу. На відміну від існуючих рекомендацій, враховуються 

переваги та недоліки цих показників, що сприяє обґрунтуванню умов і необхідності 

зовнішнього фінансування діяльності суб’єктів підприємництва в довгостроковій 

перспективі у міжнародному бізнесі. 

 

6. Оптимізація методів і технологій управління грошовими потоками в системі 

фінансового менеджменту, державний реєстраційний №  0115U001571. Науковий 

керівник — д.е.н., професор Колодізєв О.М. (Замовник  –  ПАТ «Східно-український банк 

«ГРАНТ»). Обсяг фінансування — 20,0 тис. грн.  

Розроблено  методичне забезпечення формування технологій фінансового 

менеджменту банку, яке дозволяє виявляти внутрішні фактори впливу на окремі складові 

фінансового потенціалу банку; обирати джерела фінансового забезпечення впровадження 

технологій управління фінансовою діяльністю банку; визначати стадії життєвого циклу 
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банку; визначати домінанти фінансової стратегії банку залежно від стадії його життєвого 

циклу. Економічний ефект – зниження витрат на придбання банком сучасних технологій 

фінансового менеджменту за рахунок їх розроблення та конструювання безпосередньо у 

банку. Соціальний ефект – підвищення довіри до банку, лояльності клієнтів та мотивації 

персоналу завдяки розкриттю об'єктивної інформації про фінансову позицію банку та 

висхідну стадію його життєвого циклу. 

 

7. Антикризове управління фінансовою безпекою підприємств 

фармацевтичної галузі, державний реєстраційний №  0115U001900. Науковий керівник 

— к.е.н., доцент Кузенко Т.Б. (Замовник – ТВФ «Веста»). Обсяг фінансування — 10,0 тис. 

грн.  
Здійснено аналіз теоретичних підходів до визначення антикризового управління 

фінансовою безпекою підприємства. Проведено аналіз фінансового стану та фінансових 

результатів діяльності підприємства. Проведено оцінку фінансової безпеки підприємства. 

Застосовано методику комплексної оцінки рівня фінансової безпеки до підприємств 

фармацевтичної галузі. 

 

8. Організація розрахункового обслуговування суб’єктів підприємництва у 

банку,  державний  реєстраційний   №  0114U006298.  Науковий  керівник —  д.е.н.,  

професор  Внукова Н.М. (Замовник – ТОВ «Харківмаш-Трейд»). Обсяг фінансування — 

12,0 тис. грн.  
Обгрунтовано теоретичні підходи та розроблено практичні рекомендації до 

підвищення якості послуг з розрахункового обслуговування. Запропоновано методичні 

рекомендації з організації розрахункового обслуговування суб’єктів підприємництва у 

банку, що базуються на принципах оперативності управління коштами, високого рівня 

банківського сервісу, наявності високо розвинутого дистанційного обслуговування та 

технологічного оснащення. На відміну від існуючих, рекомендації враховують сильні та 

слабкі сторони банку, який надає послуги з розрахункового обслуговування, що сприяє 

успішній діяльності суб’єктів підприємства в довгостроковій перспективі. 

 

9. Розробка ефективного технологічного процесу високопродуктивної 

механічної обробки деталей гідравлічних систем,  державний реєстраційний 

№ 0115U001902. Науковий керівник — д.т.н., професор Новіков Ф.В. (Замовник – ТОВ 

«ВТ-Інжинірінг»). Обсяг фінансування — 25,0 тис. грн.  

Дослідження присвячено підвищенню продуктивності механічної обробки деталей 

гідравлічних систем, які виготовляються із матеріалів з підвищеними фізико-механічними 

властивостями за рахунок застосування методів високошвидкісного різання на верстатах з 

ЧПУ та твердосплавних інструментів із  зносостійкими покриттями, що характеризуються 

високою стійкістю, на основі вибору оптимальних режимів різання для конкретних 

операцій обробки.  

У  НДР на основі теоретичних і експериментальних досліджень температури 

різання й стійкості різальних інструментів встановлено нові співвідношення параметрів 

режиму різання, які дозволяють зменшити собівартість і збільшити продуктивність 

обробки при забезпеченні високої якості оброблюваних поверхонь. Це дозволяє 

ефективно застосовувати нове дороге імпортне устаткування й інструменти в умовах 

обробки відповідальних деталей гідравлічних систем. Так, апробація результатів 

досліджень показала на можливість збільшення продуктивності обробки до 10 разів і 

зменшення собівартості обробки приблизно в таку ж кількість разів при забезпеченні 

високої якості оброблюваних поверхонь. Результати досліджень використовуються в 

основному виробництві ДП Харківський машинобудівний завод «ФЕД» на операціях 

механічної обробки високоточних деталей гідравлічної апаратури. Це дозволило 

домогтися підвищення продуктивності та якості обробки при економічно обґрунтованих 
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витратах на виробництво порівняно з технологіями металообробки, реалізованими на 

традиційних застарілих моделях верстатів. 

 

10. Управління інвестиційною, інноваційною та логістичною діяльністю 

підприємства, державний реєстраційний №  0114U006413. Науковий керівник — д.е.н., 

професор Ястремська О.М.  (Замовник – ТОВ «Торговий дім «ТПК НОВА»). Обсяг 

фінансування — 20,0 тис. грн.  

В роботі здійснено подальший розвиток й удосконалення теоретичних положень і 

методичних підходів з управління інвестиційною, інноваційною та логістичною 

діяльністю промислових підприємств. Розроблене методичне забезпечення враховує 

сучасні особливості господарювання промислових підприємств, які проявляються в 

інвестуванні та логістичній діяльності з урахуванням інноваційного потенціалу 

підприємств, економічної ефективності інвестиційних проектів, внутрішніх та зовнішніх 

інформаційних взаємозв’язків та інформаційних ресурсів, мотивації персоналу до 

інноваційної діяльності. 

 

11. Організація системи фінансового контролю для забезпечення фінансової 

безпеки підприємства, державний реєстраційний №  0114U006547. Науковий керівник — 

к.е.н., професор Дікань Л.В.  (Замовник – ТОВ фірма «АНТАРЕС-ЮВ»). Обсяг 

фінансування — 15,0 тис. грн.  

 Запропоновано структурну схему системи фінансового контролю; визначено 

критеріальні характеристики фінансової безпеки підприємства; розроблено методичний 

підхід до оцінки стану внутрішнього аудиту; розроблено концептуальну модель 

організації внутрішнього контролю як складової системи фінансового контролю 

підприємства з метою підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що 

сприятиме підвищенню фінансової безпеки підприємства.  

 

12. Соціально-орієнтовані методи управління персоналом підприємства, 

державний реєстраційний № 0114U006546. Науковий керівник — д.е.н., професор 

Назарова Г.В.  (Замовник – Приватне підприємство «ЛМ»). Обсяг фінансування — 

20,0 тис. грн.  
Удосконалено змістовне наповнення категорії «соціальний рекрутинг», що 

враховує не лише комерційний, але й  соціальний результат. Запропоновано типізацію 

видів корпоративних пенсійних програм за критеріями їх диференціації. Розроблено 

методичний підхід до визначення нормативної і достатньої кількості фахівців та рівня 

забезпеченості фахівцями, що організують функціонування корпоративних пенсійних 

фондів як соціально-орієнтованого методу управління персоналом. Запропоновано етапи 

впровадження соціальної відповідальності бізнесу. 

 

13. Мінімізація фінансових ризиків в роботі з бізнес-партнерами та 

фінансовими установами, державний реєстраційний № 0115U000056. Науковий керівник 

— к.е.н., доцент Добринь С.В.  (Замовник – Державне науково-виробниче підприємство  

«Об’єднання «Комунар»). Обсяг фінансування – 10,0 тис. грн.  

В роботі висвітлено положення доцільності використання інноваційних 

біхевристичних аспектів у розрізі системного підходу для вивчення і моніторингу стану 

фінансової безпеки економічних систем, що обґрунтовується їх здатністю з’ясувати 

взаємозв’язок між рішеннями корпоративного або державного менеджменту та 

психологією суб’єктів моніторингу, а також визначенням причин упровадження 

помилкових управлінських рішень за наявності адекватних прогнозних розрахунків й 

реальних сценаріїв розвитку економічних систем. На основі проведеного аналізу було 

побудовано систему моніторингу фінансових ризиків підприємства. Концептуальні засади 

побудови системи моніторингу фінансових ризиків підприємства визначають дану 



19 

систему як комплекс дій, що здатні швидко і адекватно реагувати на непередбачувані 

події. Розроблено структурні моделі стратегічного управління фінансовими ризиками на 

основі BPwin та програмного продукту Business Studio, що сприятиме удосконаленню 

процесів стратегічної організації фінансового менеджменту підприємств. 

 

14. Удосконалення процесу управління інноваційною діяльністю 

підприємства, державний  реєстраційний №  0114U006545.  Науковий  керівник —  д.е.н., 

професор Гриньова В.М. (Замовник – ТОВ «НВП «Електропривід-ЛТД»). Обсяг 

фінансування — 15,0 тис. грн.  

Теоретично обґрунтовано структуру мотиваційного механізму активізації 

інноваційної діяльності та розроблено методичні основи мотиваційного забезпечення 

сталого інноваційного розвитку машинобудівного підприємства. Здійснено комплекс 

внутрішньо-організаційних соціокультурних змін, спрямованих на реалізацію 

інноваційної стратегії розвитку, що пропонується здійснювати на основі зіставлення 

характеристик форм, причин і способів подолання опору інноваційним змінам.  

З точки зору практичної значущості для підприємства, необхідно зазначити, що у 

результаті співпраці відбулося значне підвищення активності інноваційної діяльності 

підприємства у результаті консолідації інноваційних бізнес-процесів. 

 

15. Розробка та впровадження автоматизованої системи розрахунку 

оптимального рівня запасів товарно-матеріальних цінностей, державний 

реєстраційний №  0115U000057. Науковий керівник — к.е.н., професор Афанасьєв М.В. 

(Замовник – ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе»). Обсяг 

фінансування — 150,0 тис. грн.  

Проведено діагностику системи управління матеріальними ресурсами на 

підприємстві. Розроблено автоматизовану систему розрахунків оптимального перехідного 

залишку незавершеного виробництва та місячного замовлення закуплених і вироблених 

комплектуючих, методичного забезпечення її застосування, обґрунтування вибору 

стратегій їх здійснення та визначення ефективності очікуваних результатів. Наукова 

значущість розробки дозволяє: комплексно оцінювати ефективність системи управління 

матеріальними ресурсами на підприємстві; врахувати особливості господарювання 

машинобудівних підприємств; знизити витрати, пов’язані з формуванням оптимального 

рівня запасів за рахунок моделювання процесу просування сировини, матеріалів, 

комплектуючих та незавершеного виробництва підприємства при виробленні певної групи 

продукції. Практична значущість результатів: результати науково-технічної роботи будуть 

використані під час автоматизації системи розрахунку оптимального рівня запасів 

товарно-матеріальних цінностей. 

 

16. Оцінка ефективності виробництва молока та резерви її підвищення у ПСП 

«Пісківське», державний реєстраційний №  0115U000058. Науковий керівник — д.е.н., 

професор Шиян Д.В. (Замовник – Приватне сільськогосподарське підприємство 

«Пісківське»). Обсяг фінансування — 10,0 тис. грн.  

Проаналізовано сучасний стан та основні проблеми розвитку молочного скотарства 

в Україні. Досліджено ефективність виробництва молока в приватному 

сільськогосподарському підприємстві «Пісківське» Бахмацького району Чернігівської 

області. Обґрунтовано основні резерви підвищення ефективності виробництва молока. 

Дістало подальшого розвитку: кількісна оцінка впливу концентрації та спеціалізації 

виробництва на формування окупності витрат на молоко; оцінка ефективності підвищення 

інтенсивності ведення галузі; обґрунтування зміни окупності витрат у міру їх наростання 

у розрахунку на голову худоби, а також необхідності врахування даної обставити при 

визначенні оптимальної величини інтенсивності. 

 



20 

Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання  

перехідних науково-дослідних робіт 

 

1. Планування, моніторинг, самооцінка діяльності розвитку вищого 

навчального закладу, державний реєстраційний №  0115U002377. Науковий керівник — 

д.е.н., професор Пономаренко В.С. Обсяг фінансування на 2015 рік – 159,998 тис. грн. 

 Етап 1. Теоретичне обґрунтування концепції та системи планування, 

моніторингу, самооцінки діяльності і розвитку ВНЗ в умовах інформаційного 

суспільства та економіки знань. 

Основні результати отримані в 2015 році: 

вперше:  

розроблено концепцію та теоретичну модель управління діяльністю та розвитком 

вищого навчального закладу на адаптивних засадах, яка передбачає; узгодження: змін та 

вимог зовнішнього і внутрішнього середовища, процесів управління та самоуправління; 

цілей, дій та результатів діяльності й розвитку ВНЗ; нерівномірності та нелінійності 

розвитку підсистем ВНЗ; стратегічного та поточного управління на всіх ланках керівної 

вертикалі ВНЗ.  

запропоновано систему планування, моніторингу, самооцінки діяльності та 

розвитку ВНЗ, яка передбачає їх узгодження на основі застосування технологій і форм 

планування, моніторингу самооцінки з використанням єдиної системи показників 

діяльності та розвитку ВНЗ, що дозволяє отримати одночасно прогностичну модель 

бажаного стану розвитку ВНЗ, дієве інформаційно-аналітичне забезпечення для 

відстеження та вчасного корегування процесу досягнення стратегічних та поточних цілей 

на всіх рівнях структури управління ВНЗ, залучення до управління діяльністю та 

розвитком ВНЗ різних категорій учасників освітнього процесу. 

запропоновано систему маркетингово-моніторингового супроводу якості надання 

освітніх послуг вищим навчальним закладом, яка надає суб’єкту управління освітнім 

процесом вищого навчального закладу інформацію про стан зовнішніх та внутрішніх 

аспектів якості надання освітніх послуг та сприяє оперативному впливу та коригуванню 

цього стану для забезпечення ефективності та результативності підготовки фахівців. 

удосконалено: 

уточнено понятійно-термінологічний апарат дослідження шляхом побудови моделі 

терміносистеми дослідження планування, моніторингу, самооцінки в системі управління 

діяльністю та розвитком ВНЗ на адаптивних засадах, у якій відображено різні види 

відносин між основними термінами, що забезпечують дослідження; уточненні поняття 

««адаптивне управління розвитком вищого навчального закладу «освітній моніторинг на 

рівні вищого навчального закладу», «маркетингове управління ВНЗ», «маркетингово-

моніторинговий супровід». 

уточнено зміст управління розвитком ВНЗ на адаптивних засадах, який полягає у 

реалізації наступних функцій за лінійно-функціональною структурою управління: спільне 

визначення стратегічних цілей і завдань розвитку ВНЗ, стратегічне та відповідне поточне 

планування діяльності та розвитку ВНЗ, планування динаміки розвитку та поточної 

роботи ВНЗ, організацію та кооперацію дій з розвитку ВНЗ, моніторинг та самооцінку 

якості діяльності і розвитку ВН, регулювання та саморегулювання діяльності суб’єктів 

ВНЗ відповідно стратегій розвитку. 

уточнено місце маркетингово-моніторингових досліджень в системі управління 

якістю надання освітніх послуг вищим навчальним закладом. Удосконалено технологію 

організації та проведення маркетингово-моніторингових досліджень, яка полягає у 

поетапному розв’язанні завдань, пов’язаних із аналізом стану позиціювання ВНЗ на ринку 

освітніх послуг та ринку праці; аналізом зовнішнього і внутрішнього середовища, 

розробленням пропозицій, створенням інформаційно-аналітичної бази та середовища 

освітніх послуг ВНЗ, формуванням комунікативної політики ВНЗ, оцінюванням ринкової 
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ситуації, забезпеченням належного рівня позиціонування ВНЗ на ринках освітніх послуг і 

ринку праці. 

удосконалено систему показників якості діяльності та розвитку ВНЗ: 1) яка 

будується на основі законодавчої та нормативної бази, що регулює діяльність ВНЗ 

України, Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

освіти, врахування індикаторів та показників аплікаційних форм за методологіями 

міжнародних та національних рейтингів, внутрішніх нормативних документів ВНЗ; 2) на 

основі якої можуть бути сформовані бази показників для визначення якості освіти, стану 

та розвитку освітнього середовища, якість діяльності за окремими підсистемами 

(напрямами діяльності, рівнями управління). 

удосконалено методичний підхід до моніторингу якості освіти за рахунок 

розробленої моделі, в якій визначені об’єкти моніторингу,  функціональні елементи 

моніторингу, етапи та процедури проведення моніторингу, система показників, 

інструменти моніторингу. 

дістали подальшого розвитку: 

концепція спрямованої самоорганізації в управлінні освітою та адаптивного 

управління соціально-пеагогічними системами, яка була використана для розробки 

концепції та теоретичної моделі управління діяльністю і розвитком вищого навчального 

закладу на адаптивних засадах; побудови системи планування, моніторингу, самооцінки 

діяльності та розвитку ВН; розробки технології її реалізації; 

концепція маркетингового управління в освіті за рахунок уточнення порівняльних 

характеристик класичного та освітнього маркетингу, дослідження  маркетингово-

моніторингового супроводу якості надання освітніх послуг вищим навчальним закладом, 

використання on-line інструментарію для проведення маркетингово-моніторингових 

досліджень; 

кваліметричне моделювання у частині розробки базової кваліметричної моделі 

розвитку вищого навчального закладу за основними напрями діяльності, побудові на цій 

основі варіативних моделей розвитку підсистем ВНЗ; 

компетентнісний підхід у вищій освіті за рахунок дослідження самоаналізу та 

самооцінки професійної діяльності і професійної компетентності викладача, самооцінки 

сформованості риторичної компетентності викладачів і студентів магістратури як 

суб′єктів педагогічного процесу, оцінки і самооцінки результатів навчання студентів. 

На відміну від існуючого досвіду реалізації процесів планування, моніторингу та 

самооцінки в управлінні ВНЗ, запропоновано їх узгодження на основі застосування 

технологій та кваліметричних форм планування, моніторингу самооцінки на адаптивних 

засадах з використанням єдиної системи показників діяльності та розвитку вищого 

навчального закладу, що дозволяє отримати одночасно прогностичну модель бажаного 

стану розвитку ВНЗ, дієве інформаційно-аналітичне забезпечення для відстеження та 

вчасного коригування процесу досягнення стратегічних та поточних цілей на всіх рівнях 

структури управління ВНЗ, залучення до управління діяльністю та розвитком ВНЗ різних 

категорій учасників процесу. 

Результати дослідження дозволяють використати технології розроблення 

кваліметричних моделей для розробки стратегічних та поточних планів діяльності і 

розвитку ВНЗ, факультетів, кафедр, індивідуального планування роботи викладачів з 

урахуванням специфіки їх діяльності, здійснювати на їх основі процедури моніторингу та 

самооцінки. Матеріали дослідження використані для організації та проведення 

моніторингу якості освіти у ВНЗ, маркетингово-моніторингових досліджень. 

Напрацьовані у ході дослідження теоретичні та практичні розробки використані 

для отримання ліценцій та забезпечення навчального процесу спеціальностей 8.18010020 

«Управління навчальним закладом (за типом)», 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 

зокрема навчальних дисциплін «Моніторинг та педагогічний контроль у системі освіти», 

«Аудит та оцінювання управлінської діяльності», «Управління навчальною та виховною 
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діяльністю». 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес ХНЕУ ім С. Кузнеця в 

дисципліну «Педагогіка». За отриманими результатами опубліковано 4 монографії, 

29 наукових статей, з них 5 статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до 

наукометричних баз даних, 12 статей у фахових вітчизняних наукових виданнях, 

2 публікації в інших виданнях. 

 

2. Розробка концептуально-методичного та модельного забезпечення 

механізму управління державним замовленням в межах ВНЗ для підготовки 

фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці, державний реєстраційний 

№  0115U002378. Науковий керівник — д.е.н., професор Раєвнєва О.В. Обсяг 

фінансування на 2015 рік –  187,145 тис. грн. 

 Етап 1. Аналіз та удосконалення світового та національного досвіду 

підвищення автономності функціонування ВНЗ. 

Отримані результати: 

визначення еволяторних етапів розвитку освітніх систем, їх характерних рис за 

рахунок системного аналізу практики функціонування ВНЗ, формування пропозицій щодо 

модернізації системи вищої освіти в Україні; 

розробка технологічної схеми формування системи заходів підвищення 

привабливості ВНЗ для абітурієнтів в умовах зниження державного фінансування закладів 

освіти на підставі визначення світових проблем розвитку освіти та узагальнення світового 

та національного досвіду; 

розробка методичного підходу посилення автономності ВНЗ за рахунок визначення 

напрямів саморозвитку й самозабезпечення їх діяльності на підставі системного аналізу 

світового досвіду, національних законодавчих ініціатив, що дозволить розробити 

пропозиції з удосконалення нормативних документів; 

формування технології побудови таблиць відповідності між видами економічної 

діяльності, галузями знань, напрямами підготовки та посадами фахівців з вищою освітою 

з урахуванням законодавчих змін, що дозволить здійснити діагностику наявності 

диспропорцій між випуском фахівців з вищою освітою та потреби ринку праці в них та 

розробляти пропозиції щодо усунення цих диспропорцій. 

Наукова та практична значущість отриманих результатів полягає в наступному: 

вперше: 

розроблено методику іміджевої політики університету. Наукова новизна полягає в 

розробці методичного забезпечення побудови іміджевої політики університету у вигляді 

алгоритмічної моделі. Практична значимість полягає у доцільності застосування 

запропонованої методики для ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з метою підвищення 

іміджевої привабливості ВНЗ для споживачів освітніх послуг.  

отримало подальший розвиток 

обґрунтовано еволюційні етапи розвитку освітніх систем, визначено їх характерні 

риси за рахунок системного аналізу практики функціонування ВНЗ. Практична значимість 

полягає у формованні пропозиції щодо модернізації системи вищої освіти в Україні. 

методичний підхід посилення автономності ВНЗ за рахунок визначення напрямів 

саморозвитку й самозабезпечення їх діяльності на підставі системного аналізу світового 

досвіду, національних законодавчих ініціатив. Практична значимість полягає у розробці 

пропозиції з удосконалення нормативних документів.  

технологія формування системи заходів підвищення привабливості ВНЗ на підставі 

розробки методичного підходу до оцінювання якості знань абітурієнтів та зміни їх 

уподобань щодо вибору спеціальності за рахунок змін вибору предметів ЗНО. Практична 

значимість технології формування системи заходів підвищення привабливості ВНЗ 

полягає у спрямованості розробки як складової частини системи моніторингу оцінки 

привабливості ВНЗ для абітурієнтів.  
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технологія визначення відповідності між видами економічної діяльності, галузями 

знань, напрямами підготовки та посадами фахівців з вищою освітою на основі таблиці 

відповідності надає механізм визначеності навчальних спеціальностей, які формують 

компетентності, необхідні для фахівців з вищою освітою у відповідній галузі. Практичне 

значення запропонованої технології полягає в отриманні інструменту, завдяки 

застосуванню якого МОН та ВНЗ можуть розподіляти співвідношення бюджетних місць 

для навчання студентів відповідно до потреб ринку та роботодавців. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес ХНЕУ ім С. Кузнеця в 

дисципліни «Статистика для менеджерів», «Статистика ринків». За отриманими 

результатами опубліковано 3 монографії, 15 наукових статей, з них 2 статті у журналах, 

що індексовані у наукометричній базі SCOPUS, 12 статей у фахових вітчизняних наукових 

виданнях, 1 у закордонному журналі та 32 тез доповідей. 

Результати НДР апробовано в Приватному вищому навчальному закладі 

«Харківський соціально-економічний інститут» та Державному вищому навчальному 

закладі «Українська академія банківської справи Національного банку України».  

 

3. Удосконалення механізму фінансування житлової нерухомості,  державний 

реєстраційний №  0115U001901. Науковий керівник — д.е.н., професор Внукова Н.М. 

(Замовник – ТОВ «Вінтера-Вікна»). Обсяг фінансування — 10,3 тис. грн.  

Мета роботи – розвиток теоретичного та методичного забезпечення вдосконалення 

формування механізму житлової нерухомості на основі використання інноваційних 

методів і технологій. Обґрунтування переліку процедур, які реалізуються у межах 

впровадженого механізму. 

 

4. Формування методичного забезпечення активізації інноваційної діяльності 

промислового підприємства, державний реєстраційний №  0115U007161. Науковий 

керівник — д.е.н., професор Ястремська О.М.  (Замовник – Державне підприємство 

«Харківський машинобудівний завод «ФЕД»). Обсяг фінансування — 20,0 тис. грн.  

Мета роботи – обґрунтування складових, структури, функцій, методів активізації 

інноваційної діяльності. Формування методичного забезпечення активізації інноваційної 

діяльності підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства на 

внутрішніх та зовнішніх ринках. 

 

5. Розробка методики розрахунку оптимальних режимів різання та стійкості 

твердосплавних інструментів із зносостійким покриттям за критерієм найменшої 

собівартості обробки для умов високошвидкісного різання, державний реєстраційний 

№ 0115U007162. Науковий керівник — д.е.н., професор Новіков Ф.В.  (Замовник – ТОВ 

«ВТ-ІНЖИНІРИНГ»). Обсяг фінансування — 70,0 тис. грн.  

Мета роботи – розробка практичних рекомендацій з підвищення стійкості 

твердосплавних інструментів із зносостійкими покриттями, продуктивності механічної 

обробки та зменшення собівартості обробки за рахунок застосування оптимальних 

параметрів режимів різання в умовах  високошвидкісного різання на технологічних 

операціях точіння та фрезерування деталей машин, виготовлених із матеріалів з 

підвищеними фізико-механічними властивостями. 

 

Всі розробки використовуються у навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
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ІV. РОЗРОБКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Семена Кузнеця,  

які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ  

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, які характеризують 

рівень отриманого наукового результату; 

переваги над аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження 

1 Методичний підхід 

до вибору напрямів 

інвестування у 

розвиток систем 

організаційних 

знань суб’єктів 

господарювання 

промисловості  

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Ястремська О.М. 

Переваги над аналогами полягають у 

об’єднанні зазначених показників у групи, що 

характеризують освітню, інноваційно-

наукову та інформаційно-комунікаційну 

складові системи організаційних знань 

дозволяє визначити пріоритетні напрями 

інвестування з метою отримання 

підприємством позитивних соціальних та 

економічних ефектів. 

Соціальний ефект полягає у підвищенні 

привабливості підприємства як роботодавця 

за рахунок забезпечення гідних умов праці, 

що полягає у підвищенні якості трудового 

життя. 

Економічний ефект полягає у підвищенні 

компетентностей персоналу підприємства за 

рахунок формування бази його 

організаційних знань та її розширення на 

основі вибору пріоритетних напрямів 

інвестування. 

ПАТ «Харківський 

завод металевих 

конструкцій»  

61000, м. Харків, вул. 

Селянська, 124 

 

 

 

ТОВ «Торговий дім 

«ТПК НОВА» 

61020, м. Харків, 

пров. Метизний, 10 

 

 

ТОВ «НВП 

«Електропривід-

ЛТД»,  

61002, м. Харків,  

вул. Чернишевська, 40 

25.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2015 

 

 

 

 

 

30.04.2015 

 

 

 

 

Можливість апробації 

результатів НДР на 

підприємстві. 

Використання результатів 

НДР при викладанні 

дисципліни «Стратегічне 

управління» 

 

Госпдоговір 

 

 

 

 

 

Госпдоговір 

 

 

 

 

2 Методичне забезпе-

чення розвитку 

системи організа-

ційних знань в 

контексті професі-

йної освіти  

Переваги над аналогами полягають у 

наступному: обґрунтовано сукупність 

показників розвитку системи організаційних 

знань, побудовою індексу розвитку системи 

організаційних знань та групуванням 

підприємств відповідно до динаміки даного  

ДП «Завод ім. 

В.О.Малишева», 

61000, м. Харків, 

вул. Плеханівська, 126 

 

 

19.06.2015 

 

 

 

 

 

Отримання бази практики 

для студентів. Виконання 

студентами дипломних 

робіт на основі 

практичних завдань 
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 працівників 

промисловості. 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Ястремська О.М. 

індексу з використанням методу кластерного 

аналізу.Соціальний ефект – рекомендації 

щодо розроблення професійних стандартів в 

галузі промисловості на основі 

організаційних знань сприятимуть 

зменшенню дисбалансу між попитом та 

пропозицією кваліфікованої робочої сили на 

ринку праці.  

Економічний ефект полягає в підвищенні 

компетентності продуктивності праці 

персоналу на основі забезпечення надбання 

сучасних компетентностей. 

 

 

ПАТ «ХТЗ  

ім. С. Орджонікідзе»  

61077, м. Харків, пр. 

Московський, 275 

 

31.08.2015 

 

Госпдоговір 

 

3 Методичне 

забезпечення щодо 

визначення 

стратегічних 

напрямів 

соціального 

розвитку 

підприємства. 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Ястремська О.М. 

Методичне забезпечення розроблено шляхом 

акцентування уваги на забезпеченості 

соціального партнерства, відмови від 

мінімального розміру оплати праці як 

нормативу при встановленні величини 

соціальних виплат, розвитку внутрішнього 

фірмового соціального страхування та 

доповнення його добровільним 

страхуванням.  

Економічний ефект – зростання загальної 

продуктивності праці на підприємстві. 

Соціальний ефект – актуалізація 

управлінських рішень щодо визначення 

пріоритетних напрямів соціального розвитку 

життєдіяльності підприємства для 

забезпечення зростання якості трудового 

життя працівників. 

 

 

ТОВ «ДМЗ 

Інжиніринг»  

61099, м. Харків, 

вул. Лодзинська, 8-А 

 

ПП «ЛМ» 

61038, м. Харків,  

вул. Спортивна, 3 

 

 

09.12.2015 

 

 

 

 

31.03.2015 

 

 

Використання результатів 

НДР при викладанні 

дисципліни «Стратегічне 

управління» 

 

Госпдоговір 
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4 Методичний підхід 

до формування 

стратегічного конт-

ролінгу життєдіяль-

ності підприємства 

у контексті експо-

ртно-імпортної 

діяльності, що 

побудований на 

основі розроблених 

стратегічних 

когнітивних карт. 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Ястремська О.М. 

Економічний ефект – підвищення 

економічної стійкості основних показників 

господарської діяльності підприємств 

машинобудівного комплексу.   

Соціальний ефект – активація управлінських 

рішень щодо визначення пріоритетних 

напрямів стратегічного управління 

життєдіяльністю підприємств 

машинобудівних підприємств Харківського 

регіону. 

Департамент 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

61022, м. Харків,  

пл. Свободи, 5, 

Держпром, 6 під’їзд,  

7 поверх. 

14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливість апробації 

наукових досліджень у 

профільних державних 

установах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Організаційне 

забезпечення щодо 

проведення 

моніторингу 

потокових процесів 

підприємства 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Пилипенко А.А. 

 

Результативність формування методичного 

забезпечення щодо обґрунтування вибору 

організаційної форми інноваційної діяльності 

великомасштабних економіко-виробничих 

систем на підставі розробленого 

організаційного забезпечення управління 

потоковими процесами.  

Економічний ефект – зниження витрат на 

управління та обслуговування бізнес-

процесів за рахунок балансування параметрів 

потокових процесів з поточними та 

перспективними запитами контрагентів. 

Соціальний ефект – формування мотивацій-

ного комплексу забезпечення економічної по-

ведінки персоналу, орієнтованої на задоволе-

ння можливих додаткових ресурсних потреб 

підприємства, необхідних для усунення 

потенційно ймовірних відхилень актуальних 

ПАТ «Харківський 

верстатобудівний 

завод», м. Харків, пр. 

Московський, 277 

 

 

ПАТ «Східно-

Український банк 

«Грант» 

61001, м. Харків,  

вул. Данилевського, 

буд.19 

 

ПАТ «Турбогаз» 

61003, м. Харків, 

пров. Дубового, 6/4 

 

ФОП Ненчіна Л.Ф. 

07.12.2015 

 

 

 

 

 

30.10.2015 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015 

 

 

 

30.06.2015 

Отримання даних для 

дипломних бакалаврських 

та магістерських  робіт. 

Налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи. 

 

Госпдоговір 

 

 

 

 

 

 

Госпдоговір 

 

 

 

Госпдоговір 
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оперативних завдань від стратегічних 

індикаторів розвитку підприємства 

61172, м. Харків,  

вул. Грицевця, буд.14, 

кв. 8 

 

Торгівельно-

виробнича фірма 

«Веста» 

62500, м. Вовчанськ,  

вул. Леніна, буд. 68 

 

 

 

 

31.10.2015 

 

 

 

 

 

 

Госпдоговір 

 

 

 

 

6 Інструментарій 

консолідації 

маркетингової 

інформації для 

оцінювання 

інноваційної 

сприйнятливості та 

економічної 

безпеки 

логістичних систем 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Пилипенко А.А. 

 

Переваги розробок містяться  у врахуванні 

динамічної природи об’єкту управління та 

використанні специфічних методів 

моделювання при формуванні стратегії 

інноваційного розвитку економіко-

виробничої системи. 

Економічний ефект виникає від впроваджен-

ня технології консолідації маркетингової 

інформації, яка надає можливість викорис-

тання вибіркового та систематизованого 

пошуку знань під час реалізації взаємного 

моніторингу підприємств-учасників вели-

комасштабної економіко-виробничої системи. 

Соціальний ефект полягає у мінімізації 

витрат робочого часу менеджерів підприєм-

ства при виробленні сценаріїв його розвитку. 

ТОВ ТД «Енерго-

сервіс» 42703, 

Сумська обл., місто 

Охтирка, вул. 

Червоноармійська, 

буд. 1 

 

 

ТОВ «Скандіма» 

61157 м.Харків, вул. 

Текстильна б.4-а, 

19.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2015 

 

 

 

В рамках дисципліни 

«Організація 

бухгалтерського обліку» 

використано розробки 

щодо формування 

облікових номенклатур 

консолідованої інформації 

 

Госпдоговір 

 

7 Методика 

проведення 

комплексного 

оцінювання 

ефективності, 

масштабів і 

результатів 

діяльності 

Переваги розробки полягають в прийнятті 

необхідності оцінювання механізму 

підвищення ефективності діяльності у двох 

діалектично взаємозалежних площинах, що 

на відміну від наявних, враховують як 

характеристики самого механізму, так і 

кінцеві результати діяльності підприємства. 

Економічний ефект полягає у розвитку 

ТОВ підприємство 

«ПОІСК»  

61125, м. Харків, 

Червоношкільна наб., 

26 

 

 

 

23.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках науково-дослід-

ної діяльності студентів 

факультету консалтингу 

та міжнародного бізнесу 

надано ілюстрацію розши-

рення показників, що фік-

суються в управлінському 

обліку 
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об’єднань 

підприємств. 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Пилипенко А.А. 

 

противитратної складової механізму 

підвищення ефективності діяльності 

підприємства, який відрізняється від 

існуючих підходів координацією виробничої 

діяльності на основі оптимізації економічних 

витрат в процесі відтворення результату 

підприємства. 

Соціальний ефект - зменшення кількість 

процедур узгодження і координації учасників 

планово-виробничої діяльності 

ДНВО «Об’єднання 

«Комунар» 

61070, м. Харків,  

вул. Григорія Рудика, 

8 

 

ДП «Харківський 

машинобудівний 

завод «ФЕД» 61023,  

м. Харків,  

вул. Сумська, 132 

 

 

30.04.2015 

 

 

 

 

 

01.11.2015 

Госпдоговір 

 

 

 

 

 

Госпдоговір 

 

8 Методика оцінки 

стану та наслідків 

впливу 

інтеграційних 

процесів на 

динаміку і 

структуру 

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку аграрного 

сектора економіки. 

 Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Пилипенко А.А. 

Переваги методики полягають в прийнятті 

необхідності оцінювання механізму 

підвищення ефективності діяльності у двох 

діалектично взаємозалежних площинах, що 

на відміну від наявних, враховують як 

характеристики самого механізму, так і 

кінцеві результати діяльності підприємства. 

Економічний ефект полягає у розробці 

програм і стратегій соціально-економічного 

розвитку Харківської області в частині 

обґрунтування потреб в інвестиціях кластер 

них та інших інтеграційних утворень, 

агрохолдингових підприємств та галузевих 

об’єднань, оцінці стану і наслідків 

інвестиційної діяльності міжнародних 

компаній в АПК. 

Соціальний ефект - зменшення кількість 

процедур узгодження і координації учасників 

планово-виробничої діяльності 

 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

м. Харків,  

пл. Свободи, 5, 

Держпром, 6 під’їзд,  

7 поверх. 

 

14.12.2015 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

профільних державних 

установах.  
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9 Концепція 

формування та 

ефективного 

використання 

синтезованого 

капіталу 

підприємств 

регіону для 

забезпечення 

соціально-

економічного 

розвитку.   

Науковий керівник 

д.е.н., професор  

Гавкалова Н. Л. 

 

Підвищення ефективності функціонування 

підприємств регіону шляхом впровадження 

системи управління та моніторингу 

синтезованого капіталу при організаційному  

забезпеченні впровадження інформаційної 

інфраструктури, що забезпечить розвиток 

соціально-економічної системи на всіх її 

рівнях (мікро-, мезо- та макроекономічному). 

Економічний ефект – отримання додаткового 

прибутку підприємств регіону за рахунок 

використання активів синтезованого капіталу 

та забезпечення автоматизації його 

управління.  

Соціальний ефект – підвищення рівня 

розповсюдження знань у суспільстві через 

активи синтезованого капіталу; 

підвищення рівня соціального забезпечення 

працівників підприємств регіону шляхом 

отримання додаткових ресурсів за рахунок 

використання активів синтезованого 

капіталу;  

підвищення рівня накопичення та 

використання людського капіталу регіону.  

Департамент з 

підвищення 

конкурентоспромож-

ності регіону 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

м. Харків,  

пл. Свободи, 5, 

Держпром, 6 під’їзд,  

7 поверх. 

Мереф’янська міська 

рада, 62472, 

Харківська область, 

м. Мерефа, вул. 

Дніпропетровська, 

213  

 

ТОВ фірма 

«АНТАРЕС-ЮВ» 

61004, м. Харків,  

пр. Примакова, 10 

 

 

ПСП «Пісківське» 

16542, Бахмацький р-

н, Чернігівська обл.,  

с. Піски, вул. 

О.Орищенка, 57 А 

 

ПАТ «ЮНІОН 

СТАНДАРД БАНК», 

65012 м. Одеса, 

23.12.2015 

 

 

 

 

 

17.12.2015 

 

 

 

 

 

 

31.03.2015 

 

 

 

 

30.04.2015 

 

 

 

 

 

 

30.04.2015 

 

 

 

 

01.09.2015 

 

 

Можливість апробації 

наукових досліджень у 

профільних державних 

установах.  

 

 

 

 

 

 

 

Використання студентами 

результатів НДР при 

написанні дипломних 

робіт та наукових статей. 

 

 

 

Госпдоговір 

 

 

 

 

 

 

Госпдоговір 

 

 

 

 

Госпдоговір 
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вул. Гімназична, 21 

 

ТОВ «Вінтера-Вікна» 

49010,  

м. Дніпропетровськ, 

вул. Лазаряна,3 

 

ТОВ «ВТ-

інжиніринг»,  

49045,  

м. Дніпропетровськ,  

вул. Верхня, 2 а  

 

ТОВ «Северський-2», 

61023, м. Харків,  

вул. Сумська, 132 

 

 

31.12.2015 

 

 

 

 

31.08.2015  

 

 

 

 

 

31.08.2015 

 

 

Госпдоговір 

 

 

 

 

Госпдоговір 

 

 

 

 

 

Госпдоговір 

10 Методика 

формування 

іміджевої політики 

університету 

Науковий керівник  

д.е.н., професор  

Раєвнєва О.В. 

 

Результативність іміджевої політики 

університету сприяє підтримці та розвитку 

позитивного уявлення про ВНЗ з боку різник 

учасників суб’єктів господарювання.  

Економічний ефект – зниження витрат на 

фінансування держзамовлення на фахівців з 

вищою освітою за рахунок сформованого 

позитивного іміджу університету, як уста-

нови, що формує компетентісних фахівців. 

Соціальний ефект – зниження рівня 

соціальної напруги серед молоді, яка 

отримала вищу освіту, що пов’язано з 

неможливістю працевлаштуватись за фахом у 

зв’язку з дисбалансом між отриманими у ВНЗ 

професійними компетентностями та 

потребами в них з боку роботодавців.  

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Українська академія 

банківської справи 

Національного банку 

України» 

 40000, м. Суми,  

вул. Петропавлівська, 

57 

23.12.2015р. Можливість апробації 

наукових досліджень у 

профільних державний 

установах.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%29
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11 Технологія 

побудови таблиць 

відповідності між 

видами 

економічної 

діяльності, 

галузями 

знань,напрямами 

підготовки та 

посадами фахівців 

з вищою освітою  

Науковий керівник  

д.е.н., професор  

Раєвнєва О.В. 

Результативність – запропонована технологія 

визначення відповідності між потребою видів 

економічної діяльності у фахівцях з вищою 

освітою, спеціальностями та посадами 

спеціалістів на основі побудови таблиці 

відповідності, це надає можливість ВНЗ 

здійснювати своєчасні регуляротні заходи 

щодо корегування випуску спеціалістів з 

вищою освітою певних спеціальностей та 

посад Економічний ефект – зниження витрат 

на фінансування держзамовлення на фахівців 

з вищою освітою за рахунок сформованого 

позитивного іміджу університету, як 

установи, що формує компетентісних 

фахівців. Соціальний ефект – зниження рівня 

соціальної напруги серед молоді, яка 

отримала вищу освіту, що пов’язано з 

неможливістю працевлаштуватись за фахом у 

зв’язку з дисбалансом між отриманими у ВНЗ 

професійними компетентностями та 

потребами в них з боку роботодавців. 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Харківський 

соціально-еконо-

мічний інститут» 

61003, м. Харків, 

пл. Конституції,1, 4-й 

під’їзд,  

17.12.2015р. Використання студентами 

результатів НДР при 

написанні дипломних 

робіт та наукових статей. 

12 Методичний підхід 

до моніторингу 

факторів 

формування 

експортного 

потенціалу 

промислового 

підприємства та 

його розвитку в 

системі 

стратегічного 

планування та 

Результативність – запропонований 

методичний підхід до моніторингу 

внутрішнього середовища формування 

стратегії розвитку експортного потенціалу 

машинобудівного підприємства дозволяє 

виділити найбільш значущі фактори і 

показники, які комплексно та об'єктивно 

відображають особливості стану експортного 

потенціалу досліджуваних підприємств з 

погляду превентивного управління. 

Економічний ефект – зниження витрат у 

процесі аналізу поточного стану експортного 

ПАТ «Турбогаз» 

61003, м. Харків, 

пров. Дубового, 6/4 

 

 

31.12.2015. 

 

Використання студентами 

результатів НДР при 

написанні дипломних 

робіт та наукових статей. 

Госпдоговір 
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підтримки 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

Науковий керівник 

к.е.н., професор 

Піддубний І.О. 

потенціалу підприємства за рахунок 

виключення із дослідження  надлишкової 

інформації, структурування вхідних даних, 

створення системи ключових факторів, які 

обумовлюють рівень розвитку експортного 

потенціалу машинобудівних підприємств.  

Соціальний ефект – задоволення потреби 

машинобудівних підприємств у чіткій 

системі факторів для оцінки поточної 

ситуації, від складу якої залежить ступінь 

відповідності уявлень топ-менеджменту 

підприємств дійсному стану справ, розуміння 

свого місця і ролі в конкурентному 

середовищі в галузі, в економіці країни і на 

світовому ринку, а також ефективність 

сформованої стратегії розвитку. 

13 Методичній підхід 

до діагностики 

експортного 

потенціалу 

промислового 

підприємства. 

Науковий керівник 

к.е.н., професор 

Піддубний І.О. 

 

Результативність – формування рейтингу 

рівня розвитку експортного потенціалу 

машинобудівних підприємств на базі 

синтетичного інтегрального показника за 

допомогою одного з методів побудови 

еталонного об’єкта, що описується 

інформаційним простором діагностичних 

індикаторів, які характеризують  кількісні та 

якісні аспекти його розвитку, що дозволяє 

підвищити обґрунтованість управлінських 

рішень стосовно формування стратегії 

розвитку експортного потенціалу 

промислового підприємства. 

Економічний ефект – використання 

економіко-математичних методів і 

статистичних критеріїв у методиці 

діагностики експортного потенціалу 

ПАТ «Турбогаз» 

61003, м. Харків, 

пров. Дубового, 6/4 

 

 

31.12.2015. 

 

Госпдоговір 
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підприємств дозволяє економити на 

нераціональних витратах, пов'язаних з 

генеруванням стратегічних альтернатив та 

пріоритетів розвитку експортного потенціалу. 

Соціальний ефект – створення інформаційно-

аналітичної бази в межах системи 

менеджменту та формування стратегії 

розвитку експортного потенціалу, що є 

ключовим елементом подальшого розвитку 

експортно-орієнтованих підприємств. 

 

14 Методичній підхід 

до формування 

комплексу страте-

гічних альтернатив 

розвитку 

експортного 

потенціалу 

машинобудівного 

підприємства,  

пов’язаних з 

можливою зміною 

зовнішніх та 

внутрішніх 

факторів, та вибору 

оптимального з 

них. 

Науковий керівник 

к.е.н., професор 

Піддубний І.О. 

Результативність – формування методичного 

забезпечення, особливість якого полягає в 

пошуку ефективних рішень щодо напрямків 

розвитку експортного потенціалу 

підприємства шляхом створення портфелю 

альтернатив відповідно до певних критеріїв 

та комбінування можливих варіантів рішень і 

вибору найкращих альтернатив за допомогою 

методів морфологічного аналізу у поєднанні з 

методом аналізу ієрархій, що забезпечує 

підвищення обґрунтованості рішень у 

стратегічному виборі розвитку експортного 

потенціалу підприємства. 

Економічний ефект – формування та 

реалізація ефективної стратегії розвитку 

експортного потенціалу є запорукою стійкого 

розвитку підприємства та його експортної 

діяльності, сприяє підвищенню рівня його 

конкурентоспроможності на міжнародному 

ринку та залученню додаткових фінансових і 

матеріальних ресурсів, підвищенню 

прибутковості виробництв. 

ПАТ «Турбогаз» 

61003, м. Харків, 

пров. Дубового, 6/4 

 

 

31.12.2015 р. 

 

Госпдоговір. 
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Соціальний ефект – сталий розвиток 

експортного потенціалу машинобудівних 

підприємств має вагомий соціальний ефект, 

закладає базис для формування економіки 

знань, формує попит на висококваліфіковану 

робочу силу, підтримує ринки праці в інших 

секторах національної економіки, сприяє 

розбудові інфраструктури, розвитку 

інноваційної, екологічної сфер, та дозволяє 

вирішити низку інших соціальних проблем. 

15 Методичні 

рекомендації зі 

стратегічного 

управління 

ринковою вартістю 

банку та 

фінансового 

забезпечення 

впровадження 

технологій 

управління банком. 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Колодізєв О.М. 

 

Економічні переваги: запропонована 

процедура оцінки ринкової вартості банку 

базується на застосуванні нейромережних 

моделей для прогнозування складових 

чистого дисконтованого грошового потоку 

банку та на врахуванні якісних рівнів 

ключових факторів, які впливають на 

ринкову вартість банку (ліквідності, власного 

капіталу, нематеріальних активів, 

конкурентоспроможності, рентабельності, 

персоналу, ділової активності) при 

визначенні премії за ризик інвестування, що 

забезпечує більш об'єктивну оцінку 

ринкової вартості банку. Розроблена 

імітаційна модель стратегічного управління 

ринковою вартістю банку дозволяє 

спрогнозувати наслідки впливу управліньсь-

ких рішень, які стосуються різних аспектів 

діяльності банку, на його ринкову вартість. 

ПАТ «ЮНІОН 

СТАНДАРД БАНК», 

65012 м. Одеса, 

вул. Гімназична, 21 

30.04.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпдоговір. 

Налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Методичні 

рекомендації щодо 

розробки 

оптимального 

Розроблено методичні рекомендації щодо 

розробки оптимального інструментарію для 

формування маркетингової системи на 

підприємстві на основі впровадження 

ФОП Ненчіна Л.Ф. 

61172, м. Харків,  

 

вул. Грицевця, буд.14, 

30.06.2015  

 

 

 

Госпдоговір. 
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інструментарію для 

формування 

маркетингової 

системи на 

підприємстві 

Науковий керівник 

к.е.н., доцент 

Птащенко О.В. 

комплексу сучасних інтернет-технологій. 

Визначено та проаналізовано фактори, які 

впливають на конкурентоспроможність 

підприємства.  

Економічний ефект – збільшення обсягів 

продажу.  

Соціальний ефект – збереження робочих 

місць та заробітної плати; підвищення 

кваліфікаційного рівня робочої сили. 

кв. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Контур обліково-

аналітичної 

підтримки 

управління 

стратегічною 

поведінкою 

підприємства в 

конкурентному 

середовищі.  

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Пилипенко А.А. 

Результативність розробки міститься в 

орієнтації облікового процесу на випереджа-

льне створення ефективної композиції 

компетенцій в межах розширеної логістичної 

взаємодії інтегрованої цілісності.  

Економічний ефект виникає від впроваджен-

ня технології консолідації облікової 

інформації, яка надає можливість 

використання вибіркового та систематизова-

ного пошуку знань щодо присутності 

підприємства на обраних сегментах ринку. 

Соціальний ефект - мінімізація витрат 

робочого часу менеджерів підприємства при 

виробленні сценаріїв його розвитку. 

 

ТОВ «Скандіма» 

61157, м. Харків, вул. 

Текстильна, б. 4-А 

 

  

 

31.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпдоговір. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Методичний 

інструментарій із 

визначення обсягів 

зовнішнього 

фінансування в 

міжнародному 

бізнесі. 

Науковий керівник 

к.е.н., професор 

Удосконалено методичні рекомендації з 

визначення граничної межі зовнішнього 

фінансування країн, що розвиваються, які 

базуються на принципі недостатності 

індикаторів показників боргу. На відміну від 

існуючих рекомендацій, враховуються  

переваги та недоліки цих показників, що 

сприяє обґрунтуванню умов і необхідності 

зовнішнього фінансування діяльності 

ТОВ «Северський-2», 

61023, м. Харків,  

вул. Сумська, 132 

31.08.2015  Госпдоговір. 

Налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи. 
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Піддубний І.О. суб’єктів підприємництва в довгостроковій 

перспективі у міжнародному бізнесі. 

Економічний ефект: сприяє більш 

виваженому обґрунтуванню та 

прогнозуванню умов підприємницької 

діяльності в довгостроковій перспективі у 

міжнародному бізнесі. 

19  Методичне 

забезпечення 

формування 

технологій 

фінансового 

менеджменту банку 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Колодізєв О.М. 

Економічні переваги – впровадження 

розробленого методичного забезпечення 

формування технологій фінансового 

менеджменту банку дозволяє: виявляти 

внутрішні фактори впливу на окремі складові 

фінансового потенціалу банку; обирати 

джерела фінансового забезпечення 

впровадження технологій управління 

фінансовою діяльністю банку; визначати 

стадії життєвого циклу банку; визначати 

домінанти фінансової стратегії банку залежно 

від стадії його життєвого циклу.  

Економічний ефект – зниження витрат на 

придбання банком сучасних технологій 

фінансового менеджменту за рахунок їх 

розроблення та конструювання 

безпосередньо у банку. Соціальний ефект – 

підвищення довіри до банку, лояльності 

клієнтів та мотивації персоналу завдяки 

розкриттю об'єктивної інформації про 

фінансову позицію банку та висхідну стадію 

його життєвого циклу. 

ПАТ «Східно-

Український банк 

«Грант» 

61001, м. Харків,  

вул. Данилевського, 

буд.19 

30.10.2015  Госпдоговір. 

Отримання постійної бази 

практики для студентів. 

 

20 Методичні та 

практичні 

рекомендації щодо 

удосконалення 

Результативність формування теоретико-

методичного забезпечення фінансової безпе-

ки на підставі удосконаленого 

методологічного та інструментарного                 

Торгівельно-

виробнича фірма 

«Веста» 

62500, м. Вовчанськ,  

31.10.2015  

 

 

 

Госпдоговір 
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механізму 

антикризового 

управління 

фінансовою 

безпекою 

підприємства. 

К.е.н., доцент 

Кузенко Т.Б. 

забезпечення антикризового управління 

фінансовою безпекою підприємств фармацев-

тичної галузі.  

Економічний ефект – зниження витрат, які 

можуть виникнути через реалізацію кризи на 

підприємстві.  

Соціальний ефект – підвищення ефективності 

та стабільності функціонування підприємств 

фармацевтичної галузі, що сприятиме 

покращенню рівня обслуговування клієнтів 

та своєчасне надання їм відповідної 

допомоги. 

вул. Леніна, буд. 68 

 

 

 

 

 

21 Рекомендації з 

організації 

розрахункового 

обслуговування 

суб’єктів 

господарювання у 

банку.  

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Внукова Н.М. 

Обґрунтовано теоретичні підходи та 

розроблено практичні рекомендації до 

підвищення якості послуг з розрахункового 

обслуговування. Запропоновано методичні 

рекомендації з організації розрахункового 

обслуговування суб’єктів підприємництва у 

банку, що базуються на принципах 

оперативності управління коштами, високого 

рівня банківського сервісу, наявності високо 

розвинутого дистанційного обслуговування 

та технологічного оснащення. На відміну від 

існуючих, рекомендації враховують сильні та 

слабкі сторони банку, який надає послуги з 

розрахункового обслуговування, що сприяє 

успішній діяльності суб’єктів                   

підприємництва в довгостроковій 

перспективі.  

Економічні переваги: запропоновані розробки 

сприяють якості надання послуг з 

розрахункового обслуговування суб’єктів 

підприємництва у банку.  

ТОВ «Харківмаш-

Трейд», 61010,  

м. Харків, вул. 

Лодзинська, буд. 7 а 

31.05.2015 Інформаційне забез-

печення виконання сту-

дентами наукових кон-

курсних робіт, ма-

гістерських та бака-

лаврських дипломних 

робіт на основі реальних 

практичних завдань 

суб’єктів ринку 

фінансових послуг. 

Госпдоговір. 
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Соціальний ефект: підвищення довіри до 

ринку банківських послуг 

 

 

22 Технологічний 

процес високопро-

дуктивної 

механічної обробки 

деталей 

гідравлічних 

систем. 

Науковий керівник 

д.т.н., професор 

Новіков Ф.В. 

 

Розроблено теоретичні та практичні 

рекомендації щодо забезпечення високих 

показників якості, продуктивності та 

економічності механічної  обробки деталей 

гідравлічних систем у результаті 

застосування нових високоефективних 

імпортних металорізальних верстатів й  

різальних  лезових  інструментів з 

урахуванням особливостей технологічних і 

економічних умов машинобудівного 

виробництва України.   

Економічний ефект – підвищення 

продуктивності й зменшення собівартості 

механічної обробки деталей гідравлічних 

систем за рахунок застосування 

твердосплавних різальних інструментів зі 

зносостійкими покриттями й переходу в 

область високошвидкісного різання із 

установленням оптимальної швидкості 

різання, отриманої з урахуванням обмеження 

за температурним фактором. 

Соціальний ефект – поліпшення умов роботи 

й підвищення заробітної плати робітників-

верстатників за рахунок застосування 

високошвидкісної обробки на сучасних 

верстатах зі ЧПУ типу «обробний центр», які 

забезпечують підвищення екологічної 

чистоти виробництва й виключення 

шкідливого впливу на робітника мастильно-

ТОВ «ВТ-

інжиніринг»,  

49045,  

м. Дніпропетровськ,  

вул. Верхня, 2 а 

 

 

31.12.2015  

 

 

 

 

Госпдоговір. 

Налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи. 
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охолоджувальних рідин, застосовуваних при 

різанні, а також зниження фізичних 

навантажень робітника внаслідок 

автоматизації й механізації процесу обробки. 

23 Методичне 

забезпечення 

здійснення 

інноваційної, 

інвестиційної та 

логістичної 

діяльності 

промислових 

підприємств. 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Ястремська О.М. 

В роботі здійснено подальший розвиток й 

удосконалення теоретичних положень і 

методичних підходів з управління 

інноваційною, інвестиційною та логістичною 

діяльністю промислових підприємств. 

Розроблене методичне забезпечення враховує 

сучасні особливості господарювання 

промислових підприємств, які проявляються 

в інвестуванні інноваційної та логістичної 

діяльності з урахуванням потенціалу 

підприємств, економічної ефективності 

інвестиційних проектів, внутрішніх та 

зовнішніх інформаційних взаємоза’язків та 

інформаційних ресурсів, мотивації персоналу 

до інноваційної діяльності. Економічні 

переваги – це комплексне урахування 

особливостей інвестиційної, інноваційної та 

логістичної діяльностей промислового 

підприємства щодо їх взаємної гармонізації 

для забезпечення ефективного 

функціонування промислового підприємства. 

ТОВ «Торговий дім 

«ТПК «НОВА» 

61020, м. Харків, 

пров. Метизний, 10 

28.02.2015 Госпдоговір 

24 Концептуальна 

модель 

внутрішнього 

контролю як 

складової 

фінансового 

контролю 

підприємства. 

Науковою продукцією дослідження є 

концептуальна модель внутрішнього 

контролю як складової фінансового контролю 

підприємства, в основу якої покладено 

взаємодію суб’єктів та об’єктів фінансового 

контролю через принципи, методи 

фінансового контролю, прийняття рішень за 

результатами та оцінка ефективності 

ТОВ фірма 

«АНТАРЕС-ЮВ» 

61004, м. Харків,  

пр. Примакова, 10 

 

 

31.03.2015  

 

 

 

 

 

Госпдоговір 

Можливість апробації 

результатів НДР на 

підприємстві. 
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Науковий керівник 

к.е.н., професор 

Дікань Л.В. 

внутрішнього контролю, що виступають як 

елементи системи. Ця модель стала 

підґрунтям для забезпечення фінансової 

безпеки підприємства. 

 

 

25 Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

ефективного 

застосування 

соціально-

орієнтованих 

методів управління 

персоналом 

підприємства. 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Назарова Г.В.  

Показники результативності: удосконалено 

змістовне наповнення категорії «соціальний 

рекрутинг», що враховує не лише 

комерційний, але й соціальний результат, 

Запропоновано типізацію видів 

корпоративних пенсійних програм за 

критеріями їх диференціації. Розроблено 

методичний підхід до визначення норматив-

ної і достатньої кількості фахівців та рівня 

забезпеченості фахівцями, що організують 

функціонування корпоративних пенсійних 

фондів як соціально-орієнтованого методу 

управління персоналом. Запропоновано етапи 

впровадження соціальної відповідальності 

бізнесу. Економічний та соціальний ефект 

полягає у покращенні процесу зовнішнього та 

внутрішнього рекрутингу персоналу, участь 

працівників підприємства у корпоративних 

пенсійних програмах надає соціальні, 

економічні, організаційні та кадрові переваги. 

Це надасть змогу збільшити продуктивність 

праці, формуватиме причетність персоналу 

до підприємства, покращить соціально-

психологічний клімат у колективі. 

Дотримання норм етики та формування 

етапів соціальної відповідальності бізнесу 

дозволить покращити імідж підприємства. 

 

ПП «ЛМ» 

61038, м. Харків,  

вул. Спортивна, 3  

31.03.2015  Госпдоговір. 
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26 Теоретичні 

рекомендації щодо 

проведення 

фінансової 

діагностики на 

вітчизняних 

підприємствах. 

Науковий керівник 

к.е.н., доцент 

Добринь С.В.  

Результативність полягає в розробці 

теоретичних положень та практичних 

рекомендацій щодо мінімізації фінансових 

ризиків в роботі з бізнес-партнерами та 

фінансовими установами забезпечує 

обґрунтування прийняття рішень в системі 

підвищення ефективності управління 

фінансовими ризиками підприємства. 

Економічний ефект – формування та 

реалізація ефективної стратегії мінімізації 

фінансових ризиків в роботі з бізнес-

партнерами та фінансовими установами є 

запорукою стійкого розвитку підприємства та 

його фінансово-економічної діяльності, 

сприяє підвищенню рівня його 

конкурентоспроможності на ринку та 

залученню додаткових фінансових ресурсів, 

підвищенню прибутковості виробництва. 

Соціальний ефект – мінімізація фінансових 

ризиків підприємства в роботі з бізнес-

партнерами та фінансовими установами, 

закладає базис для формування економіки 

знань, сприяє розбудові інфраструктури, 

розвитку інноваційної, фінансово-

економічної сфери та дозволяє вирішити 

низку інших соціальних проблем. 

ДНВО «Об’єднання 

«Комунар» 

61070, м. Харків,  

вул. Григорія  

Рудика, 8  

30.04.2015  Госпдоговір. 

Отримання статистичних 

даних для дипломних 

бакалаврських та 

магістерських  робіт 

27 Методичні 

рекомендації 

процесу управління 

інноваційною 

діяльністю 

підприємства. 

Науковий керівник 

Теоретично обґрунтовано структуру 

мотиваційного механізму активізації іннова-

ційної діяльності та розроблено методичні 

основи мотиваційного забезпечення сталого 

інноваційного розвитку машинобудівного 

підприємства.  

Результативність формування інноваційного 

ТОВ «НВП 

«Електропривід-

ЛТД»,  

61002, м. Харків,  

вул. Чернишевська, 40 

30.04.2015  Госпдоговір. Отримання 

статистичних даних для 

дипломних бакалаврських 

та магістерських  робіт. 
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д.е.н., професор 

Гриньова В.М.  

потенціалу науково-виробничого  

підприємства на підставі визначення дії 

механізму мотивації і стимулювання 

інноваційної діяльності і характеру 

взаємозв'язків між його складовими 

елементами.  

Економічний ефект – підвищення активності 

інноваційної діяльності підприємства у 

результаті консолідації інноваційних бізнес-

процесів. 

Соціальний ефект – підвищення рівня 

зайнятості населення, підвищення рівня 

пропонованої продукції та послуг 

28  Методичний підхід 

щодо розрахунку 

оптимального рівня 

запасів товарно-

матеріальних 

цінностей. 

Науковий керівник 

к.е.н., професор  

Афанасьєв М.В.  

Результативність – формування теоретико-

методичного забезпечення для потреб 

підприємства на підставі розробленого 

методологічного та логістичного 

забезпечення процесу управління запасами 

підприємства, що на відміну від існуючих 

враховує специфіку машинобудівного 

підприємства.  

Економічний ефект – зниження витрат, 

пов’язаних з формуванням оптимального 

рівня запасів за рахунок моделювання 

процесу просування сировини, матеріалів, 

комплектуючих та незавершеного 

виробництва підприємства при виробленні 

певної групи продукції.  

Соціальний ефект – зниження рівня 

соціальної напруги серед персоналу 

підприємства та населення регіону, що 

пов’язано зі скорочення термінів поставки 

комплектуючих, сировини та матеріалів та їх 

ПАТ «ХТЗ  

ім. С. Орджонікідзе»  

61077, м. Харків, пр. 

Московський, 275 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015  Госпдоговір. 

Можливість апробації 

НДР на машинобудівному 

підприємстві. 

Використання студентами 

результатів НДР при 

написанні дипломних 

робіт та наукових статей. 
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більш раціональним використанням, яке 

безпосередньо впливає на стабільність 

роботи підприємства. 

29 Рекомендації щодо 

підвищення 

ефективності 

виробництва 

молока в сільсько-

господарських 

підприємствах. 

Науковий керівник 

д.е.н., професор 

Шиян Д.В. 

Проаналізовано сучасний стан та основні 

проблеми розвитку молочного скотарства в 

Україні.  

Досліджено ефективність виробництва 

молока в приватному сільськогоспо-

дарському підприємстві «Пісківське». 

Обґрунтовано основні резерви підвищення 

ефективність виробництва молока.  

Дістало подальшого розвитку: кількісна 

оцінка впливу концентрації та спеціалізації 

виробництва на формування окупності витрат 

на молоко; оцінка ефективності підвищення 

інтенсивності ведення галузі, обґрунтуванням 

зміни окупності витрат у міру їх наростання у 

розрахунку на голову худоби, а також 

необхідності врахування даної обставини при 

визначенні величини інтенсивності. В якості 

можливих технологічних резервів запропоно-

вано заходи щодо оптимізації витрат кормів 

із застосуванням інформаційних систем. 

Приватне 

сільськогосподарське 

підприємство 

«Пісківське»16542,, 

Бахмацький р-н, 

Чернігівська обл.,  

с. Піски,  

вул. О. Орищенка,  

57 А 

30.04.2015 Госпдоговір                    
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V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ З 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК 
 

 

У науково-дослідному секторі ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, відповідно до наказу 

МОН України № 631 від 01.11.2005 року існує посада фахівця з інтелектуальної власності. 

До обов’язків фахівця з інтелектуальної власності входить: здійснення аналізу результатів 

наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності з метою виявлення серед них 

об’єктів права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ); підготовка та організація заходів 

щодо набуття правової охорони ОПІВ; забезпечення захисту і правомірного використання 

цих об’єктів; участь у розробці проектів договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет; надання працівникам 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця і особам, які навчаються в університеті, консультативно-правової та 

інформаційної допомоги з питань реалізації ними особистих немайнових і майнових прав 

на ОПІВ, у тому числі прав працівників - авторів ОПІВ на винагороду за використання 

ОПІВ, створених ними у зв’язку з виконанням трудового договору чи доручення 

роботодавця тощо.  

Так, у 2015 році науково-педагогічними працівниками університету було подано 

22 заявки на отримання охоронних документів на ОПІВ та отримано 16 свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір.  

В ХНЕУ ім. С Кузнеця щорічно відбуваються наукові заходи (конференції, 

семінари, круглі столи тощо), які присвячено розвитку інноваційної складової економіки 

країни. У 2015 році відбулись наступні заходи: Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Інформаційні технології в 

сучасному світі: дослідження молодих вчених»; Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»; 

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів 

«Моделювання соціально-економічних процесів та систем»; IV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Cучасні проблеми фінансового моніторингу»; VIІ Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми моделювання соціально-

економічних систем»; Міжнародна інтернет-конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми податкової політики»; V Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії»; Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима 

молоді: економічні, соціальні та правові аспекти»; Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми 

науки та практики», яка присвячена відомому економісту, лауреату Нобелівської премії 

Семену Кузнецю; Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління 

та державна служба»;  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Конку-

рентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», яка присвячена видатному 

ученому-економісту О.Г.Ліберману; Всеукраїнський науково-практичний семінар «Бренд 

і його роль в реалізації стратегії маркетингу» та інші. 

Для каталогу інвестиційних пропозицій Харківського регіону у сфері інноваційних 

фундаментальних та прикладних науково-технічних розробок, який формується 

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної 

адміністрації, надано інформацію, яка спрямована на підвищення ефективності 

функціонування господарства країни та може бути впроваджена на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 
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VII. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

 

В університеті студенти здобувають фундаментальну підготовку, яка дозволяє їм 

приймати і здійснювати ефективні рішення в спектрі сучасної економічної проблематики, 

включаючи вибір конкурентоспроможних виробів, оцінку ефективності інвестиційних 

проектів і техніко-організаційного рівня виробництва, розробки стратегії розвитку 

підприємства, планування діяльності, організації виробництва і праці, маркетингові 

дослідження, ефективний збут продукції, глибокий економічний аналіз та ін. 

  Випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця успішно забезпечують кадрову необхідність 

провідних державних, приватних та акціонерних підприємств країни, працюють у 

науково-дослідних інститутах та ВНЗ, банках і органах державного управління, у 

туристичних компаніях і в малому та середньому підприємництві, у сфері 

обслуговування, забезпечення міжнародної діяльності, планують і проектують 

інфраструктури підприємств, міст, регіонів. 

  Станом на 31.12.2015 р. кількість студентів денної форми навчання становила 

5222 особи (з них 913 іноземних студентів) та 3387 осіб заочної форми навчання (з них 

1115 іноземних студентів). До виконання держбюджетних, госпдоговірних, бюджетних 

(кафедральних) та ініціативних науково-дослідних робіт залучено 4021 студент, з оплатою 

із загального фонду бюджету – 17 осіб, з оплатою із спеціального фонду – 23 особи. 

Університет має дозвіл Міністерства освіти і науки України на підготовку до вступу у 

вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян (ліцензія серії АЕ № 

458586 від 28.07.2014 р). 

  В університеті створена гнучка система управління якістю підготовки фахівців, 

заснована на безперервному моніторингу успішності роботи випускників ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця мають можливість проходити стажування 

на провідних вітчизняних промислових підприємствах, фінансових, консалтингових та 

інших компаніях. Навчаючись, студенти проходять мовну підготовку на загальних та 

факультативних курсах, вивчаючи за бажанням англійську, французьку, німецьку, 

китайську, італійську, турецьку, арабську, польську мови. 

  До складу університету входять 7 факультетів, 34 кафедри, науково-дослідний 

сектор, відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, відділ заочної, 

дистанційної освіти та післядипломної освіти, відділ маркетингу та корпоративних 

комунікацій, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 

навчальні та науково-дослідні лабораторії, інформаційно-обчислювальний центр, науково-

технічна бібліотека, редакційно-видавничий відділ, молодіжний центр університету, 

відділ молодіжної політики та соціального розвитку, спортивні комплекси, навчальний 

відділ, методичний відділ, відділ університетської успішності, відділ працевлаштування 

студентів та взаємодії з бізнес-структурами, відділ аспірантури та докторантури, відділ 

міжнародних зв’язків, спеціальний відділ, відділ профорієнтації та роботи з обдарованими 

учнями. 

 На якісно новому рівні в університеті працює оновлений склад ради молодих 

учених (РМУ) (голова – доцент Л. О. Чаговець). Зокрема, відповідно до плану проведення 

наукових заходів з активізації наукової діяльності молоді 3 жовтня 2015 року проведено 

ІХ Міський турнір юних економістів для учнів 10 – 11 класів. Колектив ради молодих 

учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з департаментом освіти Харківської міської ради 

вчетверте взяв участь в організації та проведенні цього заходу на базі нашого 

університету. Молоді вчені й викладачі університету сім років поспіль беруть активну 

участь у роботі журі турніру, відборі кращих команд міста та їх підготовці до 

Всеукраїнського турніру. У роботі турніру брало участь 12 збірних команд із навчальних 

закладів міста Харкова та міської мережі, понад 140 осіб, серед яких 60 членів команд та 

їх керівників. В університеті функціонує Студентське наукове товариство (СНТ), яке 
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підпорядковується Раді молодих вчених, до складу якого входять понад 50 наукових 

гуртків та проблемних груп (напрямки роботи гуртків відповідають напрямкам роботи 

кафедр), в роботі якого приймає участь майже 1500 студентів.   

У 2015 році молоді вчені та студенти приймали участь у наступних заходах: 

загальнонаціональному конкурсі стипендіальної програми «Завтра.UA»; Міжнародному 

конкурсі студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія»; Відкритому конкурсі PR-

проектів від компанії P&G Україна, ІХ Регіональному конкурсі молодих вчених 

«Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір», Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових  робіт з природоохоронних, технічних та гуманітарних 

наук за напрямами «Банківська справа» та «Гроші, фінанси, кредит», інтелектуальній грі 

«Україна у Другій світовій війні», Міжнародному мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Міжнародному конкурсі з української 

мови ім. П. Яцика, Міжнародному студентському турнірі з історії, Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з 

групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» за напрямом 

«Управління персоналом і економіка праці», а також з напрямів «Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит», «Інформаційна безпека», «Економіка та управління підприємствами», 

Міжнародному Чемпіонаті комп'ютерних талантів «Золотий Байт», півфіналі першості 

світу з програмування у Південно-східному Європейському регіоні (SouthEastern European 

Regional Contest), 12-му Відкритому чемпіонаті Харкова з програмування, 

IV Міжнародному комунікаційному форумі ефективних рішень «Brand.Com», конкурсі 

«Культура України в обличчях» та ін. 

На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  у 2014/2015 н.р. 

подано 42 студентські наукові роботи, з них 27 робіт нагороджено дипломами І – ІІІ 

ступеня. Результати участі студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт наведено в табл. 2.    Таблиця 2. 

 

Динаміка участі  студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

Нагорода 

Кількість  

переможців 

2012/2013 н.р. 

Кількість 

переможців 

2013/2014 н.р. 

Кількість  

переможців 

2014/2015 н.р. 

Диплом І ступеня 9 5 12 

Диплом ІІ ступеня 12 6 11 

Диплом ІІІ ступеня 11 4 4 

Всього 32 15 27 

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади брало участь 81 студент. 

Динаміка участі в олімпіаді студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця наведена в табл. 3. 

Таблиця 3.   

Динаміка участі студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця у Всеукраїнській олімпіаді 

Нагорода 

Кількість 

 переможців 

2012/2013 н.р. 

Кількість  

переможців 

2013/2014 н.р. 

Кількість  

переможців 

2014/2015 н.р. 

Диплом І ступеня 3 2 5 

Диплом ІІ ступеня 8 9 5 

Диплом ІІІ ступеня 3 8 7 

Диплом ІVступеня 5 4 5 

Диплом І ступеня командний - 1 1 

Диплом ІІ ступеня командний - 2 2 

Диплом ІІІ ступеня командний 1 - 1 

Всього 20 26 26 
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16-17 квітня 2015 року у Харківському національному економічному університеті 

імені Семена Кузнеця було проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою». В олімпіаді брали участь 

45 студентів з 12 вищих навчальних закладів України, що представляли наукові школи 

Харкова, Донецька, Запоріжжя, Черкас, Львова, Сум та Одеси. 24-26 березня 2015 р. на 

базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця також була проведена Всеукраїнська студентська олімпіада з 

напряму «Комп’ютерні науки». 

Крім того, на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2015 році було проведено ІІ тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Маркетинг, управління 

персоналом і економіка праці», а також IX Міжнародний студентський конкурс рекламних 

та PR-проектів «Золотий компас». 

У 2015 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з Компанією Інтелектуальних Технологій 

(м. Київ) був організований і проведений ІІ Міжфакультетський турнір з управління 

економічними процесами на базі бізнес-симуляції ViAL+, а також Всеукраїнський 

відкритий конкурс інвестиційних та бізнес-проектів «Малий бізнес та джерела його 

фінансування». Також у 2015 році на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся Перший 

студентський науковий форум за напрямом підготовки і спеціальністю «Економіка 

підприємства». Форум вміщував наступні напрями: бізнес-планування на підприємстві, 

тренінг-курси: інформаційні системи та бізнес аналітика на підприємстві, оцінювання 

результативності підприємства, start-up; маркетинг, аналіз ринків та економіка сільського 

господарства, економіка підприємства, за сукупністю здобутків навчально-наукового 

характеру. 

 На рис. 1. показано загальну кількість наукових публікацій студентів в 

університеті, яка має стійку тенденцію до зростання. 

 
Рис. 1 Динаміка кількості студентських публікацій 

 

Окремі статистичні дані щодо наукової діяльності наведені в таблиці 4:  

Таблиця 4. 
Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях (% від загальної 

кількості студентів) 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

у ВНЗ або науковій 

установі 

Відсоток молодих учених, які 

залишаються у ВНЗ або 

установі після закінчення 

аспірантури 

2011 70,0 351 94,0 

2012 72,14 404 93,2 

2013 73,6 375 90,00 

2014 74,71 344 90,40 

2015 75,0 348 91,67 
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В університеті спільно з громадською організацією «Центр прикладної освіти» 

засновано Молодіжне наукове товариство «Q-bit», яке об’єднало учнів з усіх районів 

м. Харкова, метою якого є створення творчого середовища, в якому обдарована молодь 

могла б спільно працювати над науково-дослідними та інженерними проектами, 

спілкуватися між собою та провідними фахівцями різних галузей та завдяки цьому 

підвищувати свій інтелектуальний та професіональний рівень, формувати в собі культуру 

науково-інженерного мислення та відчуття приналежності та поваги до інтелектуальної 

еліти держави. Також в університеті працює Microsoft IT Academy (академія 

інформаційних технологій Майкрософт). Молоді науковці постійно приймають участь у 

програмі «Академічна ініціатива» фірми IBM за напрямами «Основи системного 

аналізу об'єктів та процесів комп'ютеризації», «Програмна інженерія» та «Объектно-

ориентированный анализ» з використанням програмних продуктів Rational Requisite 

Pro і Rational Rose. 

Продовжує свою діяльність в розвитку популяризації молодіжного 

підприємництва, як перспективного виду діяльності, проект «Створення мережі між 

університетських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських 

інноваційних проектів» (SUCSID), який реалізується в межах програми Tempus IV 

Європейського Союзу та розрахований на три роки. В проект залучені такі університети: 

Університет Монпельє 2 (Франція), Університет Ліон 2 (Франція), Інститут менеджменту 

(Португалія), Технологічний університет Тампере (Фінляндія), Бакінгемшірський Новий 

університет (Великобританія), Королівський технологічний інститут (Швеція), 

Білоруський державний університет та Білоруський національний технічний університет 

(Білорусь), Економічна академія Молдови та Комратський державний університет 

(Республіка Молдова), Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківський 

національний університет міського господарства, Сумський державний університет, 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна).  

Безперечною перевагою  на етапі реалізації проекту є той факт, що партнерська 

мережа постійно збільшується саме за рахунок залучення представників органів влади 

(зокрема муніципальної влади), громадських організацій та бізнес-структур, зацікавлених 

в підтримці студентського інноваційного підприємництва. Start-up центр «First Capital» 

пропонує своїм резидентам достатньо різноманітні формати заходів, такі як: idea-дні, 

startup-дні та краш-тести ідей, тренінги, майстер-класи для стартаперів та школи 

підприємця, зустрічі з бізнес-лідерами, бізнес-екскурсії, робота стартап-команд з 

менторами, бізнес-ігри тощо. 

На протязі свого існування в університеті перманентно  впроваджується системний 

підхід, який дозволяє забезпечити безперервність процесу проведення наукових 

досліджень: науково-дослідна робота студентів, випускна робота, дипломна робота, 

участь у науково-дослідній роботі кафедр, застосування в навчальному процесі 

результатів досліджень. 
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VIII. НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР  
 

Науково-дослідний сектор (далі – НДС) є структурним підрозділом ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця. Виконання програм і проектів фундаментальних та прикладних досліджень, 

прикладних розробок у ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюються  колективами (тематичними 

групами, творчими колективами тощо), до складу яких входять наукові та науково-

педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, студенти, допоміжний персонал та в разі 

потреби залучаються фахівці інших організацій.  

До складу НДС входять тимчасові творчі (науково-творчі) колективи, групи, 

наукові студентські кружки, які створені для підвищення ефективності розробок, 

зміцнення зв`язку науково-дослідного та навчального процесів. Чисельність 

співробітників НДС та посадова ієрархія визначаються штатним розписом університету, 

який затверджує ректор. 

Планування наукових досліджень і розробок здійснюється відповідно до основних 

науково-технічних напрямів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, тематичного плану науково-дослідних 

робіт, Положення «Про організацію наукової діяльності Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця». Щодо створення та передачі науково-

технічної продукції, то цей процес здійснюється відповідно до Положення «Про 

створення та передачу науково-технічної продукції » та нормативно-правових актів, що 

регламентують наукову діяльність. 

В грудні 2015 року проаналізовано стан наукової роботи в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 

оприлюднюються результати цього аналізу на засіданнях Вченої ради університету, 

розроблені пропозицій із удосконалення наукової роботи, створення умов, які б 

стимулювали участь співробітників університету у виконанні НДР. 

Щодо розвитку наукової діяльності студентства, то відзначимо, що у 2015 році 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця є базовим ВНЗ для проведення конкурсу студентських наукових 

робіт із напрямку «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» та 

Всеукраїхнської студентської олімпіади із спеціальності «Прикладна статистика» та 

«Управління фінансово-еономічною безпекою». Результати участі наших студентів у 

конкурсах науково-дослідних робіт, які проводить МОН України, Фонд 

фундаментального дослідження, Державний інноваційний фонд, Кабінет міністрів 

України тощо представлено в VII розділі.  

У 2015 році активізовано проведення моніторингу та аналізу результатів наукової, 

науково-технічної та науково-дослідницької діяльності разом з іншими підрозділами 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця для своєчасного виявлення об`єктів права інтелектуальної власності, 

які мають комерційний потенціал. НДС активно співпрацює з регіональними органами 

державної влади, результати представлені ХІ розділі. 

 

ЦЕНТР УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ УСПІШНОСТІ 

 

Центр університетської успішності (ЦУУ), який є простором для (само)освіти й 

навчання французькою мовою для франкомовних студентів і викладачів. Центр був 

створений за фінансової підтримки з боку Університетської агенції франкофонії і 

оснащений усім необхідним обладнанням: комп'ютерами з доступом до Інтернету, 

інтерактивною дошкою, системою відеоконференції, відеопроектором, книгами та 

підручниками французькою мовою.  

Основними завданнями Центру університетської успішності є організація 

облаштованого належним чином навчального простору, оснащеного навчальними 

матеріалами та новітнім технічним обладнанням з метою модернізації викладання, 
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підвищення привабливості пропонованих можливостей франкофонного університету та 

розширення місцевої франкофонної діяльності. Діяльність Центру спрямована на 

поглиблення міжуніверситетських наукових та навчальних зв’язків між ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця та франкофонними університетами та залученню студентів до різноманітних 

програм міжуніверситетського співробітництва, наприклад  до сумісної франко-

української програми двійного  диплому, яку ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводить спільно із 

французьким університетом  ім. Люм’єра Ліон-2. Ця магістерська програма готує фахівців 

з високим рівнем знань у галузі інформатики, статистики, управління бізнесом, економіки. 

Координатором франко-української магістерської програми «Туризм. Культурна 

спадщина. Дозвілля»  проведено семінар «Робота в туристичному секторі  в Україні та 

Франції: проблеми і перспективи», в якому прийняли участь студенти магістратури 1-го та 

2-го років навчання, а також випускники програми. Учасники семінару розглянули 

можливості роботи у сфері туризму в Україні і країнах Європи, поділились досвідом 

проходження навчальних та професійних стажувань за кордоном, обговорили складнощі, з 

якими найчастіше зустрічаються студенти програм подвійних дипломів. 

Також цікавою і важливою подією стало те, що саме в нашому університеті в 

рамках Конференції ООН "СОР21" щодо кліматичних змін на нашій планеті і потенційних 

загроз її жителям, яка проходила в Парижі за участю глав держав 170 країн світу, 

Посольство Франції в Україні і громадська організація "Альянс Франсез" організували та 

провели лекцію-диспут, яку прочитав пан Жан Рош, Президент компанії Beten 

International. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АСОЦІАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ  

ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ  

 

Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР), який 

було відкрито у ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2013 році, на сьогодні здійснює активну 

діяльність. Завдяки плідному співробітництву стала можливою участь представників 

нашого університету у міжнародному конгресі "Покоління У + Гендерна демократія 

сьогодення = Економіка завтра", що проходив у Європарламенті (м. Страсбург, Франція). 

Постійно проводяться відеоконференції стосовно трансграничного співробітництва з 

різними міжнародними громадськими організаціями, представництвом Європейського 

Союзу в Україні.  

АЄПР та Інформаційний центр Європейського Союзу стали партнерами і, як 

результат, значно зросла ефективність їхньої роботи, проводиться велика кількість 

цікавих, різнопланових заходів. Стала актуальною активна й постійна участь у роботі 

центрів студентської молоді. Так, розпочався Молодіжний проект "Дипломатичний 

корпус молоді країн ЄС в Інформаційних центрах ЄС та АЄПР у ХНЕУ ім. С. Кузнеця";  

Головна мета діяльності Центру: - координація співробітництва між європейськими 

прикордонними регіонами України, Росії та країн Європейського Союзу; - розвиток 

українсько-російського прикордонного співробітництва; - створення та реалізація проектів 

транскордонного співробітництва; - посилення ролі територіальних громад у розвитку 

транскордонного співробітництва; - сприяння розвитку Єврорегіону «Слобожанщина». 

Щорічно проводиться засідання з питань підсумків діяльності Центру в звітному році і 

плани роботи на наступний рік.   

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Основна мета діяльності Центру спрямована на розповсюдження інформації про 

Європейський Союз і його політику, надання допомоги університетам і дослідницьким 

центрам в навчанні студентів і проведення дослідницької роботи з питань європейської 

інтеграції, сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань. На даний момент 
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до бібліотеки надійшло понад 600 примірників документів, виданих Європейським 

Союзом. Інформаційний центр Європейського Союзу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, який було 

створено у 2009 році. Центр активно функціонує. Не став винятком і цей рік. У червні 

2015 року відбувся візит до нашого університету документаліста Представництва 

Європейського Союзу Ірини Стаднійчук. У той же день Представництвом Європейського 

Союзу в Україні було проведено вуличний інформаційно-пізнавальний захід 

"ЄВРОавтобус: об'єднаймо Україну". Представники нашого університету взяли активну 

участь у всіх заходах "ЄВРОавтобусу: об'єднаймо Україну". На базі Центру проводяться 

численні міжнародні заходи: конференції, відеоконференції, зустрічі, круглі столи тощо. 

Центром проводяться інтелектуальні ігри у ВНЗ та школах Харківщини з метою 

популяризації історії, економіки, політики та культури Європейського Союзу й 

особливостей транскордонного співробітництва. Учасники ігор отримують призи від 

Представництва Європейського Союзу в Україні.  

10 листопада 2015 року відбулася відеоконференція між Представництвом ЄС та 

Інформаційним центром ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця, яка була присвячена дуже актуальній 

на сьогодні темі – "Фінансова стабільність в Україні: як допомагає ЄС". Представник 

відділу торгівлі та економіки Представництва ЄС в Україні Жоселін Гуітон ґрунтовно і 

розгорнуто відповів на запитання, які стосувалися розвитку взаємин ЄС та України, 

досвіду країн Європейського Союзу у вирішенні фінансових проблем та ін. 

 

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СВІТОВОГО БАНКУ В УКРАЇНІ 

 

Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, створений на базі Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця для надання 

громадськості інформації про Групу Світового банку, проекти та програми, що 

фінансуються Банком, а також широкий спектр досліджень із різноманітних проблем 

розвитку. Центр інноваційних знань діє відповідно до політики Світового банку щодо 

розкриття інформації про свою діяльність та відкритого доступу до документів. Послуги 

Центру інноваційних знань Світового банку в Україні безкоштовні. Відвідувачі мають 

змогу користуватися електронними ресурсами Групи Світового банку та мають доступ до 

публікацій Банку й інших матеріалів із питань розвитку. На даний момент до бібліотеки 

надійшло понад 500 примірників документів, виданих Світовим Банком 

 

START-UP ЦЕНТР «FIRST CAPITAL» 

 

На сприяння розвитку молодіжного бізнесу та популяризації молодіжного 

підприємництва як перспективного виду діяльності спрямовано  проект «Створення 

мережі міжуніверситетських Start-Up центрів  для підтримки та просування студентських 

інноваційних проектів» (SUCSID), який реалізується в межах програми Tempus IV 

Європейського Союзу та розрахований на три роки. В проект залучені такі університети: 

Університет Монпельє 2 (Франція), Університет Ліон 2 (Франція), Інститут менеджменту 

(Португалія), Технологічний університет Тампере (Фінляндія), Бакінгемшірський Новий 

університет (Великобританія), Королівський технологічний інститут (Швеція), 

Білоруський державний університет та Білоруський національний технічний університет 

(Білорусь), Економічна академія Молдови та Комратський державний університет 

(Республіка Молдова), Харківський національний економічний університет ім. Семена 

Кузнеця, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківський 

національний університет міського господарства, Сумський державний університет, 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна).  

Сильною складовою проекту є залучення до консорціуму бізнес-інкубаторів 

європейських країн, асоціації ІТ-компаній «Інформаційні технології України», компаній, 

які займаються просуванням та  підтримкою інновацій. Таким чином, принцип взаємодії 
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«держава - бізнес - університети» був базовим ще на етапі планування проекту та 

створення консорціуму. Start-up центр «First Capital» пропонує своїм резидентам 

достатньо різноманітні формати заходів, такі як: idea-дні, startup-дні та краш-тести ідей, 

тренінги, майстер-класи для стартаперів та школи підприємця, зустрічі з бізнес-лідерами, 

бізнес-екскурсії, робота стартап-команд з менторами, бізнес-ігри тощо. У 2015 році 

відбулися наступні заходи: 

28 вересня 2015 року у стартап-центрі відбулася лекція-інтенсив «Ефективний 

SMM» від керівника маркетингового агентства «DO IT» Михайла Лазарєва. На заході 

обговорювалися технології написання SMM-стратегії для ведення групи і секрети ведення 

групи в соціальних мережах. 

5 листопада 2015 року організація зустрічі в Стартап-центрі «First Capital» з Її 

Високоповажністю Ізабель Дюмон, Послом Франції в Україні в рамках візиту до 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відвідала 

Стартап-центр «First Capital». Посла супроводжували Флоріан Глоаген, перший секретар 

Посольства Франції в Україні, Венсан Фалькоз, керівник економічного відділу, Паскаль 

Сліванскі, радник з питань культури і співробітництва, Сільвен Ріголле, аташе з питань 

університетського та наукового співробітництва, Тімоті де Майар Ламанді, директор 

«Альянс Франсез» в Харкові, Ольга Дорош, представник Campus France в Україні. Ректор 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця Володимир Пономаренко та національний координатор проекту 

TEMPUS SUCSID Ірина Золотарьова розповіли гостям про реалізацію проектів, 

підтримуваних ЄС, про роботу інформаційного центру Євросоюзу в університеті, про 

діяльність міжуніверситетського стартап-центру «First Capital». 

19 грудня 2015 року у стартап-центрі проведено комплекс тренінгів "Інтернет-

маркетинг" (ментори і тренери Сорбат Іван - директор компанії Sorbat Corp, Краюшкін 

Валерій - директор компанії Medialead). Тренінг присвячений сучасним методам і 

інструментам просування сайтів, особливостям розробки лендінгових сторінок, 

використанню каналів для реклами і роботи з цільовою аудиторією. 

21-26 грудня 2015 року була розроблена дорожня карта для навчання в стартап-

центрі FCapital разом зі студентами "Міст" і представниками Союзу Молодих 

Підприємців (лендінгова сторінка дорожньої карти  http://startuping.azurewebsites.net/) 

 

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Основні завдання полягають у наступному: розроблення технологій, 

інструментарію, заходів для планування, моніторингу та самооцінки якості діяльності і 

розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця на різних рівнях структури управління університетом. 

Підготовка освітніх інноваційних проектів, їх апробація та впровадження для 

забезпечення розвитку освітнього середовища університету. Інформаційно-аналітичний 

супровід участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця у національних та міжнародних рейтингах. 

Розроблення інструментарію, організація та проведення моніторингу результатів навчання 

студентів для здійснення на цій основі самооцінки діяльності учасників освітнього 

процесу. Організація і проведення рейтингу науково-педагогічних працівників, 

структурних підрозділів університету. Вивчення освітніх потреб та вимог ринку праці, 

задоволеності якістю освіти суб’єктів освітнього процесу. Підготовка освітніх 

інноваційних проектів, їх апробація та впровадження. Підготовлення навчально-

методичного забезпечення нового покоління - електронних мультимедійних 

інтерактивних видань. Забезпечення функціонування та розвитку сайту Персональних 

навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Організація та проведення науково-методичних 

заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості 

підготовки фахівців з вищою освітою, впровадження освітніх інновацій. Здійснення 

індивідуально-консультативної роботи з учасниками освітнього процесу з питань 

забезпечення якості, освітньої інноваційної діяльності, впровадження та розвитку 

http://startuping.azurewebsites.net/
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інформаційно-комунікаційних технологій. 

До складу відділу входить: сектор освітніх інноваційних проектів та моніторингу 

якості освіти, сектор персональних навчальних систем та online навчання, сектор 

електронних навчальних видань та мультимедійних інтерактивних ресурсів систем 

управління навчанням, сектор маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних 

досліджень. Основні напрями діяльності: Розроблення та проведення заходів щодо 

створення системи внутрішнього забезпечення якості в ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно 

до вимог Національної рамки кваліфікацій України, Закону України «Про вищу освіту» 

державних стандартів та пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти, Стандартів та 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). 

Розроблення, апробація та впровадження освітніх інноваційних проектів, спрямованих на 

реалізацію Концептуальних засад стратегічного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Участь у 

формуванні нормативно-правової та інструктивно-методичної бази ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

що регламентує забезпечення якості діяльності та розвитку університету, освітню 

інноваційну діяльність науково-педагогічних працівників.  

У 2015 році співробітники відділу продовжують  відстежувати  позиціювання 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця у національних та міжнародних рейтингах, готуються і подаються 

матеріали для участі, а саме: Рейтинг ВНЗ України «ТОП-200 Україна», Міжнародний 

рейтинг Webometrics («Webometrics Ranking of World Universities»), Рейтинг ВНЗ України 

за наукометричною базою даних SciVerse Scopus, Рейтинг університетів за популярністю 

в Інтернеті «WORLD UNIVERSITIES WEB RANKING», Рейтинг світових університетів 

«QS World University Ranking», Міжнародний рейтинг вищих навчальних закладів «U-

Multirank».  Наповнюють базу даних: «Публікації науково-педагогічних працівників 

ХНЕУ ім. С.  Кузнеця в журналах, проіндексованих наукометричною базою даних 

SciVerse Scopus», «Автори наукових публікацій - науково-педагогічні працівники, які 

аффілюються з ХНЕУ ім. С.Кузнеця (за інформацією SciVerse Scopus)»; ведеться постійна 

робота з відстеження статей, що опубліковані авторами університету в журналах, 

проіндексованих наукометричною базою даних SciVerse Scopus . 

З 01.01.2015 року участь у виконанні фундаментального дослідження за темою 

наукового проекту: «Планування, моніторинг, самооцінка діяльності і розвитку вищого 

навчального закладу» (Секція: «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, 

проблеми освіти та науки».) 

 Взято участь в організації та проведенні літніх шкіл, метою яких було залучення 

учнів 10-х  класів до вищої економічної освіти шляхом проведення навчальної 

практики на базі ХНЕУ  ім. С. Кузнеця. У 2015 році працювали літні школи, в яких 

взяли участь 468 учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова та області за 

профільними програмами. 
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IХ. НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ 

ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Забезпечення позиціонування університету у світовому освітньому просторі, що 

базується на формуванні гідного іміджу університету, міжнародної репутації, реалізації 

Європейської кредитно-трансферної системи, конкурентних переваг в науковій сфері, 

освітлення результатів наукової та науково – дослідницької  діяльності у світовому просторі є 

стратегічними цілями розвитку міжнародної діяльності в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Відповідно до 

концепції розвитку університету, що має у своїй основі збереження традицій вищої освіти в 

Україні та орієнтацію на європейські та світові навчальні стандарти й цінності, партнерство з 

іноземними вищими навчальними, науковими та культурними установами через поглиблення 

інтеграції в європейський та світовий освітні простори належить до числа пріоритетних завдань 

Харківського національного економічного університету. 

З 2002 р. університет починає плідну співпрацю з міжнародними фондами та 

асоціаціями. Слід зазначити, що за весь час міжнародної діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

приєднався та активно використовує всі можливості і переваги членства в таких міжнародних 

асоціаціях, як: Асоціація економічних університетів Південно-Східної Європи та 

Чорноморського регіону (2008), Асоціація європейських університетів (2009), Університетська 

агенція франкофонії (2009), Міжнародний інститут адміністративних наук і Міжнародна 

асоціація шкіл та інститутів адміністрації (2013), Організація економічного співробітництва та 

розвитку – OECD (2012).  

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця здійснює 

активну міжнародну діяльність на основі підписаних угод про співробітництво з вищими 

навчальними закладами та організаціями Європи і світу. 

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця зараз виконується 5 проектів за сприяння наукових і освітніх 

програм, які надають фінансування, а з 2015 починають свою роботу ще 3 програми.  

 Успішно завершено виконання робіт за TEMPUS- проектом SUCSID, що з 2012 року по 

2015 рік велися в рамках проекту TEMPUS. Членами  партнерства були університети України, 

Білорусі, Молдови, Швеції, Великої Британії, Португалії, Фінляндії. Важливою складовою 

проекту було залучення до роботи бізнес-інкубаторів європейських країн та компанії, які 

займаються просуванням та підтримкою інновацій та з якими в результаті роботи проекти були 

налагоджені важливі контакти. ХНЕУ ім. С. Кузнеця став Координатором Консорціуму 

європейських ВНЗ. Проект направлений на удосконалення процедур оцінки та забезпечення 

якості. Це є пріоритетним напрямком діяльності для університетів консорціуму. На сьогодні  

реалізація угоди про створення Консорціуму європейських ВНЗ із забезпечення якості 

управління знаходиться на фінальній стадії. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця  має достатній досвід у координуванні спільними магістерськими 

програмами  та програмами підготовки бакалаврів. На цей час існує 5 програм.  В 2016 році 

планується відкрити ще 3 програми для студентів та 1 сертифіковану програму МВА для 

керівників підприємств. 

З 2002 р. ХНЕУ ім. С.Кузнеця активно співпрацює з Французьким інститутом м. 

Харкова, який було реорганізовано Громадську організацію “Альянс Франсез” ,  президентом 

якого було вибрано ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця В. С. Пономаренко. 

Слід зазначити, що Університет поступово перейшов від традиційних форм обміну 

досвідом до реалізації спільних проектів, спрямованих на інтернаціоналізацію основних 

напрямів діяльності. 
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Співробітництво Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

 

Країна - 

партнер 

 

Установа- 

партнер  

 

 

Головний напрямок співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітницт

ва Кінцевий 

термін дії 

угоди 

Практичні результати від 

співробітництва 

Австрія Віденський 

університет 

технічних наук 

(м. Відень) 

Спільна магістерська програма за спеціальністю 

«Менеджмент інформаційних систем» з навчанням 

та стажуванням студентів ХНЕУ в Австрії та 

стажуванням і навчанням австрійських студентів в 

ХНЕУ; проведення спільних наукових досліджень, 

конференцій, спільна розробка та видання 

навчальної літератури.  

 

Угода про 

співробітництво  

19.11.2019 

Діє спільна магістерська програма  

Австрія Віденський 

університет 

Модуль 

(м. Відень) 

Розробка спільних міжнародних проектів, обмін 

методичною літературою, спільні дослідницькі 

проекти. 

 

Угода про 

співробітництво  

 

27.01.2019 

Проведено обмін методичною 

літературою  

Австрія Університет 

прикладних наук 

(м. Кремс) 

Розробка спільних міжнародних проектів; 

організація спільних наукових досліджень, 

стажування викладачів. 

Угода про 

співробітництво  

 

15.11. 2016 

Розробка спільних міжнародних проектів; 

організація спільних наукових досліджень, 

стажування викладачів. 

Австрія Університет 

прикладних наук 

Верхньої Австрії  

(м. Штейр) 

Спільна австро-українська магістерська програма, 

яка полягає у такому: в разі успішного 

проходження програми студенти отримують два 

дипломи державного зразка: український диплом 

та австрійський диплом. 

Угода про 

співробітництво  

 

безстроково 

Діє спільна магістерська програма  

Австрія Університет 

прикладних наук 

Верхньої Австрії  

Стажування та включне навчання на рівні 

бакалавру, проведення он-лайн конференцій, 

спільні публікації. Проведення лекцій викладачами 

Договір про 

співробітництво  

25.06.2019 

Проведені лекції викладачами ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця для студентів в Австрії та 

викладачами з Австрії для студентів  
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(м. Штейр) ХНЕУ ім. С. Кузнеця для студентів в Австрії та 

австрійськими викладачами в Україні. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, проводяться он-

лайн конференції 

Великобри

танія 

Кентська школа 

англійської мови, 

(м .Кент) 

Обмін студентами та викладачами з метою 

організації науково-практичних, культурних 

тренінгів та семінарів, обмін науковою та 

навчальною інформацією, організація стажування 

викладачів, науковців, аспірантів та студентів 

 

 

Договір  про 

співробітництво  

безстроково  

Було організовано декілька науково-

практичних, культурних тренінгів та 

семінарів, ведеться обмін обмін 

науковою та навчальною інформацією 

Вірменія Вірменський дер-

жавний економіч-

ний університет, 

(м. Єреван) 

Проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів,  участь у міжнародних 

освітніх проектах та програмах. 

Угода про спів-

робітництво 

безстроково  

Проведено спільні науково-практичні 

конференції  

Італія Болонський 

університет 

(м. Болонь) 

 

Обмін науково–дослідною літературою; розробка 

спільних міжнародних проектів; організація 

спільних наукових досліджень 

Угода про 

співробітництво 

 

18.09.20017 р. 

Ведеться обмін науково–дослідною 

літературою 

Італія Падуанський 

університет 

(м. Падуя) 

Спільні наукові дослідження і удосконалення 

навчальних програм, переклад методичної 

літератури, що становить взаємний інтерес, обмін 

викладачами з метою підвищення їх професійного 

рівня. 

Угода про 

співробітництво  

 

29.09.2018 

Проводяться спільні наукові 

дослідження, перекладена методична 

літератури, що становить взаємний 

інтерес. 

Канада Коледж 

Провіденс 

(м. Торонто) 

Спільна програма вивчення англійської мови для 

студентів ХНЕУ за участю викладачів-носіїв 

англійської мови.  

Угода про 

співробітництво 

20.05.2018 

Діє спільна програма вивчення 

англійської мови для студентів ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця за участю викладачів-

носіїв англійської мови.  

Канада Університет 

Манітоби 

Обмін досвідом з метою удосконалення 

навчальних планів та програм, координація і 

розвиток програм мобільності викладачів та 

студентів. 

 

Угода про 

співробітництво 

09.09.2019 

Проведені он-лайн конференції  

Китай Хебейський 

Університет 

економіки і 

Обмін науково-дослідною літературою; розробка 

спільних міжнародних проектів; організація 

спільних наукових досліджень проведення 

Угода про 

співробітництво  

22.11.2019 

Проведені міжнародні конференції та 

семінарів в режимі он-лайн, 

проводиться робота про створенню 
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торгівлі 

(м. Шицзячжуань) 

міжнародних конференцій та семінарів в режимі 

он-лайн. 

Китайського культурного центру на базі 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Канада Університетська 

агенція 

франкофонії 

(УАФ) 

Співпраця в галузі інтернаціоналізації вищої освіти Договір про 

співробітництв

о 08.04.2019 р. 

На базі ХНЕУ ім. С Кузнеця функціонує 

Центр університетської успішності, 

створений за підтримки 

Університетської агенції франкофонії  

Китай 

 

Інститут 

економіки та 

інформаційних 

технологій 

(м.Шицзячжуань) 

Обмін студентами та науково-педагогічними 

робітниками; організація спільних науково-

дослідних заходів 

26.06.2018 Проведено  спільний науково-дослідний 

он-лайн семінар  

Китай ТЕДА коледж 

університету 

Нанкай 

Обмін студентами та науково-педагогічними 

робітниками; організація спільних науково-

дослідних заходів 

11.10.2018 Проведено  спільний науково-дослідний 

он-лайн семінар 

Китай Хебейський 

науково-

технічний 

університет 

Обмін навчально-методичною літературою, 

зокрема для вивчення китайської мови, організація 

спільних наукових досліджень, міжнародних 

конференцій та семінарів. 

 

01.07.2019 Ведеться обмін навчально-методичною 

літературою, зокрема для вивчення 

китайської мови, проведено декілька 

міжнародних конференцій та семінарів. 

Китай 

 

Хебейський 

університет науки 

та технології 

(м. Шицячжуань) 

Проведення спільної комплексної науково-

дослідної та освітньо-методичної роботи з теорії і 

практики соціально-економічного розвитку 

підприємств, регіонів, держав 

19.05.2016 Проводиться  спільна комплексна 

науково-дослідноа та освітньо-мето-

дична робота з теорії і практики 

соціально-економічного розвитку 

підприємств, регіонів, держав 

Латвія Міжнародна 

Балтійська 

Академія 

(м. Рига) 

Обмін викладачами та співробітниками  з метою 

підвищення кваліфікації, спільна підготовка 

спеціалістів, обмін науковою інформацією та 

методичною літературою. 

01.07.2019 Ведеться обмін науковою інформацією 

та методичною літературою. 

Литва Університет 

Вітовта Великого, 

(м. Каунас) 

Спільні дослідження, обмін науково-методичною 

літературою та досвідом організації навчального 

процесу в Вищій школі. 

03.08.2020 Спільні дослідження, обмін науково - 

методичною літературою та досвідом 

організації навчального процесу в 

Вищий школі. 

Німеччина Університет Обмін навчально-педагогічним досвідом, 10.09.2018 Обмін навчально-педагогічним досві-
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 Саарланд 

(м. Саарбрюкен) 

удосконалення навчальних програм, участь у 

міжнародних проектах, програмах, консорціумах 

університетів. 

дом, удосконалення навчальних прог-

рам, участь у міжнародних проекттах, 

програмах, консорціумах університетів. 

Німеччина 

 

Міжнародний інс-

титут іноземних 

мов «Інститут 

Арістотелес» 

(м. Бремен) 

Організація культурно - лінгвістичного стажування 

для викладачів та студентів у м. Бремен 

23.04. 2019 Організовуються культурно - 

лінгвістичні стажування для викладачів 

та студентів у м. Бремен 

Німеччина Університет ім. 

Отто-фон-Геріке, 

(м. Магдебург) 

Проведення комплексних дослідницьких проектів 

у галузі теорії і практики менеджменту на 

підприємствах, у державних установах та 

автономних органах, обмін студентами з метою 

організації наукових, практичних і культурних 

тренінгів. 

03.06.2019 Проведення комплексних 

дослідницьких проектів у галузі теорії і 

практики менеджменту на 

підприємствах, у державних установах 

та автономних органах, обмін 

студентами з метою організації 

наукових, практичних і культурних 

тренінгів. 

Польща  Вища 

Менеджерська 

школа в Легніці   

Обмін викладачів, обмін студентів, проведення 

спільних наукових досліджень, використання 

результатів наукових досліджень в процесі 

навчання, розробка спільних навчальних програм, 

допомога в управлінні, розвиток бібліотек 

26.06.2020 Викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

проходили курси з підвищення 

кваліфікації,  

Польща Університет 

фінансів та 

управління в 

Варшаві  

Розвиток та дослідження економічної життєздат-

ності для реалізації програм розвитку, пошук 

інвесторів зацікавлених у реалізації проектів, 

організація спільної магістерської програми для 

отримання подвійного диплома магістра в галузі 

досліджень, організація мобільності, програм ста-

жування та програм навчання студентів, органі-

зація стипендії для професорсько-викладацького 

складу для проведення досліджень і викладання на 

спільних магістерських програмах, взаємне співро-

бітництво бібліотеки та обмін книгами, періодич-

ними виданнями та іншими інформаційними 

25.05.2020 Ведеться  робота з розробки спільної 

магістерської програми для отримання 

подвійного диплома магістра в галузі 

досліджень, організація мобільності, 

програм стажування та програм 

навчання студентів, організація 

стипендії для професорсько-

викладацького складу для проведення 

досліджень і викладання на спільних 

магістерських програмах.. 
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матеріалами. 

Польща Університет 

фінансів та 

управління в 

Варшаві  

Розвиток і розширення співробітництва відповідно 

до принципів Болонського процесу і підвищення 

якості та ефективності навчальної, навчально-

методичної та науково-дослідної роботи у вищих 

навчальних закладах. 

 

 

Угода про 

порозуміння  

11.06.2019 

Проведені відео конференцій, скайп-

конференцій 

Польща  Державна вища 

техніко-

економічна школа 

в м. Ярослав  

Участь у спільних інформаційно-аналітичних, 

історично-культурних та науково-освітніх 

програмах, проведення різноманітних наукових 

конференцій, тематичні заходи, обмін друкованою 

продукцією з метою співробітництва і розвитку 

наукових зв’язків 

24.11.2017 проведені спільні інформаційно-

історично-культурні заходи, проведено 

наукова  конференція, ведеться обмін 

друкованою продукцією з метою 

співробітництва і розвитку наукових 

зв’язків 

Польща Вища школа ін-

формаційних 

технологій 

(м. Варшава) 

Обмін студентами та науково-педагогічними 

робітниками; організація спільних науково-

дослідних проектів. 

16.01.2018 Викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

проходили курси з підвищення 

кваліфікації,  

Польща Університет 

Хуманітас 

Організація спільних науково-дослідних проектів 

та міжнародних конференцій 

20.02. 2018 Проведена спільна міжнародна он-лайн 

конференцій 

Польща Варшавський тех-

нологічний уніве-

рситет «Варша-

вська політесніка» 

(м. Варшава) 

Спільна організація наукових конференцій, 

семінарів, нарад, виставок, презентацій, взаємні 

наукові консультації, спільне керівництво 

науковими роботами студентів, аспірантів та 

докторантів. 

25.05.2016 Проведено спільний науковий семінар, 

організовано спільну виставку 

Румунія  Університет м 

Крайова  

Розвиток та дослідження економічної 

життєздатності для реалізації програм розвитку, 

пошук інвесторів зацікавлених у реалізації 

проектів, організація спільної магістерської 

програми для отримання подвійного диплома 

магістра в галузі досліджень, організація 

мобільності, програм стажування та програм 

навчання студентів, організація стипендії для 

професорсько-викладацького складу для 

проведення досліджень і викладання на спільних 

 

 

Угода про 

порозуміння  

18.03.2019 

Проведено спільні конференції, 

семінари та форуми. 
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магістерських програмах, взаємне співробітництво 

бібліотеки та обмін книгами, періодичними видан-

нями та іншими інформаційними матеріалами. 

Республіка 

Польща 

Катовицький 

економічний 

університет (КЕУ) 

(м. Катовіце) 

Обговорення питань співпраці між ВНЗ Угода про 

співробітни-

цтво 

Жовтень   

2018 р. 

Розглядаються проекти рамкової угоди 

про співпрацю між ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, КЕУ, Російського економічного 

університету ім. Г.В.Плеханова, МДУ ім. 

М.В. Ломоносова та угоди про наукову 

співпрацю між кафедрами цих же ВНЗ. 

Зроблено пропозиції від КЕУ щодо 

участі у проекті «Горизонт 2020».  

Республіка 

Польща 

Асоціації євро-

пейських прикор-

донних регіонів 

(м. Жешув) 

Розробка спільних міжнародних проектів; 

організація спільних наукових досліджень 

Угода про 

партнерство 

 

На постійні основі проводяться 

міжнародні  відео-конференції, 

семінари, круглі столи  

Південно-

афри-

канська 

республіка 

Міжнародна 

асоціація шкіл й 

інститутів 

адміністрування 

(IASIA)  

(м. Порт-Елізабет) 

Співробітництво в галузі науки та освіти Угода про 

партнерство 

04.07. 2019 

Професор Гавкалова Н.Л. – член-

учасник міжнародної асоціації «The 

network of institutes and schools of public 

administration in central and eastern Europe» 

(NISPAcee) («Мережа інститутів і шкіл 

публічного управління у Центральній і 

Східній Європі») 

Португалія Інститут Менедж-

менту (Instituto 

Superior де Ges-

tão) (м. Лісабон) 

Співробітництво в галузі науки та освіти Угода про 

співробітництво 

Участь викладачів кафедри інфор-

маційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 

тренінгах (наукове стажування). 

Румунія Університетська 

агенція 

франкофонії (м. 

Крайова) 

Співпраця в галузі освіти і науки Угода про 

співробітництво 

  Почав роботу міжнародний проект    

“Удосконалення вутрішніх процедур 

забезпечення якості” 

. 

Сербія Нові-Садський 

університет, 

(м. Нові-Сад) 

Розвиток та дослідження економічної 

життєздатності для реалізації програм розвитку, 

пошук інвесторів зацікавлених у реалізації 

15.09.2019 організовано науково-практичний 

тренінг, проводяться спільні наукові 

дослідження та обмін науковою 
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проектів, організація спільної магістерської 

програми для отримання подвійного диплома 

магістра в галузі досліджень, організація 

мобільності, програм стажування та програм 

навчання студентів, організація стипендії для 

професорсько-викладацького складу для 

проведення досліджень і викладання на спільних 

магістерських програмах, взаємне співробітництво 

бібліотеки та обмін книгами, періодичними 

виданнями та іншими інформаційними 

матеріалами. 

інформацією, організовано науково-

теоретична і методична конференція 

викладачів. 

Словач-

чина 

Братиславський 

економічний 

університет 

Розробка спільних міжнародних проектів; 

організація спільних наукових досліджень 

 

Договір про 

співробітництво  

від 17.04.2018 р. 

На постійній основі проводиться 

спільна комплексна науково-дослідна, 

освітньо-методична роботи та обмін 

науково-методичною літературою за 

напрямком «Соціально-економічний 

розвиток: проблеми науки та практики». 

 

Словач-

чина 

Братиславський 

економічний 

університет 

Обмін студентами з метою організації науково-

практичних та культурних тренінгів, спільні 

наукові дослідження, обмін науковою 

інформацією, організація щорічних науково-

теоретичних і методичних конференцій викладачів, 

аспірантів і дослідників. 

21.10.2019 Спільні наукові дослідження та 

розробка навчальних програм, обмін 

науковою інформацією та методичною 

літературою, організація щорічних 

науково-теоретичних і методичних 

конференцій. 

США 

 

Університет 

Коламбія  

(м. Нью-Йорк) 

Обмін науково-методичною літературою Угода про 

співробітництво 

08.10.2020 р. 

Узгоджено умови співпраці між 

університетами в рамках міжнародних 

проектів. На постійній основі 

здійснюється обмін науково-

методичною літературою. 

США Програма 

академічних 

обмінів ім.  

Фулбрайта в 

Стажування молодих викладачів та студентів, 

обмін науковою літературою 

Меморандум 

порозуміння 

від  

02.09.2017 р. 

На постійній основі проводяться 

презентації Програми академічних 

обмінів ім. Фулбрайта в Україні   для   

студентів  та молодих вчених ХНЕУ ім. 
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Україні С. Кузнеця.  

США Представництво 

Світового банку в 

Україні  

Інноваційно–аналітичний центр Світового банку в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Угода про 

співробітни-

цтво від  

23.10.2008 р. 

Безстроково  

На постійній основі студентам, 

викладачам, науковцям ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця та зацікавленим особам 

надається інноваційно-аналітична 

інформація щодо розвитку економіки 

світу та інші науково-дослідні матеріали 

Світового Банку.  

США Програма 

розвитку ООН  

Місцевий розвиток, орієнтований на громаду Меморандум 

порозуміння 

від  

01.10. 2011 р. 

Безстроково  

Студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

мають змогу брати участь у 

Всеукраїнських дебатах  

США Університет 

Арізони 

(м. Тюсон) 

Спільні наукові дослідження та розробка 

навчальних програм, обмін науковою інформацією 

та методичною літературою, організація щорічних 

науково-теоретичних і методичних конференцій. 

04.05.2019 Організовано науково-теоретична 

конференція та методична он-лайн 

конференція  

США 

 

Університет 

Коламбія 

(м. Нью-Йорк) 

Короткострокові та довгострокові обміни 

викладачами та вченими, обмін науковою 

інформацією. 

08.10.2020 Проведено спільна наукова он-лайн 

конференція  

Таджи-

кистан 

Інститут 

економіки 

Таджикистану, 

(м. Душанбе)  

Спільні наукові дослідження, обмін досвідом 

організації навчального процесу. 

15.08.2019 Організація спільних освітніх програм, 

наукових форумів та конференцій, 

короткострокових курсів та семінарів, 

обмін науковою та методичною 

літературою. 

Туреччина Університет 

Ієдітеп, 

(м. Стамбул) 

Організація спільних освітніх програм, наукових 

форумів та конференцій, короткострокових курсів 

та семінарів, обмін науковою та методичною 

літературою. 

02.05.2016 Спільні дослідницькі проекти, 

організація науково-практичних 

конференцій та семінарів 

Угорщина  Закарпатський 

угорський 

інститут ім. Ф. 

Ракоці ІІ 

Спільні дослідницькі проекти, організація науково-

практичних конференцій та семінарів 

09.06.2020 Ведеться розробка спільного проекту, 

проведені  спільні семінари 
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Франція  Університет 

Монпельє 2 (м. 

Монпельє) 

Розвиток та дослідження економічної 

життєздатності для реалізації програм розвитку, 

пошук інвесторів зацікавлених у реалізації 

проектів, організація спільної магістерської 

програми для отримання подвійного диплома 

магістра в галузі досліджень, організація 

мобільності, програм стажування та програм 

навчання студентів, організація стипендії для 

професорсько-викладацького складу для 

проведення досліджень і викладання на спільних 

магістерських програмах, взаємне співробітництво 

бібліотеки та обмін книгами, періодичними 

виданнями та іншими інформаційними 

матеріалами. 

21.05.2019 Викладачі з ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

провели курс лекцій, викладачі з 

університету Монпельє 2 (м. Монпельє) 

також провели лекції для студентів 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

Франція  Університет 

Монпельє 2 (м. 

Монпельє) 

Сприяння взаємному обміну: студентами, які 

навчаються та/або проходять стажування, 

викладацьким та дослідницьким персоналом, 

адміністративним/або технічним персоналом, 

реалізація спільних науково дослідних програм 

та/або спільних навчальних програм, обмін 

інформацією, що стосується проведення 

конференцій, колоквіумів, семінарів та наукових 

зустрічей 

15.12.2019 Діє програма  подвійного 

магістерського диплому. Цей подвійний 

диплом охоплює магістерські програми 

“Створення нових інноваційних 

компаній” та “Створення інноваційних 

підприємств” 

Франція  Університет ім. 

Люм’єра Ліон-2 

(м. Ліон) 

Угода регулює умови для отримання подвійного 

магістерського диплому. Цей подвійний диплом 

охоплює магістерські програми “Створення нових 

інноваційних компаній” та “Створення 

інноваційних підприємств” 

22.09.2019 Діє програма подвійного диплому 

«Створення нових інноваційних 

компаній» та «Створення інноваційних 

підприємств» 

Франція  Університет ім. 

Люм’єра Ліон-2 

(м. Ліон) 

Співробітництво в рамках спільної французько-

української програми підготовки магістрів з 

видачею диплома магістра державного зразка 

Франції за напрямом підготовки: «Інформатика в 

галузі природничих наук, технологій, охорони 

22.09.2019 Діє  спільної французько-українська 

програма підготовки магістрів за 

напрямом підготовки: «Інформатика в 

галузі природничих наук, технологій, 

охорони здоров’я», за спеціальністю: 
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здоров’я», за спеціальністю: «Інформатика 

прийняття рішень і статистика», спеціалізація: 

Інформатика прийняття рішень і статистика в 

менеджменті», та диплома магістра державного 

зразка України за спеціальністю: «Менеджмент 

бізнес-інформатика». 

«Інформатика прийняття рішень і 

статистика», спеціалізація: Інформатика 

прийняття рішень і статистика в 

менеджменті», та диплома магістра 

державного зразка України за 

спеціальністю: «Менеджмент бізнес-

інформатика». 

Франція  Університет ім. 

Люм’єра Ліон-2 

(м. Ліон) 

Співробітництво в рамках спільної французько-

української програми підготовки магістрів з 

видачею диплома магістра державного зразка 

Франції в сфері гуманітарних наук «Географія, 

навколишнє середовище, Туризм», за 

спеціалізацією «Туризм, культурна спадщина та 

дозвілля» та диплома магістра державного зразка 

України за спеціальністю: «Менеджмент бізнес 

адміністрування», спеціалізація «Туризм». 

22.09.2019 Діє  спільної французько-українська 

програма підготовки магістрів в сфері 

гуманітарних наук «Географія, 

навколишнє середовище, Туризм», за 

спеціалізацією «Туризм, культурна 

спадщина та дозвілля»  

Франція  Університет м. 

Страсбург  

Угода регулює умови для отримання подвійного 

магістерського диплому. Цей подвійний диплом 

охоплює магістерські програми “Створення нових 

інноваційних компаній” та “Створення 

інноваційних підприємств” 

17.03.2015 

Необмежений  

Програма обміну для студентів, щоб 

забезпечити їм можливість навчання на 

бакалавраті і магістратурі університетів-

партнерів, Обмін викладачами – дослід-

никами з метою проведення занять, 

участі у конференції та семінарах 

Франція Університет ім. 

Люм’єра Ліон-2 

(м. Ліон) 

Програма обміну для студентів, щоб забезпечити 

їм можливість навчання на бакалавраті і 

магістратурі університетів-партнерів ,  

01.06.2021 Спільні магістерські програми з 

навчанням та стажуванням у Франції за 

спеціальностями  «Бізнес інформатика» 

та «Туризм». Проведення спільних нау-

кових досліджень, конференцій. Підго-

товка докторантів з захистом дисертацій 

в Україні та Франції. Проведення літ-

ньої школи для студентів із Франції в 

ХНЕУ. Стажування та включне навчан-

ня французьких студентів в ХНЕУ. 

Франція Університет Анже обмін викладачами – дослідниками з метою прове- 12.07.2021 Розробка та реалізація спільних 
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дення занять, участі у конференції та семінарах дослідницьких тем, спільна організація 

конференцій та семінарів, обмін дослід-

ницькими та науковими матеріалами. 

Франція Асоціація викла-

дачів французької 

мови України  

(м. Париж) 

Співпраця в галузі науки та освіти Угода про 

партнерство 

На постійній основі проводяться 

тренінги викладачів французької мови  

Чехія 

 

Центр «Демок-

ратії та культури» 

(м. Брно) 

Спільні магістерські програми з навчанням та 

стажуванням у Франції за спеціальностями  

«Бізнес інформатика» та «Туризм».  

15.04.2019 Розробка спільних міжнародних 

проектів; організація спільних наукових 

досліджень. 

Швеція Університет 

Халмстад, 

(м. Халмстал) 

Розробка та реалізація спільних дослідницьких 

тем, спільна організація конференцій та семінарів, 

обмін дослідницькими та науковими матеріалами. 

12.10.2019 Обмін студентами з метою організації 

науково-практичних та культурних 

тренінгів, спільні наукові дослідження, 

розробка навчальних програм, взаємне 

рецензування дисертаційних робіт, 

організація щорічних науково-

теоретичних і методичних конференцій. 

Чехія Університет ім.. 

Масарика 

(м. Брно) 

Проведення спільних наукових досліджень, 

конференцій. Підготовка докторантів з захистом 

дисертацій в Україні та Франції. Проведення 

літньої школи для студентів із Франції в ХНЕУ. 

Стажування та включне навчання французьких 

студентів в ХНЕУ. 

11.06.2020 Спільні наукові дослідження та 

розробка навчальних програм, обмін 

науковою інформацією, надання 

взаємних консультацій, організація 

щорічних науково-теоретичних і 

методичних конференцій. 

Швеція Технічний 

університет 

(м. Люлео) 

Спільні наукові дослідження та розробка 

навчальних програм, обмін науковою інформацією, 

надання взаємних консультацій, організація 

щорічних науково-теоретичних і методичних 

конференцій. 

01.01.2020 Розвиток і розширення співробітництва 

відповідно до принципів Болонського 

процесу і підвищення якості та 

ефективності навчальної, навчально-

методичної та науково-дослідної роботи 

у вищих навчальних закладах.  

Швеція Технічний 

університет 

(м. Люлео) 

Розробка спільних міжнародних проектів; 

організація спільних наукових досліджень. 

08.06.2021 Участь у міжнародних проектах та 

програмах, консорціумах університетів, 

організація спільних наукових 

досліджень. 
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X. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЩО ЗДІЙСНЮВАЛИСЬ СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАН 

ТА ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК (2015 рік) 

 

Різнопланове співробітництво науковців університету з науковими установами 

НАН України є взаємовигідним і сприяє підвищенню рівня освіти, залученню молоді до 

наукової діяльності, подальшому розвитку наукової сфери. Інтеграція академічної та 

університетської науки є надзвичайно важливою для вирішення актуальних питань 

соціально-економічного, наукового та культурного розвитку України, наближення її до 

європейських стандартів життя. 

Науковці університету підтримують зв'язок з такими науковими установами:  

Університетом менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук 

України, де виконується рецензування авторефератів дисертацій;  

Науковою радою Міністерства освіти і науки України за фаховими напрямами 

«Економіка», «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і 

науки, молоді та спорту», «Інформатика та кібернетика». Протягом року д.е.н., професори 

університету брали участь у засіданнях секцій, виступали експертами виконаних за 

фаховими напрямами фундаментальних і прикладних досліджень; 

 Академією технологічних наук України (м. Київ) з питань виявлення 

транскордонних кластерних ініціатив у авіабудуванні та авіації спеціального призначення 

(розроблення організаційного механізму оцінки попиту на авіаційні послуги); 

Інститутом регіональної економіки НАН України (м. Львів) з питань розвитку 

транскордонних кластерів; 

Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем з питань 

підвищення конкурентоздатності екологічно-безпечної продукції, страхування стихійних 

явищ. Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку 

Національної академії правових наук України з питань нормативного регулювання 

розвитку ринків фінансових послуг; з питань правового забезпечення розвитку 

національної інноваційної системи в умовах глобалізації, виступали на конференції, яка 

проходила 11 грудня 2015 р. з доповіддю «Університетська система бюджетного 

фінансування підготовки фахівців різних спеціальностей з вищою освітою як фактор 

автономності ВНЗ»; 

Інститутом сцинтиляційних матеріалів (ІСМА) НАН України з досліджень 

властивостей нових сцинтиляційних матеріалів на основі твердих розчинів ZnS-ZnTe для 

мультіенергетичної цифрової рентгенографії; 

Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (відділ 

міцності тонкостінних конструкцій) з наступних питань: математичне моделювання 

багатошарових пластин складної форми в плані; пошук та використання ефективних 

методів розв'язання основних оптимізаційних задач для дослідження багатошарових 

пластин з плівковими міжшаровими джерелами тепла; розв’язання практичних задач по 

дослідженню температурних полів у багатошарових елементах оскління; 

Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України щодо удосконалення 

інноваційного розвитку Харківщини, проводяться спільні дослідження за темою «Шляхи 

та методи використання науково-освітнього потенціалу регіонів для прискорення 

інноваційного розвитку національної економіки»; проводиться переддипломна практика 

студентів. 

Спільно з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН 

України (далі Центр) проводиться: переддипломна практика студентів - магістрів 

наукового спрямування; методичні семінари для аспірантів за результатами підготовки 

дисертацій; захист дисертацій у спеціалізованій вченій раді; кожного місяця проводиться 

моніторинг змін законодавства України у сфері оподаткування, результати якого 

знаходять своє відображення на офіційній інтернет-сторінці Центра. 
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Професори університету займають провідні посади у Центрі, а саме: Іванов Ю.Б., 

професор кафедри оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця – заступник директора з наукової 

роботи Центра; Клебанова Т.С., завідувач кафедри економічної кібернетики та Дороніна 

М.С., професор кафедри соціології та психології управління – головні наукові 

співробітники відділу «Інноваційний розвиток і конкурентоспроможність», де ведуться 

дослідження за темою «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки соціально-

економічного розвитку регіонів України» та є членами спеціалізованої вченої ради по 

захисту дисертаційних досліджень. Також продовжується співробітництво з Центром щодо 

впровадження розробленої «Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області 

на період до 2015 року», яка видана у вигляді колективної монографії науковців і фахівців 

Харківщини.  

Науковці ХНЕУ ім. С. Кузнеця безпосередньо приймали участь у виконуваних 

Центром грантах: «Формування потенціалу сталого розвитку регіонів України в контексті 

реалізації економічних реформ»; «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки 

соціально-економічного розвитку регіонів України»; «Теоретичні аспекти дерегулювання 

економіки України та її регіонів в умовах вступу в інтеграційні об’єднання»; 

«Методологія проведення реформ», «Теоретичні аспекти дерегулювання економіки 

України та її регіонів в умовах вступу країни до інтеграційних об'єднань» тощо. За 

результатами досліджень опубліковано монографії: «Формування та розвиток професійної 

компетентності управлінського персоналу», «Моделирование и информационные 

технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика», 

«Моделювання збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів». 

При виконанні НДР «Потенціал інноваційного розвитку традиційних секторів 

промисловості в контексті розвитку NBIC- технологій» розроблено з позицій системного 

підходу теоретичні та методичні положення щодо визначення адаптаційного потенціалу 

та розробки адаптивної стратегії розвитку промислових підприємств та оцінки їх 

конкурентних переваг в конкурентному середовищі; запропоновано підхід щодо 

реального виведення чисельної кількості підприємств-боржників зі стану 

неплатоспроможності, в якому вони опинилися в силу обставин, шляхом практичного 

запровадження з одночасним удосконаленням (осучасненням) практикою, існуючого 

інституту та його механізмів відновлення платоспроможності у вигляді досудової санації; 

удосконалено організаційне забезпечення інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством, особливістю якого є створення консолідованого 

інформаційного відділу з подальшим обґрунтуванням його функцій і структури, що 

дозволяє оптимізувати інформаційні потоки підприємства та підвищити ефективність 

системи управління в цілому. 

Крім того сумісно з Центром проведено Міжнародні науково-практичні 

конференції: «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (квітень 

2015 р.); «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та 

практики» (травень 2015 р.); «Державне управління та державна служба» (жовтень 2015 р.); 

«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (листопада 2015 р.), 

круглий стіл «Дерегулювання економіки – 2015: проблеми та виклики» (лютий 2015 р.) та 

семінари з проблем побудови громадянського суспільства в Україні. 

Кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємств (далі – 

ЕОПДП) є провідною у роботі з Малою академією наук. У лютому 2015 року кафедрою 

ЕОПДП було проведено захист науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук 

України в 2015/2016 навчальному році згідно угоди про взаємне співробітництво між 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця та комунальним закладом «Харківський центр дослідницько-

експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської міської ради від 22.11.2012 

р. згідно наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

щодо проведення другого етапу конкурсу. 
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XI. ЗАХОДИ, ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО 

З ХАРКІВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ 

(ХОДА) 
 

У 2015 році результати НДР, які виконувались науковцями університету, враховано 

в наступних програмах Харківської обласної державної адміністрації (далі – ХОДА), а 

саме: «Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року»; «Програма розвитку 

експортного потенціалу Харківської області та підвищення конкурентоспроможності 

продукції на зовнішніх ринках до 2016 року»; «Програма розвитку транскордонного 

співробітництва Харківської області на 2011-2016 рр.», «Програма підтримки розвитку 

малого підприємництва в Харківській області на 2011 – 2015 роки». Також науковці 

співпрацюють з Департаментом міжнародного співробітництва ХОДА з проблем 

методичного та теоретичного забезпечення процесу формування політики державно-

приватного партнерства для розвитку підприємств туристичної галузі регіону; з 

Департаментом культури і туризму ХОДА з питань інновацій в туристичній діяльності; з 

Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва ХОДА з регіональних 

аспектів податково-бюджетної політики України, що сприятиме підвищенню розвитку 

підприємництва в регіоні; з Департаментом інноваційного розвитку промисловості і 

транспортної інфраструктури ХОДА, з Асоціацією органів місцевого самоврядування з 

питань європейської інтеграції, транскордонного та міжрегіонального співробітництва; з 

ХГО «Єврорегіон Слобожанщина» при ХОДА; з Фінансовим управлінням Харківської 

міської ради щодо оцінювання результатів виконання місцевого бюджету за доходами та 

визначення рівня його фінансової стійкості; з Департаментом освіти Харківської міської 

ради щодо впровадження і використання дистанційного навчання MOODLE у навчальних 

закладах м. Харкова.  

Особливості науково-практичних результатів фундаментальної держбюджетної 

НДР «Стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі їх інвестиційної 

діяльності для забезпечення гідної якості трудового життя» (Замовник МОН України) 

полягають в урахуванні сучасних умов стратегічного управління промисловими 

підприємствами в Україні, що дозволило актуалізувати управлінські рішення щодо 

визначення пріоритетних напрямів стратегічного управління життєдіяльністю 

підприємств машинобудівного комплексу та підвищити їхню економічну стійкість та 

впроваджено в діяльність Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА. 

Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону ХОДА враховує у 

своїй діяльності та зацікавлений у подальшому впровадженні таких розробок, як: 

створення синтезованого капіталу в контексті соціально-економічного розвитку регіону; 

процесу вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності; формування та реалізація 

механізму управління інтелектуальною власністю на підприємстві як основи забезпечення 

конкурентних переваг та капіталізації підприємств, які отримано в ході досліджень за 

держбюджетною фундаментальною НДР «Розроблення методології соціально-

економічного розвитку регіону на підґрунті формування системного базису синтезованого 

капіталу та інформаційної інфраструктури» (Замовник МОН України). Також 

Мереф’янська міська рада Харківської області використовує у своїй роботі визначення 

сценаріїв впливу чинників на формування та ефективне використання синтезованого 

капіталу в рамках реалізації стратегії розвитку м. Мерефа та реалізацію механізму 

управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань, які отримано в ході 

досліджень за цією ж НДР.  

Рекомендації кафедри фінансів, які запропоновано для Великобурлуцької районної 

державної адміністрації Харківської області щодо удосконалення процесу формування та 

використання фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць будуть 

використані при визначення пріоритетів регіональної фінансової політики.  



81 

Професорсько-викладацький склад університету сумісно із співробітниками ХОДА 

та Харківської міської ради проводять наукові конференції, семінари та круглі столи. Так, 

під егідою Головного управління освіти і науки та Управління у справах сім’ї та молоді ХОДА 

проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів 

«Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти» (квітень 2015 р.), 

«Сучасні проблеми фінансового моніторингу» (квітень 2015 р.); під егідою ХОДА, 

Управління Головдержслужби України в Харківській області, а також Харківського 

регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові 

України Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державне управління та державна 

служба» (жовтень 2015 р.); проведено Всеукраїнську науково-практичну он-лайн 

конференцію «Інноваційні форми транскордонного співробітництва між вищими 

навчальними закладами та роботодавцями України та Республіки Польща у питаннях 

працевлаштування молоді» (жовтень 2015 р.) за підтримки Департаменту науки та освіти 

ХОДА, Генерального консульства Республіки Польща в Харкові, Інформаційного центру 

Асоціації Європейських прикордонних регіонів та Інформаційного центру Європейського 

Союзу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та круглі столи «Міжнародна освіта: Україна – Канада» 

(жовтень 2015 р.) за підтримки Департаменту науки та освіти ХОДА, канадської 

консалтингової компанії «Providence Group» й ХНЕУ ім. С. Кузнеця, «На шляху до 

європейських знань», який відбувся на базі Інформаційного центру ЄС в ХНЕУ ім. Семена 

Кузнеця від делегації Представництва Європейського Союзу в Україні за участю 

представників ХОДА, ХМДА, журналістів, громадських активістів, бібліотекарів, 

студентів та координаторів євроклубів міста і області; «Туристичний імідж як чинник 

конкурентоспроможності регіону», «Тенденції та перспективи розвитку сфери гостинності 

сучасного міста» та виставкові заходи. 

Науковці ХНЕУ ім. С. Кузнеця являються членами експертної ради в конкурсних 

комісіях Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради та Департаменту 

науки та освіти ХОДА. Проведено експертизу створених дистанційних курсів в номінації 

«Інформатика» у рамках конкурсу на кращий дистанційний курс в системі дистанційного 

навчання «Доступна освіта». Проведено експертизу робіт у рамках конкурсу «Шкільний 

інформаційний світ 2013-2015», які оцінювались в наступних номінаціях: «Використання 

ІКТ під час навчально-виховного процесу», «ІКТ в адміністративній діяльності» , 

«Найкращий шкільний портал».  

ХОДА та Харківською міською радою у 2015 році проведено наступні конкурси, в 

яких приймали участь науковці та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця: IX Регіональний конкурс 

молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір», 

обласний конкурс для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!», регіональний 

конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; 

міський конкурс «Молода людина року – 2015»; конкурс бізнес-планів «Харків – місто 

перспектив»; обласний конкурс «Вища школа Харківщини – кращі імена».  
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XII. ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ 

КОЛЕКЦІЙ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ ТА БАЗ ДАНИХ ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ 

ВИДАВНИЦТВ СВІТУ ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 
 

Основні завдання науково-технічної бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця полягають в 

накопиченні, створенні, збереженні та організації власних і світових інформаційних 

ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідній роботі в 

університеті; забезпеченні інформаційних потреб студентів, викладачів і співробітників 

університету, відповідно до принципів доступності, оперативності, інформативності і 

комфортності. Бібліотека формує умови для забезпечення рівного доступу до своїх 

інформаційних ресурсів всім користувачам згідно реалізації прав громадян на доступ до 

інформації, освіти, культурних благ, підтримує цілісність бібліотечно-інформаційного 

простору університету та мережевий характер бібліотечної діяльності. Бібліотека 

відповідає за інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та науково-

дослідної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Основний акцент у своїй роботі бібліотека ставить на якості обслуговування, на 

розвитку взаємодії між користувачем (споживачем послуг) і бібліотекою з використанням 

нових методів бібліотечної роботи та інформаційних технологій.  

На сьогодні (за даними на 1 грудня 2015 року) бібліотечний фонд налічує 829814 

томів. Усі документи, що складають фонд бібліотеки, зареєстровано в електронній базі 

даних. Кількість користувачів бібліотеки – 10205. На сьогоднішній день обслуговування 

користувачів здійснюється за факультетами. Кожний факультет університету має свій 

блок обслуговування, що включає: абонемент, книгосховище зі своїм книжковим фондом 

та читальну залу. Це дозволяє оперативно видавати літературу без виконання попередніх 

замовлень. Спеціалізовані структурні підрозділи обслуговують усі категорії користувачів: 

читальна зала літератури іноземними мовами; читальна зала періодики; абонемент 

художньої літератури; універсальна читальна зала. На даний момент бібліотека забезпечує 

роботу 12 книгосховищ, 12 абонементів і 10 читальних зал на 460 місць силами 

35 працівників бібліотеки. 

У бібліотеці працює автоматизована бібліотечно-інформаційна система – 

УФД/Бібліотека, яка створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки 

інформації. Програма забезпечує автоматизацію усіх видів роботи університетської 

бібліотеки: комплектування бібліотечного фонду; обробка, відбір та перегляд документів; 

сортування обраних документів за визначеними критеріями, перегляд і друк каталожних 

карток.  

Пошук потрібної літератури здійснюється у автоматичному режимі. Доступ до 

електронної бази даних бібліотеки є у світовій мережі INTERNET, з усіх читальних зал 

бібліотеки, а також у локальній мережі установи. В електронному каталозі можна 

отримати інформацію про усі області бібліографічного опису документу, крім того про 

місце його зберігання, наявність примірників у книгосховищі та виданих користувачам. 

У бібліотеці працює система інформаційно-правового забезпечення «Ліга-Закон». 

Оновлення системи проводиться щодня через INTERNET. На сьогоднішній день систему 

«Ліга-Закон» установлено в усіх читальних залах бібліотеки. Читачі мають доступ до 

нормативно-правової, економічної, консультаційної, довідкової інформації, яку при 

необхідності можна скопіювати. 

Надається послуга: запит бібліографу – «віртуальний бібліограф». До виконання 

приймаються запити: про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання, 

законодавчих нормативних актів міністерств та відомств України; фактографічні, що 

містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій; тематичні 

запити (підбір літератури за конкретною темою - до 10 назв); запити про уточнення 

бібліографічних даних видання. Скористатися послугою можна з будь-якого комп’ютера 
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локальної мережі університету і в мережі INTERNET. 

Загальна кількість автоматизованих робочих місць для співробітників бібліотеки 

складає 35 одиниць. Створені автоматизовані місця з комп’ютерами для читачів у залі 

каталогів, залі періодичних видань, а також у всіх читальних залах факультетів.  

Картотека книгозабезпеченості ведеться в електронному вигляді. Для проведення 

аналізу книгозабезпеченості створено «Тематико-типологічний план». До нього внесено 

інформацію про навчальні дисципліни університету, кафедри, спеціальності, кількість 

студентів, норму книгозабезпеченості. Література, що надійшла до фонду бібліотеки, у 

процесі обробки закріплюються за дисциплінами. Після остаточного розподілу 

бібліотечного фонду по місцях зберігання, на основі всіх цих даних можна проводити 

аналіз книгозабезпеченості . 

З вересня 2008 року ведеться робота зі створення бази повнотекстових документів. 

Електрона бібліотека включає електроні аналоги друкованих видань, а саме: монографій, 

навчальних посібників, конспектів лекцій, виданих у ХНЕУ ім. С Кузнеця. 

У повному обсязі оброблено штрих-кодами увесь фонд бібліотеки, що надає 

можливість застосовувати автоматизовану видачу літератури. 

Електронний каталог фонду бібліотеки містить 159790 записів. Інформація про 

бібліотеку знаходиться на сайті університету. Бібліотека має свій Web-сайт. Офіційний сайт 

НТБ ХНЕУ http://library.hneu.edu.ua є базою доступу до університетських ресурсів, а також до 

світових інформаційних ресурсів. Через сайт бібліотеки можна вийти на бази даних 

повнотекстових документів у відкритому доступі. 

Приймались електронні копії документів і здійснювалась їх прив’язка до БД. У 

відкритому доступі для користувачів представлено: 5117 записів статей, 993 методичних 

рекомендацій авторів – вчених університету, 153 автореферати дисертацій, 94 збірники 

матеріалів конференцій, 109 навчальних посібника, 4 збірника наукових робіт студентів, 

2949 дипломних магістерських робіт, 9 звітів про наукові дослідження, 60 монографії, 5 

наукових видань. 

Документи додаються в архів мовою оригіналу; дані про авторів, назва, ключові 

слова, анотація – трьома мовами: українською, російською та англійською. Репозитарій 

став працювати у 2012 р. і вже має на 01.12.2015 р. 224650 звертання-перегляди з різних 

куточків світу – Франції, Польщі, Китаю, США та ін. За результатами червня 2015 р. 

«Ranking Web of Repositories» от Webometrics репозитарій Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця зайняв 19 місце у рейтингу репозитаріїв 

університетів України. 

У минулому році велика увага приділялася удосконаленню інформаційних послуг. 

В інформаційній роботі бібліотека все більш орієнтується на надання інформації в 

електронному вигляді. Активно використовуються можливості Інтернет і електронної 

пошти, віртуальної виставки, тощо. У 2015 році було запроваджено нову послугу через 

сайт бібліотеки «Визначення кодів УДК в електронному вигляді», що значно спростило цю 

роботу науковцям та студентам. Було за індексовано 458 назв наукових статей у 

віртуальний спосіб. 

Значне місце в звітному році займала робота по редагуванню БД 

«Книгозабезпеченість», згідно навчальних планів. У 2015 р. до БД введено 196 нових та 

вилучено 200 дисциплін. 

Доступ до електронних ресурсів бібліотеки надавався як зовнішнім користувачам 

через web-сайт, так і користувачам локальної мережі через портал університету. 

Протягом року за ініціативою МОН України та науково-освітньої мережі URAN. 

користувачам локальної мережі надавався тріал-доступ до повнотекстових наукових 

іноземних ресурсів. 

У читальних залах бiблiотеки користувачі мають змогу скористатись вільним 

доступом до мережі Інтернет на базі технології Wi-Fi. Відкрито доступ до електронних 

наукових публікацій у системі URAN. Створено посилання на сайті бібліотеки до ресурсів 

http://library.hneu.edu.ua/
http://library.hneu.edu.ua/
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наукової бібліотеки ім. Вернадського «Електронні наукові фахові видання». 

Бібліотека має широкі міжнародні зв'язки та статус регіонального інформаційного 

центру. На базі НТБ ХНЕУ ім. С. Кузнеця працюють два інформаційні центри: Центр 

інноваційних знань Світового Банку в Україні (з 2007 р.), який надає інформацію про 

Групу Світового Банку, проекти, програми, які ним фінансуються, дані досліджень з 

різних проблем розвитку. На даний момент до бібліотеки надійшло 460 примірників 

документів, виданих Світовим Банком; Інформаційний центр Європейського Союзу (з 

2009 р.), основна мета діяльності якого спрямована на розповсюдження інформації про 

Європейський Союз і його політику, надання допомоги університетам і дослідницьким 

центрам в навчанні студентів і проведення дослідницької роботи з питань європейської 

інтеграції, сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань. На даний момент 

до бібліотеки надійшло 623 примірники документів, виданих Європейським Союзом. 

Студенти, співробітники університету та читачі з інших вузів, інших міст мають 

можливість безкоштовно користуватися електронними ресурсами групи Світового банку 

та Європейського Союзу з питань розвитку. 

На базі бібліотеки, що має статус науково-бібліотечного інформаційного центру 

постійно проводяться науково-практичні конференції, скайп-конференції, семінари, 

тренінги, круглі столи, екскурсії для керівників та співробітників інших бібліотек, 

науковців вищих навчальних закладів Харкова, України та зарубіжжя, тощо.  

Створено посилання на сайті бібліотеки до ресурсів наукової   бібліотеки   ім. 

Вернадського «Електронні наукові фахові видання». 

 У звітному році особлива увага приділялася культурно-масовій роботі. Так, 

було проведено такі заходи: “Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ”, Випуск № 3, 

присвячена українським національним новорічним святам; «Культурна хвиля бібліотеки 

ХНЕУ», Випуск № 4 «Любов все переможе»: презентація поезії світової та вітчизняної 

літератури від Шота Руставелі до Лесі Українки з фондів бібліотеки, демонстрація фільму 

“Все перемагає любов” (1987), режисер Микола Мащенко; «Культурна хвиля бібліотеки 

ХНЕУ», Випуск № 5 «Notre Dame D`Ukraine (жіночий образ в українській скульптурі та 

архітектурі), присвячений «Дню пам'яток історії та культури»; «Культурна хвиля 

бібліотеки ХНЕУ», Випуск № 6, присвячений Міжнародному Дню музеїв: «Будь-яке місто 

— то музей просто неба!»; «Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ», Випуск № 7 «Не 

сподівайтеся позбутися книжок!» (До Всеукраїнського Дня бібліотек); «Культурна хвиля 

бібліотеки ХНЕУ», Випуск № 8 : «Козацькому роду нема переводу!», до «Дня захисника 

України”; «Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ», Випуск № 9 «Свіча пам'яті», присвячений 

«Дню пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 р.»; «Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ», 

Випуск № 10 «Літопис життя бібліотеки ХНЕУ», присвячений 85-річному ювілею ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. У межах цих заходів було організовано бібліографічний огляд «Сила 

нескорених», презентувалась виставка документів «Геноцид Голодомором», підготовлена 

Лігою українців Канади та Лігою українок Канади у співпраці з Музеєм радянської 

окупації при товаристві «Меморіал» у Києві, відбулося читання поеми Ніни 

Виноградської «Голодомор», було експоновано виставку акварельних робіт митця-

школяра, учня харківської гімназії № 83 Івана Божка, демонструвалися художні і 

документальні фільми, працівники бібліотеки показали вистави «Ніч перед Різдвом» та 

«Суєта» Івана Карпенка-Карого. До кожного випуску готувалися книжкові виставки 

традиційні та віртуальні: «Відкрийте нас, ми – Книги!», «Козацькому роду – нема 

переводу», та ін.  

Бібліотека є провідною ланкою науково-інформаційної діяльності університету. 

Постійне інформування науковців про надходження наукових видань до бібліотеки, появу 

нових наукових термінів і тем надає суттєву допомогу розвитку і впровадженню наукових 

досліджень.  
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XIІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, 

ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРАХ В МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ 

ВИКЛАДАЧІВ 

 

Весь професорсько-викладацький склад університету приймає участь у наукових 

дослідженнях, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів. У 2015 

році на 34 кафедрах університету виконувалося 35 науково-дослідних робіт.  

 

Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства (кафедра 

економічного аналізу).  

Проведено аналіз та оцінку стану складових стратегічного потенціалу 

підприємства. Досліджено сутність понять «економічний потенціал» і «стратегічний 

потенціал підприємства». Досліджено складові стратегічного потенціалу підприємства. 

Проведено критичний аналіз методичних підходів щодо аналізу стану стратегічного 

потенціалу підприємства. Сформовано концепцію формування і нарощування 

стратегічного потенціалу промислових підприємств. Проведено аналіз розвитку 

стратегічного потенціалу підприємства. Проведено оцінку стратегічних пріоритетів 

підприємства. Визначено пріоритети стратегічного розвитку підприємства. Проведено 

оцінка стратегічних пріоритетів формування капіталу акціонерного товариства. 

Розроблено технологію аналізу та оцінки стратегічного потенціалу підприємства. 

Досліджено сутність розробки технології аналізу та оцінки стратегічного потенціалу 

підприємства. Розроблено технологію оцінки стратегічного потенціалу підприємства.  

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Аналіз господарської діяльності», «Аналіз в 

галузях виробництва і послуг», «Діагностика стану підприємства», «Економіко-

математичне моделювання фінансового стану підприємства», «Технологія обробки 

аналітичних даних» та ін.  

Результати наукових досліджень знайшли відображення в навчальних посібниках:  

Отенко І. П., Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко. Фінансовий аналіз. Навчальний 

посібник - Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 169 с. 

Отенко І.П., Москаленко Н.О., Азаренков Г. Ф. Теорія управління безпекою 

соціальних систем. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. - 2014.- 220 с. 

Результати НДР впроваджено в діяльність ТОВ »Д’АННА». 

 

Облік в управлінні суб’єктами економічної діяльності (кафедра бухгалтерського 

обліку).  

Науковим результатом бюджетної НДР є зміна парадигми обліково-аналітичного 

процесу, що сприяє загальному динамічному й еволюційному розвитку інформаційного 

забезпечення управління у сучасному нестабільному економічному середовищі, у тому 

числі в умовах наявності кризових явищ в економіці та пошуку шляхів їх подолання. 

Авторами було розроблено теоретичні, методологічні й організаційні засади забезпечення 

єдності обліково-аналітичної інформації в управлінні суб’єктами економічної діяльності. 

Також в роботі запропоновано низку заходів щодо удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством, практична реалізація яких забезпечить синергію 

облікової інформації в процесі управління суб’єктами господарювання різних секторів 

національної економіки з урахуванням їх специфіки в сучасних умовах ведення бізнесу. 

Результати НДР було впроваджено у навчальний процес ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 

реалізовано у практичній діяльності вітчизняних промислових підприємств (ТОВ НВФ 

«Вест Лабс ЛТД», ЧП «АСС», ТОВ «Корал+»). 

Результати наукових досліджень знайшли відображення у 2 монографіях. 
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Економіко-математичні методи і моделі для розв'язання задач економіки в 

сучасних умовах (кафедра вищої математики та економіко-математичних методів) 

В результаті виконаних досліджень розширено коло прикладних застосувань 

оптимізаційних методів, нейронних мереж, методів моделювання економічної динаміки 

для моделювання нових складних характеристик підприємств. Побудовані моделі за 

допомогою інструментів актуарної математики дозволяють удосконалити методичний 

супровід систем управління на підприємствах. Обгрунтовано умови використання 

штучних нейронних мереж в середовищі Matlab. Розвинуто методологічні підходи в 

економіко-математичному моделюванні та застосування аналітичних інструментів 

збалансованої системи показників.  

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Оптимізаційні методи й моделі», «Економетрика», 

«Моделювання в управлінні соціально-економічними системами». 

 

Розробка методологічних, алгоритмічних і програмних засобів аналізу фізико-

механічних полів (кафедра вищої математики та економіко-математичних методів).  

 Метою роботи є дослідження критичних міцностних параметрів кришки 

гідротурбіни при наявності тріщини у ребрі, застосування загальної теорії розпізнавання 

образів до проблеми розпізнавання РЛС-цілей, розв’язання деяких задач математичної 

фізики за допомогою узагальнення інтегрального перетворення Фур’є на нескінченний 

проміжок з однією точкою спряження, розв’язання двокритеріальної задачи балансового 

компонування циліндричних об'єктів, застосування кореляційно-регресійного аналізу для 

побудови математичної моделі біологічних процесів у мембранах клітин, розв’язання 

сингулярно збуреної спектральної проблеми з граничними умовами Неймана, створення 

тренувальних вправ та тестових завдань в середовищі Adobe Captivate, дослідження та 

нумерація точок цілочислового тривимірного простору. 

Наведені вище задачі розв’язані за допомогою аналітичних та чисельних методів 

дослідження. Отримані результати мають велике теоретичне та прикладне значення, 

використовуються для розрахунків об'єктів механіки руйнування, радіоелектротехніки, 

космічного машинобудування, прикладної математики, математичної фізики, теорії 

теплопровідності, медицині та інших галузях. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Прикладна математика», «Дискретна 

математика», «Вища та прикладна математика» та «Оптимізаційні методи й моделі».  

 

Економічні проблеми підвищення рівня капіталізації підприємств. Етап 5. 

Удосконалення оцінки активів підприємств. Удосконалення ринкової інфраструктури 

з метою підвищення рівня капіталізації (кафедра економіки та оцінки майна 

підприємств).  

Найбільш значущими результатами дослідження являються: 

- доведено, що для створення сприятливих соціально-економічних умов реальної 

капіталізації активів підприємств необхідно застосувати комплексних підхід до 

проблем реформування відносин власності, підвищення прибутковості виробництва, 

створення додаткового капіталу, що призведе до росту реальної капіталізації активів 

промислових підприємств; 

- визначено особливості становлення ринкової інфраструктури та її основних 

елементів, врахування яких сприяє підвищенню рівня капіталізації підприємств; 

- розглянуто особливості організаційно-усіченої та формально-структурованої 

моделі управління та регулювання конкурентоспроможності підприємств. Зазначено, що 

ці моделі породжують інституційну не конкурентоспроможність суб’єктів 

господарювання, яка виступає основним чинником низької ринкової вартості та низької 

капіталізації підприємств; 
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- уточнено трактування поняття нематеріальні активи та представлена модель їх 

оцінки, наведено методи та моделі оцінки вартості, яка створюється нематеріальними 

активами; 

- доведено, що саме ефективне управління капіталізацією інноваційно активних 

підприємств сприяє підвищенню їх ринкової власності, це потребує постійного 

моніторингу факторів впливу на ринкову власність, удосконалення системи 

організаційно-економічних заходів, спрямованих на виконання поставлених завдань; 

Результати наукових досліджень впроваджено в діяльність ТОВ 

«Харківжитлобудпроект». 

Організаційно-методичне забезпечення системи фінансового контролю в 

Україні (кафедра контролю і аудиту). 

Узагальнено існуючі підходи до визначення категорії «фінансовий контроль» та 

запропоновано уточнене її визначення. Доведено доцільність впровадження європейських 

моделей організації системи фінансового контролю в Україні. Отримали подальший 

розвиток методичний підхід щодо організації системи фінансового контролю в Україні та 

теоретико-організаційні засади розбудови системи державного внутрішнього фінансового 

контролю в Україні. Уточнено трактування поняття «система державного фінансового 

контролю», виокремлено основні елементи системи державного фінансового контролю та 

запропоновано схему її організації; обґрунтовано уточнене визначення поняття 

«внутрішній аудит бюджетних установ». Розроблено методичний підхід до оцінки якості 

процесу державного аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетної установи. 

Обґрунтовано методичний підхід до формування професійного судження аудитора та 

надано уточнене визначення поняття «професійне судження аудитора».  

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в навчальних дисциплінах «Контроль і ревізія», «Аудит», «Організацій і 

методика аудиту», «Державний аудит», «Фінанси». Результати наукових розробок 

впроваджено в діяльність ПП «Право Аудит Т.В.». 

 

Соціокультурні трансформації інформаційного суспільства в період економіко-

політичної реконструкції (глобальний і регіональний контекст) (кафедра філософії і 

політології).  

У звітній період дослідження проводилося за наступними напрямками: антропо-

онтологічний вимір суб'єктності держави; еволюція соціального статусу науки в сучасній 

фазі розвитку людства, її цивілізаційні та антропологічні аспекти; діалог культур в умовах 

глобалізації; ціннісні аспекти реформування політичної системи України; проблема 

критеріїв емпіричної обґрунтованості наукових концептів в раціоналістичній філософії 

науки; міф, економіка, холізм; міжетнічний діалог як шлях до консолідації поліетнічного 

суспільства; етнокультурні процеси в суспільстві, що глобалізується. 

В рамках методології еволюційно-інформаційної епістемології зроблено загальний 

висновок, що першоджерело виходу кризи сучасного суспільства та людства взагалі на 

антропологічно-екзистенційний рівень є виникнення технологій керованої еволюції, 

внаслідок чого спонтанна форма глобальної еволюцій заміщується автоеволюцією на 

основі свідомого конструктивного проекту. Розроблено концептуальну модель 

дисциплінарної матриці сучасної (постакадемічної) науки. Опубліковано монографію, 

фахові статті, тези у збірниках матеріалів наукових конференцій та конгресів. 

Результати дослідження впроваджено в навчальні дисципліни: «Філософія», 

«Політологія», «Історія української культури», «Філософія економіки», «Геополітика», 

«Етнологія». 

 

Домінанти розвитку фінансової системи України: теорія та практика 

організації (кафедра фінансів).  
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Дістали подальшого розвитку: формування інформаційно-аналітичного підґрунтя 

підвищення фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць на основі 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень органів місцевого самоврядування щодо 

джерел залучення та використання ресурсного забезпечення адміністративно-

територіальних одиниць; методичний підхід щодо прогнозування структурної будови 

капіталу промислових підприємств; науково-методичні підходи до здійснення фінансової 

діагностики підприємств машинобудівної промисловості. 

Удосконалено:методичні підходи до оцінювання результатів виконання місцевого 

бюджету та обґрунтуванні рівня його фінансової стійкості; методичний підхід до 

проведення аналітичної оцінки кризових явищ на основі сформованого переліку 

діагностичних показників оцінки проявів кризи та порівняльного аналізу вітчизняних та 

зарубіжних підходів; методичний інструментарій стратегічного фінансового розвитку 

підприємств; 

інструменти фінансування інвестиційних проектів підприємств України; 

стратегічний інструментарій управління структурою капіталу підприємства за 

рахунок врахування корпоративного контексту у його формуванні через дотримання 

балансу корпоративних інтересів та зниження агентських витрат. 

Результати досліджень використовуються Державним концерном 

«Укроборонпром», Державне підприємством «Харківське конструкторське бюро з 

машинобудування імені О.О. Морозова», ДНВП «Об’єднання «Комунар», Фінансовим 

управлінням Великобурлуцької районної адміністрації, ТОВ «Промелектрон-комплект», 

ТОВ «Укррадіопром». 

 

Реформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейського 

фінансового простору (кафедра управління фінансовими послугами). 

Удосконалено: методичний підхід з оцінювання взаємозалежності фінансових 

компаній та кредитних спілок на ринку фінансових послуг; сутність поняття «механізм 

фінансових послуг здійснення операцій з житловою нерухомістю», під яким слід розуміти 

методи, що забезпечують врегульовані дії суб'єктів системи при здійсненні операцій з 

житловою нерухомістю та джерела, які є рушійною силою процесу фінансування;. 

Дістало подальшого розвитку: підходи до процесу регулювання вітчизняного ринку 

інституціональних інвесторів через його реформування за вимогами ЄС; 

комплексний підхід до запровадження ефективного державного регулювання 

страхового ринку за стандартами ЄС з метою захисту інтересів споживачів страхових послуг та 

відновлення довіри до страховиків; частка регульованих консенсусним способом справ шляхом 

досудового врегулювання спорів споживачів страхових послуг; відповідність власних коштів 

необхідному платоспроможному капіталу страховиків) та комплекс заходів щодо відповідності 

стандартам ЄС, а також сприяє інтеграції в європейський простір; інформаційне забезпечення 

визначення послідовності та пріоритетності запровадження змін у банківське 

регулювання, яке, на відміну від інших, базується на вимогах Базеля ІІІ, що дає змогу 

реалізувати переваги та мінімізувати ризики для банківської системи України та 

національної економіки в цілому. 

Результати науково-дослідної роботи впроваджено у діяльність Харківської філії 

ПрАТ «Українська пожарно-страхова компанія та у навчальний процес Національного 

університету кораблебудування імені Адмірала Макарова (м. Миколаїв) при викладанні 

навчальної дисциплін «Ринок фінансових послуг». 

 

Забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи в умовах 

геополітичних 

викликів (кафедра банківської справи).  

У звітному році розроблено наступні практичні та методичні рекомендації щодо: 
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 створення методичного інструментарію - технології стратегічного вибору 

банків на стадіях життєвого циклу, згідно з якими сформовано перелік корпоративних 

стратегій, що найбільш відповідають відповідним стадіям життєвого циклу та дозволить 

уникнути переходу на спадний виток розвитку; 

удосконалення організаційної структури служби ризик-менеджменту, яка надасть 

можливість банкам посилити внутрішньо ефективність банківського контролю та 

розробити відповідні стратегії управління ризиками; 

узагальнення рекомендацій з оптимізації структури портфеля банківських 

продуктів, як на етапі розробки нових продуктів так і на етапі їх пропозиції; 

побудови інтервальної шкали, яка надає можливість оцінити стан економіки країни 

за її основними показниками розвитку та визначити проблемні аспекти з метою 

подальшого використання інструменти економічної політики на їх подолання. 

Результати наукових розробок впроваджено в практичну діяльність ПАТ КБ 

відділення «Харківська обласна дирекція» ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». 

Результати наукових досліджень знайшли відображення у монографії та 

навчальному посібнику: 

Регіональні аспекти податково-бюджетної політики України. Етап ІІІ. 

Механізми податково-бюджетної політики в забезпеченні регіонального розвитку 

(кафедра оподаткування).  

Проаналізовано застосування механізмів податково-бюджетної політики у 

регіональному розрізі Визначено взаємодію податкових та бюджетних інструментів 

регіонального розвитку. Удосконалено правове забезпечення регіональної податково-

бюджетної політики. Обґрунтовано механізми бюджетної політики в забезпеченні 

регіонального розвитку. Відібрано інструменти бюджетної підтримки регіонального 

розвитку, а також депресивних регіонів. Розглянуто питання бюджетної підтримки 

аграрного сектору економіки регіонів. Запропоновано напрями коригування податкової 

політики на основі аналізу податкової віддачі. Уточнено напрями реформування 

майнового оподаткування, екологічного оподаткування та стимулювання 

енергозбереження. Розроблено підхід до запобігання ухилення від сплати податків у 

процесі забезпечення податкового розвитку.  

Основні результати дослідження реалізовано у роботі Харківського регіонального 

фонду підтримки підприємництва та у навчальному процесі ХНЕУ ім. С.Кузнеця в 

навчальних дисциплінах: «Податкова система», «Бюджетна система», «Податкове 

регулювання та податкова політика», «Ресурсне та місцеве оподаткування». 

 

Актуальні проблеми функціональної лінгвістики (кафедра українознавства та 

мовної підготовки іноземних громадян, секція «Українська мова»).  

Проведено лінгвістичний аналіз економічної термінології як системи. Отримано 

конкретні висновки про специфіку семантики й структури економічної термінології дають 

матеріал для осмислення основоположної проблеми термінознавства – проблеми форми й 

змісту терміна як одиниці номінації. Комплексний опис шляхів і способів формування, 

структури, системної організації економічної термінології дають матеріал для подальшої 

роботи з упорядкування досліджуваної термінології. Отримані результати можуть стати в 

пригоді під час створення навчальних словників економічного спрямування, під час 

вивчення мови спеціальності в студентській аудиторії Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця, зокрема введення досліджуваного 

матеріалу в зміст лекцій та практичних занять з навчальних дисциплін «Українська мова 

(за професійним спрямуванням), «Українська (російська мова) як іноземна», «Українська 

мова науки, аналітичної сфери та управління», «Теорія і практика перекладу економічного 

тексту українською мовою».  
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Актуальні проблеми соціальної історії (кафедра українознавства та мовної 

підготовки іноземних громадян, секція «Історія України»).  

Надано комплексну характеристику соціальної історії України, зроблено спробу 

осмислити історію України крізь призму соціального, тобто як процес розвитку 

особистості, сім'ї, суспільства. Висновки можуть сприяти осмисленню історії України 

крізь призму соціального, тобто як процес розвитку особистості, сім'ї, суспільства. 

Основні результати дослідження використовуються в лекціях і на семінарських заняттях з 

«Історії України», «Соціальної та економічної історії України» та «Краєзнавства», в 

тематиці студентських наукових робіт. Реалізація питань НДР втілена в публікаціях у 

фахових наукових збірниках та в доповідях на наукових конференціях різних рівнів. 

 

Сучасні тенденції в методиці викладання російської мови як іноземної в аспекті 

модернізації навчання (кафедра українознавства та мовної підготовки іноземних 

громадян, секція «Мовної підготовки іноземних громадян»).  

Результати досліджень реалізовано у навчально-методичних розробках, посібниках 

та впроваджуються в процес навчання студентів-іноземців. Пропозиції щодо 

використання інноваційних методик викладання іноземної мови та інтенсифікації 

навчального процесу заслухані та обговорені на методичному семінарі кафедри й 

оприлюднені у вигляді доповідей, тез, статей на міжнародних, міжвузівських науково-

практичних конференціях. Основні результати науково-дослідної роботи кафедри 

впроваджуються в процес навчання студентів-іноземців. 

 

Методологічні аспекти управління сучасним бізнесом: теорія, технологія та 

інструменти (кафедра менеджменту та бізнесу).  

Мета проведеного дослідження полягала в науково-теоретичному обґрунтуванні та 

розробці методичних підходів і рекомендацій щодо управління сучасним бізнесом. В 

результаті дослідження запропоновано методичні підходи щодо управління різними 

сферами діяльності підприємства в сучасному бізнесі. За результатами цієї науково-

дослідної роботи планується до друку монографія. Результати дослідження впроваджено у 

Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України. 

 

Маркетинг товарів та послуг: управління змінами та розвитком (кафедра 

економіки і маркетингу).  

У науково-дослідній роботі теоретично узагальнено й запропоновано нове 

вирішення науково-практичного завдання, яке полягає в удосконаленні управління 

маркетингом товарів та послуг в умовах ускладнення суспільно-економічної ситуації в 

зовнішньому середовищі та впливу кількісних та якісних змін. 

У НДР подано такі результати дослідження: обґрунтовано вплив якості економічної 

системи країни на стан соціальної відповідальності суб'єктів господарювання; визначено 

сутність внутрішнього маркетингу в контексті розвитку системи внутрішнього 

маркетингу підприємства; проведено моніторинг ринку праці як стимулюючого фактору 

змін маркетингу освітніх послуг; проаналізовано сучасні аспекти управління змінами в 

маркетинговій діяльності підприємств; досліджено досвід розвитку маркетингу товарів та 

послуг; визначено та обґрунтовано напрями маркетингової діяльності підприємств в 

умовах поширення інформаційно-телекомунікаційних технологій; обґрунтовано 

відмінності брендингу на споживчих ринках та ринках товарів промислового 

призначення; проаналізовано методичні підходи до оцінки вартості марочного капіталу та 

нематеріальних активів. 

Отримані наукові результати використовуються в навчальному процесі під час 

проведення лекційних, практичних та семінарських занять та прийняті до впровадження 

ПАТ «Електромашина». Результати наукових досліджень знайшли відображення в 

колективній монографії «Сучасний маркетинг: аналіз та перспективи розвитку». 



91 

 

Розробка високопродуктивних машин і прогресивних процесів, підвищення 

надійності техніки (кафедра природничих наук та технології).  

Досліджено питання створення і підвищення ефективності прогресивних методів 

обробки матеріалів, використання ресурсо- і енергозберігаючих технологій, забезпечення 

безпеки їх впровадження. Проведено аналіз впливу основних технологічних параметрів на 

вибір напрямів інтенсифікації різних стадій виробничих процесів виготовлення виробів в 

заготовчому, механічному виробництвах. Розглянуто питання створення нових типів 

устаткування і пристроїв для високо інтелектуальних інтегрованих виробничих систем. 

Особливе значення приділено розробці ресурсо- і енергозберігаючих процесів отримання 

прогресивних заготовок, їх обробці тиском із зняттям стружки. 

Бюджетна кафедральна тематика відображена у 3-х монографіях: 

1. Новіков Ф.В. Основи обробки металевих виробів з оптичними властивостями 

монографія, Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 388 с. 

2. Новіков Ф.В. Механічна обробка великогабаритних деталей зі зносостійкими 

наплавочними матеріалами Монографія, Х.: Вид. ХНЕУ, 2015. – 315 с. 

Результати досліджень проходять апробацію на харківських підприємствах, 

зокрема на Державному підприємстві «Харківський машинобудівний завод «ФЕД». 

 

Управління життєдіяльністю підприємств промисловості у відповідності з 

інноваційно-інвестиційною моделлю розвитку економіки України (кафедра економіки, 

організації та планування діяльності підприємства). 

Досліджено теоретичні підходи та обґрунтовано методичні рекомендації щодо 

управління інноваційною активністю підприємства; управління економічною безпекою 

підприємства з урахування життєвого циклу; інформаційної взаємодії промислових 

підприємств з зовнішнім середовищем; державного регулювання життєдіяльності 

підприємств галузей промисловості; стимулювання виробництва якісної продукції; 

оптимізації логістичних мереж; формування відносин між контрагентами у процесі 

матеріально-технічного забезпечення; оцінки ефективності логістичної діяльності 

підприємств; оцінки ефективності фінансово-економічного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств; оцінки впливу соціального партнерства на зростання 

конкурентоспроможності підприємства на ринку праці. 

Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Інноваційна економіка», «Інвестиційний 

менеджмент», «Стратегічне управління інноваційною діяльністю», «Інтелектуальна 

власність» та впроваджено у діяльність ТОВ «Лікеро-горілчаний завод АГРО», ТОВ 

«Укртрансмагістраль», ТОВ «Енергосервіс ПМК», ТОВ «Екопет Рисайкл», ТОВ 

«ВИТРАЙТ» ПАТ «ХТЗ», Управління агропромислового розвитку Первомайської 

районної державної адміністрації, Первомайського комунального виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства, ТОВ «АНТАРЕС Ю.В.», ТОВ «ЄКО-

ДІАЛЕНД», ТОВ «Мобіліс Аутсорсинг». Результати наукових досліджень відображено у 

навчальному посібнику та двох монографіях. 

 

Дослідження гетерофазних композицій та фізико-хімічних методів 

вдосконалення технологічних процесів для підвищення рівня експлуатаційних 

можливостей керамічних матеріалів і сульфованого вугілля та для зменшення 

шкідливих викидів у коксохімічному виробництві (кафедра технології, екології та 

безпеки життєдіяльності). 

Отримано результати, які дозволяють вдосконалити параметри енергозберігаючих 

технологій безвипальних вогнетривів та фізико-хімічних процесів структуроутворення 

самотвердіючих мас. 



92 

Провелено дослідження процесів одержання зв´язуючих із вугілля за допомогою 

органічних розчинників. 

 

Аналіз проблем безпеки життєдіяльності населення України у взаємозв´язку з 

екологічним станом та техногенним забрудненням довкілля (кафедра технології, 

екології та безпеки життєдіяльності). 

Проведено аналіз і оцінку показників екологічного стану грунтів в Україні, 

виявлено проблеми та шляхи їх вирішення. Проведено аналіз зеленої економіки як 

вектору сталого розвитку Харківської області. Проведено прогнозування стану природної 

та техногенної безпеки України та надано рекомендації щодо її покращення. 

Розроблено валеологічні техніки та технології безпеки життєдіяльності людини та 

способи підвищення рівня її стресостійкості.  
Використання представлених результатів дозволило запропонувати ефективні 

заходи з оздоровлення відвідувачів територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Харкова. Довідка про використання результатів видана 

директором ГО  

Основні результати дослідження використано в ГО «Валеологічний центр 

«Атланта», а також реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця та знайшло 

відображення в 2 монографіях та в 2 навчальних посібниках. 

 

Особливості менеджменту у сфері надання послуг (кафедра менеджменту).  

В ході виконання наукових досліджень було: проаналізовано підходи до 

визначення поняття «якість медичної послуги»; встановлено основні компоненти, які слід 

враховувати при визначенні даного поняття; сформовано набір показників для проведення 

фінансового аналізу медичного закладу, які дозволяють оцінити роботу установи з 

позицій ліквідності, фінансової стійкості та ефективності; виявлено особливості 

фінансової роботи у медичних закладах та встановлено основні функціональні обов’язки 

фінансових менеджерів лікувальних установ. 

Результати розробок впроваджено в діяльність ТОВ «МГРУП» і використано при 

викладанні навчальних дисциплін: Управління персоналом, Мотиваційний менеджмент, 

Управління технологічними процесами в галузі охорони здоров’я, Фінансовий 

менеджмент. 

 

Методи управління складними об’єктами та розроблення інформаційних 

систем сучасними засобами проектування та моделювання (кафедра інформаційних 

систем).  

Проведено аналіз методів планування та програмування на обчислювальному 

кластері. Розроблено систему автоматизованого тестування консольного програмного 

забезпечення. Проаналізовано задачі прогнозування у сучасних умовах та показано, що 

для вирішення таких завдань найбільш перспективними з точки зору ефективності 

прогнозу є моделі векторної авторегресії (VAR). Розроблено алгоритми контролю 

передачі даних і формування маршрутної інформації в пакетах при обміну даними з 

використанням протоколу з часовим перезапитом. Досліджено типові проблеми та 

помилки процесу вибору СRM-систем, а також теоретико-методологічні підходи щодо 

оцінювання економічної ефективності їх впровадження. Запропоновано методику 

застосування аналітичної платформи Deductor для вирішення задач еколого-економічного 

моніторингу. Запропоновано підхід до вибору методів інвестування, який дозволяє 

оцінювати і враховувати інвестиційні ризики, а також раціонально формувати портфель 

інвестиційних ресурсів. Розглянуто основні методи побудови системи двофакторної 

аутентифікації на основі використання криптографічних механізмів забезпечення 

криптостійкості аутентифікаторів Обґрунтовано вибір циклових функцій у схемі доказово 

стійкого ключового універсального хешування.  
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Результати досліджень використовуються у навчальному процесі у таких 

дисциплінах: Аналіз і оптимізація БП об'єктів управління ІУС, Інтелектуальний аналіз 

даних, Інформаційні системи в економіці, Інформаційні системи в сучасному бізнесі, 

Методи та системи штучного інтелекту, Методи та СППР в управлінні еколого-

економічними процесами підприємств, Системне програмування, Сучасна теорія 

керування в ІУС, Технології захисту інформації, Технологія створення програмних 

продуктів, Управління корпоративною інформацією. 

 

Моделювання управлінських рішень в економічних системах (кафедра 

економічної кібернетики).  

Розроблено теоретико-методологічні основи проектування систем моделювання 

управлінських рішень в економічних системах в умовах циклічного розвитку економіки 

України. Структура модельного базису системи включає моделі прийняття управлінських 

рішень в економічних системах, моделі окремих функцій процесу управління, зокрема 

моделі координації управлінських рішень та прогнозування їх наслідків в умовах 

постіндустріальної економіки при домінуючій ролі розподілених (мережевих) економічних 

структур. 

За результатами досліджень видано монографію та результати НДР оприлюднено 

на 2 конференціях міжнародного рівня. 

 

Методологія розробки порталу E-learning на робочому місці. Етап ІІ. 
Обґрунтування технологічних елементів та інструментального базису створення систем e-

learning на робочому місці (кафедра комп’ютерних систем і технологій).  

Виконано дослідження та розробка технологічних елементів та інструментального 

базису стосовно створення навчального простору e-learning на робочому місці. 

Запропоновано аналіз особливостей розробки та впровадження Інтернет-

методологій навчання. Проведено аналіз архітектури, функціоналу та технології 

використання мультимедійних баз даних і знань для порталу електронного навчання. 

Виконано обґрунтування інструментальних засобів навчання за допомогою технологій 

мобільного зв’язку та проведено оцінку якості дизайну мультимедійних продуктів e-

learning. Запропоновано методику розробки курсу e-learning на робочому місці з вивчення 

технологій електронних видань. Удосконалено інструментальний базис здійснення 

електронного навчання в рамках організації. 

Результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім. С.Кузнеця в 

навчальних дисциплінах: «Основи програмування», «Типографіка», «Виробнича 

інформаційна система поліграфічного виробництва», «Основи композиції та дизайну», 

«Мультимедійні технології», «Теорії кольору», «Проектування баз даних і баз знань», 

«Педагогіка вищої школи». 

Крім того, результати даної НДР пройшли апробацію та були впроваджені в 

практичну діяльність ТОВ «Бізнес-центр «Інжек» та знайшли відображення в 2 

монографіях та навчальному посібнику. 

 

Теоретичні і методичні основи формування компетентностей та їх оцінка у 

підготовці фахівців вищих начальних закладів (кафедра інформатики та комп’ютерної 

техніки). 

Головну увагу в роботі приділено практичному використанню пакетів програм, які 

формують професійні навички студентів з урахуванням їх спеціалізації. Проведено 

дослідження впливу нових інформаційних технологій на якість підготовки студентів, 

таких як аудіо-відео форматі. Проведено дослідження та статистичну обробку в групах 

студентів з застосуванням аудіо-відео технологій і в групах з традиційною формою 

навчання, на основі використання експертних оцінок. Зроблено акцент на формування 

вмінь та компетентностей у відповідності з вимогами інформаційного суспільства, в 
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якому більша частина інформації подана в електронному вигляді. Основними рисами 

освітньої технології є самостійна робота і самоконтроль студентів, що сприяє розвитку їх, 

створює умови для реалізації їх творчих можливостей, здатності реалізувати себе в 

позитивній діяльності. 

Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що використання технологій, де 

основним є створення і підтримання високого рівня інтересу і самостійної розумової 

активності студентів, формує ІКТ-компетентності, є перспективною для створення 

інтегрованого курсу інформатики. 

Результати проведеного дослідження впроваджено у навчальний процес ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця при викладанні дисципліни «Інформатика». 

 

Статистичний аналіз поведінки відкритих соціально-економічних систем, що 

функціонують в умовах кризи (кафедра статистики та економічного прогнозування).  

Проаналізовано стан демографічного розвитку, який за об'ємними і структурними 

показниками сприяє досягненню в перспективі якісного та кількісного відтворення 

населення, створення передбачуваного, контрольованого перебігу основних 

демографічних процесів, забезпечення такого поєднання внутрішніх і зовнішніх умов в 

країні, які були б максимально сприятливі для демографічного розвитку; 

методичні рекомендації щодо проведення дослідження змін в структурній 

складовій національної економіки України; 

проведено статистичну оцінку ризикованості видів економічної діяльності та 

запропоновано методику щодо його оцінки; 

проведено аналіз стану національної економіки та машинобудування, який дав 

змогу виявити низку проблем, що стримують розвиток вітчизняної машинобудівної галузі. 

Було запропоновано методичний підхід до аналіз змін умов функціонування вітчизняних 

підприємств машинобудування на основі сценарного підходу; 

запропоновано методичний підхід до оцінювання стійкості сегментів фінансового 

ринку, який дозволяє визначити, що атрактор розвитку фондового ринку являє собою 

чітко виражену площину, що свідчить про можливість досягнення такого атрактора й 

підтверджує висновок про стійкість фондового ринку по Лагранжу. 

Результати дослідження впроваджено в діяльність ТОВ «Депо «АСІЕРТО», ПАТ 

«Універсал БАНК», ПАТ «Харківський завод «Оргтехніка» та навчальний процес ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Економічна статистика», «Демографічна 

статистика». 

Проблеми та перспективи розвиток соціально-трудової сфери в Україні 

(кафедра управління персоналом та економіки праці).  

НДР присвячена пошуку перспектив ефективного розвитку соціально-трудової 

сфери як на рівні підприємств, так і на регіональному та загальнодержавному рівнях. 

Основні результати дослідження: обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку 

інтегрованих систем управління персоналом на вітчизняних підприємствах; методичне 

забезпечення діагностики активізації інноваційної активності зайнятого населення в 

Україні; науково-методичний підхід до формування кадрового резерву на підприємстві; 

обґрунтування доцільності та порядку використання методу інтегральної оцінки 

результатів діяльності персоналу; система показників оцінки економічної, соціальної та 

організаційної ефективності системи управління персоналом підприємства; алгоритм 

здійснення вивільнення працівника з урахуванням вимог діючого законодавства; напрями 

реформування пенсійної системи України з урахуванням норм соціальної 

відповідальності; механізми економічного регулювання ринку праці Харківської області.  

Практична цінність науково-дослідної роботи полягає у розробці заходів щодо 

ефективного розвитку соціально-трудової сфери України в умовах реформування 

економіки.  
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Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця та упроваджені у діяльність ТОВ «ІСМА-ЕКОПРОМ», ТОВ «ВІКТОРІАН-

Україна», ТОВ «Автомобільна консалтингова компанія» та Борівському районному центрі 

зайнятості.  

Результати наукових досліджень знайшли відображення у 2 монографіях та 

навчальному посібнику.  

 

Системно-синергетичні засади гуманізації розвитку соціально-економічного 

потенціалу (кафедра соціології та психології управління)  

Визначено протиріччя системного розвитку соціально-економічного потенціалу 

сучасної виробничої організації; виконано уточнення сутності та змісту соціально-

економічного потенціалу виробничої організації як синергетичної системи; запропоновано 

концептуальні основи системно-синергетичного дослідження розвитку соціально-

економічного потенціалу виробничої організації; обґрунтовано теоретико-методичне 

забезпечення гуманізації соціально-трудових відносин; визначено сутність системного 

підходу до управління освітніми процесами організації в умовах формування суспільства 

знань.  

Результати проведеного дослідження використовуються у навчальному процесі при 

підготовці магістрів за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» за 

спеціалізацією «Управління розвитком персоналу».  

 

Розвиток підприємства: тенденції, управління, ефективність (кафедра 

економіки підприємства і менеджменту).  

У 2015 році вчені кафедри досягли наступних результатів: проведено теоретичне 

узагальнення та вирішення науково-практичного завдання, яке полягає у розробці науково 

обґрунтованих пропозицій і практичних рекомендацій щодо визначення елементів оцінки 

системної ефективності розвитку підприємства;  

сформовано систему основних критеріїв стійкого розвитку на підприємстві; 

обґрунтовано передумови використання реінжинірингу бізнес-процесів в 

діяльності підприємства з метою його розвитку;  

визначено напрями підвищення потенціалу підприємства в умовах кризи; 

запропоновано основні принципи логістичної діяльності підприємства та особливості її 

функціонування;  

визначено можливості та особливості застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в процесі формування професійної компетентності;  

досліджено послідовність формування стратегії ресурсозбереження на 

підприємстві. 

Результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 

навчальних дисциплінах «Фінансовий менеджмент», «Потенціал і розвиток 

підприємства», «Корпоративне управління», «Оцінка ефективності діяльності 

підприємства», «Сучасні технології в економіці консалтингу», «Управління розвитком 

компанії», «Фінансовий менеджмент», «Конкурентоспроможність підприємства», 

«Контролінг логістичної діяльності», «Організація виробництва», «Менеджмент», 

«Управління розвитком компанії», «Стратегія підприємства», «Економічний аналіз», 

«Економіка підприємства», а також на ДНВП «Об’єднання Комунар». 

Крім того, знайшли відображення результати наукових досліджень у монографії 

Кулєшова Н. В., Полякова О. Ю. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: 

моделі формування та оцінювання. Х : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с. 

 

Забезпечення регіонального розвитку екологічного суспільства засобом 

створення системного базису синтезованого капіталу (кафедра публічного 

адміністрування та регіональної економіки).  
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Сформовано концепцію забезпечення регіонального розвитку екологічного суспільства 

шляхом створення системного базису синтезованого капіталу, розроблено методичні 

рекомендації щодо формування соціально-економічного механізму регіонального розвитку, що 

базується на синтезованому капіталі регіону, запропоновано стратегію розвитку регіону, яка 

спрямована на формування та ефективне використання синтезованого капіталу регіону.  

Результати наукових досліджень використано у наукових публікаціях членів 

кафедри, а також при розробці Стратегії економічного та соціального розвитку 

Харківського регіону у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку 

НАН України. 

 

Економічні реформи: теорія і практика (кафедра політичної економії).  

У 2015 році узагальнено напрями реформування економіки України на основі 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку та обґрунтовано роль економіки знань при 

розробці цієї моделі; проаналізовано можливості стимулювання детінізації економіки; 

визначено складові та індикатори соціальної безпеки держави, особливості формування 

соціальної політики та становлення соціальних цінностей людини; уточнено поняття 

людського капіталу, підкреслена роль освіти в його розвитку; обґрунтовано суть процесу 

реструктуризації промислового підприємства.  

Результати наукових досліджень знайшли відображення в підготовці до видання 

навчальних посібників «Інвайронментальна економіка», «Макроекономіка», а також у у 

діяльності Виробничо-комерційного підприємства «Форпост». 

 

Організаційно-економічний механізм розвитку міжнародної економічної 

діяльності підприємств в умовах євроінтеграційного спрямування економіки України 

(кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД).  

У 2015 році досліджено та узагальнено підходи до визначення сутності поняття 

«інтеграція» та визначено основні передумови поглиблення інтеграційних процесів на 

сучасному етапі розвитку світової економіки; узагальнено теоретичні моделі інтеграції, 

виявлено їх особливості та оцінено їх відповідність умовам перехідних економік; 

проаналізовано потенційні ефекти міжнародної інтеграції за обґрунтованою моделлю для 

України; визначено фактори впливу на експортний потенціал України та розроблено 

рекомендації щодо його розвитку в умовах поглиблення інтеграції з країнами ЄС; 

розроблено теоретико-методичний підхід до управління розвитком експортного 

потенціалу машинобудівного підприємства; розроблено методичний підхід щодо оцінки 

ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства; 

визначено особливості євромаркетингу та розроблено заходи щодо інтеграції економіки 

України до умов євроринку; визначено особливості зовнішньоторговельного регулювання 

в умовах глобалізації; виявлено суттєві ознаки митних платежів та охарактеризовано 

структуру доходів державного бюджету України. 

Проведені дослідження використовувались при проведенні лекційних занять, 

семінарів, написання наукових статей з дисциплін «Управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства», «Техніка та організація зовнішньоекономічних операцій», «Міжнародний 

менеджмент», «Менеджмент і адміністрування», «Міжнародна економічна діяльність 

України», «Міжнародна економіка», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», 

«Фінанси».  

 

Формування у студентів-економістів досвіду міжкультурної комунікації у 

процесі вивчення іноземних мов (кафедра іноземних мов і перекладу).  

Досліджено вектори цілісного педагогічного процесу формування досвіду 

міжкультурної комунікації; спроектовано відповідну педагогічну систему; розроблено, 

науково обґрунтовано й експериментально перевірено в педагогічній практиці 
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особистісно-орієнтовану технологію формування досвіду МКК, упроваджено систему 

дидактичних засобів управління навчальною діяльністю студентів-економістів, визначено 

критерії та рівні сформованості досвіду міжкультурної комунікації. 

Обґрунтовано необхідність урахування основних векторів багатовимірного 

педагогічного процесу (організація, управління і спілкування). 

Основні результати дослідження реалізовано в навчально-виховному процесі ХНЕУ 

при викладанні дисциплін «Іноземна мова-І», «Іноземна мова-2», «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова-1», «Ділова іноземна мова-2». 

 

Медіа комунікація у вищому навчальному закладі (теорія та практика) 
(кафедра педагогіки та іноземної психології).  

Проведено аналіз теоретичних та практичних основ медіатизації, її природи, 

функцій та особливостей. Репрезентація мовної стратегії як такої, а саме: аналіз 

особливостей та умови ефективності міжособистісної комунікації, мовної особистості. 

Досліджено мовну стратегію як засіб створення комунікативного комфорту, у публічних 

виступах, її типи. Представлені основи проектної стратегії у медіа середовищі вищого 

навчального закладу.  

Результати досліджень оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

 

Формування політики державно-приватного партнерства задля розвитку 

підприємств туристичної галузі регіону (кафедра туризму). 

Проведено аналіз трансформаційної перебудови економіки України, що 

супроводжується радикальними структурними зрушеннями у постсоціалістичних країнах, 

з урахуванням розвитку туристичної галузі. 

Здійснено дослідження щодо виявлення регіонів, пріоритетних для реалізації 

проектів ДППТ у першу чергу, за допомогою кластерного аналізу, оскільки він дозволить 

врахувати різні ознаки, що характеризують рівень забезпеченості того чи іншого регіону 

ресурсами ДППТ. 

Проведено порівняльний аналіз адміністративно-територіальних одиниць України, 

щодо наявності потенціалу пропозицій супутніх послуг та туристичного продукту, які 

стримуються низьким та дуже низьким рівнем фінансово-господарської діяльності 

продуцентів характерних і супутніх послуг. 

Досліджено стан ринку ділового туризму в світі та Україні, надано рекомендації 

щодо регіонального розвитку ділового туризму відповідно до стратегії маркетингового 

планування. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Організація туризму (організація туристичних 

подорожей)», «Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі», «Географія туризму». 

Результати, що отримані в процесі наукових досліджень, опубліковано в статтях, 

матеріалах та тезах доповідей, оприлюднено на науково-практичних конференціях, 

семінарах, впроваджуються у виробництво та в навчальний процес ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
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XІV. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

ЗАПИТ  

 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

щодо визначення потреби у сучасному, навчальному  

та науковому обладнанні 

Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку 

Керівник (П.І.Б.): Полякова Ганна Анатоліївна  

Науковий ступінь  к.пед.н.,    учене звання   доцент  , посада керівник відділу  

Контактний тел., факс: (057) 702-18-35 (дод. 3-59) 

Інші дослідники (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання: керівник відділу Лагутін М.І. 

завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування д.е.н., проф.Раєвнєва О.В., 

керівник методичного відділу Малець І.В. 

 

В межах наукових проектів передбачено впровадження результатів досліджень, які 

вимагають додаткових технічних засобів в системі управління ВНЗ та модернізації 

навчального процесу: 

1. Планування, моніторинг, самооцінки діяльності розвитку вищого 

навчального закладу, державний реєстраційний №  0115U002377. Термін виконання 

2015-2016 роки. Замовник – Міністерство освіти і науки України. 

2. Розробка концептуально-методичного та модельного забезпечення 

механізму управління державним замовленням в межах ВНЗ для підготовки 

фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці, державний реєстраційний 

№  0115U002378. Термін виконання 2015-2016 роки. Замовник – Міністерство освіти і 

науки України.  

3. Формування концептуальних засад та методичного інструментарію 

прогнозування потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітою, 

державний реєстраційний №  0113U001112. Термін виконання 2013-2014 роки. Замовник – 

Міністерство освіти і науки України.  

За результатами досліджень видано понад 20 монографій, понад 100 наукових 

статей у фахових виданнях, включаючи провідні журнали України та тез доповідей на 

міжнародних науково-технічних конференціях. 

Склад працівників підрозділу за категоріями (із зазначенням вченого ступеня, 

звання, штатних одиниць): дослідники: к.е.н., доц..Азізова К.М., к.пед.н., провідний 

фахівець відділу  забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Почуєва О.О., 

к.е.н., доц. Тисячна Ю.С., к.е.н, доц. Ачкасова С.А. 

Співпраця з іншими ВНЗ, НУ України з даного напрямку:  ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 

 

Таблиця 1 

Перелік необхідного обладнання: 

 

№ 

п/п 

Назва приладу і його марка, 

фірма-виробник, країна 

походження 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі  

наукової тематики, що 

виконується ВНЗ  

Вартість,  

дол. США 

або євро  

Вар-

тість, 

тис. 

грн 

1 Сервер Supermicro SuperServer 

5026T-3RF 2xPCU, Intel X58, 

1xCPU LGA 1366 DDR3 

Обчислювальний вузол 

для організації роботи 

кластера ХНЕУ ім.С. 

Кузнеця 

до 5 000 $  125000 
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№ 

п/п 

Назва приладу і його марка, 

фірма-виробник, країна 

походження 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі  

наукової тематики, що 

виконується ВНЗ  

Вартість,  

дол. США 

або євро  

Вар-

тість, 

тис. 

грн 

2 Сервер Supermicro SuperServer 

6016T-TF 1xPCU, Intel 5500, 

2xPCU, LGA 1366 DDR3  

Обчислювальний вузол 

для організації роботи 

кластера ХНЕУ ім.С. 

Кузнеця 

до 3 000 $ 75000 

3 Сервер Supermicro SuperServer 

6016T-TF 1xPCU, Intel 5500, 

2xPCU, LGA 1366 DDR3 

Обчислювальний вузол 

для організації роботи 

кластера ХНЕУ ім.С. 

Кузнеця 

до 3 000 $ 75000 

4 Cisco Catalyst 3560-G 24TS-S, 1U Комутатор керований 

рівня 3 - обладнання для 

підключення вузлів 

(носів) кластеру ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 

до 3 000 $ 75000 

 

Опис основних очікуваних наукових результатів із зазначенням їх можливого 

інноваційного значення: основні наукові результати, отримані представниками школи, 

відповідають світовому рівню, мають схвальні відгуки провідних вчених України та 

фахівців й отримані на основі використання сучасних прогресивних інформаційних 

технологій для вирішення завдань в науці та освіті. 
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XV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
 

Сьогодні наука в Україні опинилась у вкрай складному становищі. Відсутність 

достатнього фінансування на наукові дослідження призводить до призупинення багатьох 

робіт. Велика кількість розробок не втілюються у життя. Відродження економіки України 

та направлення її на інноваційний шлях розвитку, стимулювання розвитку науки і техніки, 

формування сприятливих умов взаємодії в інноваційній сфері набувають все більшого 

значення. Лише при підтримці інноваційного напрямку можливо покращити стан 

економіки та підвищити якість життя населення країни. Метою цих пропозицій є 

встановлення зв’язку між виробниками та споживачами наукового продукту, надання їм 

можливості для більш плідного спілкування, запропонувати таку схему формування та 

реалізації державної наукової програми, при якій самі споживачі наукового продукту 

стануть його безпосередніми замовниками і будуть визначати пріоритетні напрямки 

досліджень та обирати виконавців для їх проведення. 

Сьогодні, при наявності кризових явищ в економіці країни та обмеженості 

необхідних ресурсів формування інноваційного майбутнього, саме науково-технологічна 

сфера, повинна відігравати визначну роль та набути першорядного значення. Науково-

технологічна продукція як результат наукової діяльності вищих навчальних закладів стає 

головним ресурсом, що має визначити стрімкі темпи економічного зростання національної 

економіки.  

Економіка України має певні проблеми з розробки, впровадження та особливо 

захисту інноваційних досягнень. У зв’язку з кризовими явищами, неможливо повноцінно 

здійснити інноваційний стрибок, оскільки цьому є ряд причин: нові технології 

виробляються з допомогою вже раніше освоєних – це значно обмежує можливість 

створення і впровадження інновацій; запозичення дешевше і менш ризиковано, ніж 

створення принципово нового, тому у більшості фірм відсутній стимул для інновацій, на 

відміну від імітацій; серйозною перешкодою є відтік талановитих вчених за кордон – 

впливають відмінності як у зарплаті, так і в можливостях досліджень; нерозвиненість 

інститутів підтримки нововведень і надто слабкий захист прав на інтелектуальну 

власність. 

Для покращення стану справ у науково-технологічній сфері в Україні слід 

вирішити низьку питань, основні з яких: удосконалення підходів до управління науково-

технологічною сферою та механізму фінансування й вкладення бюджетних коштів в її 

розвиток; подолання структурних деформацій в національній економіці на основі 

диверсифікації; підвищення продуктивності виробництва в результаті поліпшення умов 

для інноваційно-спрямованих підприємств; удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; інтеграція науки, освіти та 

виробництва, де кінцевим результатом планується інноваційна продукція; розбудова 

інноваційної інфраструктури (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, кластери 

високотехнологічних підприємств тощо); формування загальної високої інноваційної 

культури в суспільстві; розвиток ринку інтелектуальної власності та ін.  

Очевидно, що сьогодні саме інноваційна діяльність підприємств має забезпечити 

конкурентоспроможність країни на зовнішніх ринках. Тому, досліджуючи шляхи 

підвищення її ефективності слід враховувати, що згідно світового досвіду саме науково-

технологічна сфера є пріоритетною в урядових програмах розвинених країн, що 

передбачають відповідний рівень бюджетного фінансування фундаментальних та 

прикладних досліджень і розробок ВНЗ, результати яких комерціалізуються у всіх сферах 

суспільства із залученням до цього процесу приватного сектору.  

У виробничій сфері, де технології значно відстають від світових орієнтирів 

відсутній попит на інновації, і тому вони не проектуються, і не втілюються у життя. 

Виходячи з цього на українському ринку праці недостатній попит на висококваліфіковані 

кадри, що призводить до їх переміщенню у країни з розвиненим наукоємним 
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виробництвом. А із-за відсутності креативних новаторів підприємства не проявляють 

інноваційної активності, тому технологія виробництва залишається відсталою. Виходить 

замкнуте коло, результатом якого є інноваційна відсталість країни в цілому. Слід 

зазначити, що особливість української економіки полягає в наявності великого обсягу 

людського та інтелектуального капіталу, що могло б дозволити в деяких галузях 

застосовувати всі інновації, а не імітувати зарубіжні розробки. 

Нажаль, сьогодні в Україні недосконалість національної нормативно-правової бази 

у сфері управління фінансуванням наукових досліджень за рахунок коштів державного 

бюджету уповільнює процес використання результатів наукової діяльності ВНЗ 

безпосередньо для розв’язання питань, які стоять перед конкретними установами, 

організаціями, підприємствами та секторами економіки. Недостатньо враховуються 

наукові потенціали, матеріальна база та досвід фахівців конкретних ВНЗ, що робить 

розподіл коштів державного бюджету України недосить ефективним в умовах 

обмеженості ресурсів. Для вирішення цього питання необхідно дослідити більш детально 

систему звітування українських ВНЗ про результати їх наукової діяльності за рік та як це 

враховується у подальшому розподілу обсягів фінансування НДДКР у ВНЗ за рахунок 

державного бюджету у наступному році. 

Важливим для ефективного розподілу бюджетних коштів, передбачених на 

виконання фундаментальних та прикладних досліджень, є наявність досконалої системи 

моніторингу результатів науково-технологічної діяльності за науковими роботами всіх 

сфер фінансування. Реалізація такого підходу потребує визначення: по-перше, системи 

показників, з урахуванням особливостей національної економіки; по-друге, реальних 

джерел отримання інформації; по-третє, розробку методичних засад. 

На основі проведених досліджень світового досвіду та напрацювань вітчизняних 

вчених, аналізу сучасного законодавства України у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності, захисту прав інтелектуальної власності нами пропонується 

удосконалити механізм фінансування та вкладення бюджетних коштів у виконання 

науково-дослідних робіт, які виконуються на базі ВНЗ/НУ підпорядкованих МОН 

України, що сприятиме підвищенню результативності від виконання НДР.  

Процес формування державного замовлення на виконання наукових досліджень, 

проведення конкурсного відбору проектів та розподілу бюджетного фінансування 

розподіляється на сім етапів: 

На першому етапі замовники формують свої заявки на проведення наукових 

досліджень. Для цього МОН створює сайт в мережі Інтернет з електронною формою 

подачі заявок. Така форма повинна містити: Назву та опис необхідного дослідження і 

очікуваних результатів, а також інформацію про заявника і очікуваний час виконання 

дослідження. Заявниками насамперед повинні виступати:  

Міністерства та відомства;  

органи державної та місцевої влади України; 

державні установи та організації.  

Але не слід виключати і інших замовників, актуальні та затребувані суспільством 

заяви на проведення наукових досліджень можуть бути висунуті також і громадськими 

об’єднаннями та навіть приватними підприємствами та об’єднаннями. Такі заявки теж 

повинні бути розглянуті та внесені до переліку, якщо впровадження результатів 

дослідження матиме суттєвий вплив на економіку країни. Також необхідно передбачити 

можливість у якій комерційна установа або іноземний замовник розміщує заявку на 

проведення наукових досліджень та надає грант на їх виконання. 

 На другому етапі отримані заявки на проведення наукових досліджень 

обробляються та їх перелік затверджується Кабінетом Міністрів України. Такий перелік 

повинен містити такі реквізити: назву наукового проекту, його анотацію, опис, очікувані 

результати та термін виконання дослідження, орієнтовну ціну тощо. 

 На третьому етапі наукові установи та вищі навчальні заклади розглядають перелік 
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проектів наукових досліджень та обирають проекти, які вони можуть якісно реалізувати. 

Також на цьому етапі проходить пошук партнерів та кооперація між різними ВНЗ (НУ) з 

метою подачі комплексних запитів. 

 На четвертому етапі ВНЗ (НУ) формують запити на отримання фінансування за 

рахунок коштів державного бюджету на проведення наукових досліджень та направляють 

їх до МОН. 

 На п’ятому етапі МОН формує експертну комісію для конкурсного відбору запитів. 

Комісія формується окремо по кожному проекту наукового дослідження, на виконання 

якого до МОН надійшли запити. До складу такої комісії повинні входити представники 

замовника, МОН, та, у разі потреби, науковці із різних наукових установ та ВНЗ, у якості 

запрошених експертів. Після первинного відбору запитів, автори найбільш обґрунтованих 

із них запрошуються до Міністерства для проведення тендеру, презентації та публічного 

захисту проекту дослідження перед експертною комісією. При чому право вирішального 

голосу має залишатись за представниками замовника. 

 На шостому етапі переможці конкурсу отримують фінансування та проводять 

наукові дослідження, інформація щодо виконання дослідження та використання коштів 

передається до МОН (у вигляді проміжних звітів або звітів за етапами, якщо такі мають 

місце). Після завершення кожного етапу можливе коригування ходу дослідження з 

урахуванням технічних зауважень замовника. По завершенню дослідження заключний 

звіт та результати науково-технічних розробок передаються виконавцем дослідження до 

МОН. 

 На сьомому етапі МОН звітує перед КМУ за результати використання бюджетних 

коштів та передає науковий продукт замовникові. МОН спільно із замовником проводять 

оцінку ефекту його впровадження. Інформація щодо ефекту від впровадження вноситься 

до інформаційної бази виконавців досліджень та впливає на рейтинг ВНЗ. 

 Якість та вагомість отриманих наукових результатів значною мірою залежить від 

належного планування результативних показників, що будуть отримані в межах 

виконання науково-дослідних робіт з урахуванням реального наукового внеску провідних 

наукових шкіл ВНЗ та окремих авторів. Формування колективу висококваліфікованих 

науково-педагогічних кадрів – це копітка і тривала робота, тому що кожен викладач-

науковець є самодостатньою особистістю. Тому необхідно створювати такі умови для 

проведення наукових досліджень, які сприятимуть гармонії їх особистих інтересів з 

університетськими. Якісному кадровому забезпеченню сучасної науки та вищої освіти 

заважають різноманітні перешкоди, є усі передумови вважати, що їх причини знаходяться 

у площині мотивації. Сьогодні інструмент самомотивації має занадто слабкий вплив на 

кадрову складову науки. Існуючі теорії мотивації персоналу більшою мірою націлені на 

реальний сектор економіки і недостатньо враховують специфіку праці науково-

педагогічного персоналу у вищих навчальних закладах, що в свою чергу уповільнює 

використання їхнього наукового досвіду та здобутків при виконанні НДР і як наслідок для 

соціально-економічного розвитку країни. Вирішувати проблему гармонізації особистих 

інтересів професорсько-викладацького складу та державних необхідно негайно. Це 

потребує розробки методичних підходів щодо створення засобів їх мотиваційного 

підкріплення моральних та економічних інтересів. Науковці у галузі підготовки кадрів для 

закладів освіти рекомендують скорегувати стратегії навчальних закладів, які мають 

закладати підґрунтя для «вирощування» власних науково-педагогічних працівників, що 

передбачає наступність у професійно-педагогічній підготовці від студентської лави до 

післядипломного навчання Сьогодні нажаль не існує загальновизнаної методологічної та 

методичної бази для оцінки кількісної та якісної роботи науковців.  

Дослідження проблем щодо нормування праці науково-педагогічного персоналу 

проводились науковцями ХНЕУ ім. С. Кузнеця з метою розробки методики, яка надасть 

можливість визначити кращих науково-педагогічних працівників університету за 

результатами їхньої роботи у звітному році для додаткового матеріального стимулювання 
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з урахуванням доробку кожного. Для підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів від вкладення у наукову та науково-технічну діяльність ВНЗ пропонується 

враховувати загальний рівень професорсько-викладацького складу кожного окремого 

університету на основі результатів оцінки. Для цього пропонується розробити відповідні 

методики для кожної окремої групи ВНЗ з урахуванням їх специфіки. Використання 

результатів цих методик надасть можливість визначити нинішню компетентність та 

активність науковців, що сприятиме підтримці кращих наукових шкіл зі значними 

сучасними здобутками. Нажаль, сьогодні трапляються випадки, коли після досягнення 

значного наукового рівня окремі науковці уповільнюють власні дослідження або 

отримують низькі результати своїх досліджень. Досить часто, це трапляється якщо не 

використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології для проведення НДР, 

не враховуються здобутки молодих перспективних вчених, недостатньо 

використовуються засоби захисту інтелектуальної власності, отримані результати НДР не 

є затребуваними вітчизняними підприємцями тощо. На наш погляд, таким науковим 

колективам необхідно обмежувати обсяги фінансування за рахунок державного бюджету 

й навпаки збільшувати університетам, на базі яких сьогодні висока наукова активність і 

наявні вагомі результати, що отримані при виконанні фундаментальних та прикладних 

досліджень і розробок. Тому, питома вага якісних і кількісних показників, які 

характеризують ВНЗ сьогодні повинна перевищувати показники, що враховують здобутки 

попередніх років.  

Необхідно забезпечити можливість повною мірою використовувати наявний 

науковий потенціал кожного окремого ВНЗ згідно його профілю, а не обмежувати його. 

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (МОНмолодьспорт) Україні 

за № 535 від 07.06.2011 р.  для оптимізації тематики проектів наукових досліджень і 

розробок ВНЗ/НУ, які підпорядковані МОНмолодьспорту України, було затверджено 

відповідний їх перелік. Такий підхід не дає можливість повною мірою використовувати 

науковий потенціал ВНЗ, тому що обмежує перспективу подавати запити на нові проекти 

поза межами визначених пріоритетних напрямів для конкретного вищого навчального 

закладу. У свою чергу, обмеженість у фінансуванні комплексних проектів, які 

передбачають спільні дослідження не сприяє залученню науковців із інших ВНЗ, тому що 

проводяться більшою мірою в рамках загального фінансування. Таким чином, на наш 

погляд, для вирішення цього питання й підвищення ефективності використання наукового 

потенціалу та державних коштів передбачених на НДР необхідно розробити механізм 

додаткового фінансування комплексних проектів, що дозволить на основі системного 

підходу (знадобиться створення й удосконалення відповідної бази даних щодо здобутків 

науковців різних ВНЗ і це вже розпочато в Національній мережі трансферу технологій) 

формувати наукові колективи, які передбачають співпрацю та об`єднання зусиль наукових 

шкіл із різних ВНЗ/НУ.  

Необхідно ліквідувати простої унікального обладнання (лабораторій), які можуть 

бути задіяні для виконання нових НДР або випробувань на замовлення інших 

зацікавлених суб`єктів господарювання. Це потребує не тільки проведення інвентаризації 

існуючого унікального обладнання (лабораторій) у ВНЗ/НУ, а також їх випробування на 

відповідність сучасним нормам і вимогам. У разі потреби, необхідно здійснити технічне 

обслуговування або ремонт, якщо це є економічно доцільним. Якщо ж такі лабораторії не 

підлягають реконструкції, то на наявних площах можна забезпечити умови із створення 

наукових центрів із генерації методичних підходів до дослідження сучасних проблем та 

проводити заходи з обміну досвідом у галузі зближення науки та освіти Таким чином, при 

розподілі коштів державного бюджету на науковий та науково-технічний розвиток слід 

враховувати наявність такого унікального обладнання (лабораторій) та фахівців, які 

мають відповідну кваліфікацію і здатні його використовувати й передбачати кошти на їх 

використання для потреб НДР. Фундаментальні наукові дослідження з часом стають усе 

складнішими і дорожчими, тому дедалі важливішою стає кооперація, об’єднання 
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фінансових та інтелектуальних ресурсів, що дає змогу реалізовувати масштабні проекти. 

У разі необхідності, для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

залучати додаткові джерела фінансування за рахунок замовників, які не підпорядковані 

МОН України (промислові підприємства та їхні науково-дослідні установи, окремі 

підприємці, закордонні замовники та ін.). Також, пропонується у мережі NTTN 

передбачити можливість обміну інформації, щодо простою унікального обладнання 

(лабораторій), що надасть можливість їх ефективного використання.  

Результативні показники виконання НДР за кошти державного бюджету повинні 

стимулювати виконавця на отримання вагомого та необхідного наукового результату для 

інноваційного розвитку національної економіки, який буде своєчасним, комерційно 

вигідним та придатним для промислового впровадження на вітчизняних підприємств, а не 

ради звітування. Виконання НДР за кошти державного бюджету починається зі складання 

запиту на отримання фінансування. Тому критерії для відбору нових проектів націлених 

на інноваційний розвиток вітчизняної економіки повинні бути прозорими, аби не 

виникало необхідності у колективу науковців визначати для себе непомірно високі задачі 

у запиті, які потім вимагають від науковців не займатись науковими дослідженнями як 

такими, а працювати на отримання необхідних показників для звіту, що призводе до 

занадто теоретизованих результатів НДР, ускладнює їх впровадження і взагалі знижає 

якість виконання всього проекту. Також, для підвищення ефективності використання 

наукового потенціалу ВНЗ пропонується розробити заходи, які передбачають кооперацію 

вищої школи та приватних замовників – підприємців. Сьогодні для виконання 

госпдоговорів науково-педагогічні працівники повинні особисто займатись пошуком 

нових тем, що ускладнює їх науково-дослідну діяльність. Адже, вони науковці, а не 

менеджери. Тому, як один із дієвих заходів пропонується наступне: розширити 

замовлення на виконання госпдоговорів, які виконуються ВНЗ за рахунок безпосередньої 

співпраці МОН України з іншими міністерствами та відомствами. Як приклад, профільні 

університети можна розділити за територіальною ознакою та запропонувати співпрацю с 

промисловими підприємствами регіону, в якому вони знаходяться, а фінансування 

науково-дослідних робіт передбачити в інших міністерствах та відомствах, до яких 

належать підприємства-партнери ВНЗ.   

Недостатні обсяги фінансування НДР та чинна система оплати праці науково-

педагогічних працівників (НПП) у вищих навчальних закладах уповільнює процес 

використання нових сучасних світових досягнень науки й техніки для навчального 

процесу. Відсутність реальної зацікавленості вчених ВНЗ у розширенні наукової 

діяльності значно знижує якість вищої освіти, конкурентоспроможність українських ВНЗ, 

стримує розвиток ринку інноваційної продукції тощо. Сьогодні на умовах сумісництва 

незалежно від обсягу виконання НДР професорсько-викладацький склад обмежено щодо 

тривалості роботи, яка не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого 

дня у вихідний день. У результаті НПП не можуть отримувати більш ніж 50% окладу, що 

передбачено відповідною Постановою КМУ. Це обмеження особливо негативно впливає 

на можливість використання наукового потенціалу кадрів вищої кваліфікації, які 

залучаються до навчального процесу післявузівського навчання та підготовки магістрів і 

аспірантів. Наступною проблемою, яка значно обмежує можливість використання 

світового досвіду у спільних наукових дослідженнях та навчальному процесі – це 

відсутність реальної можливості залучати до НДР або навчально-педагогічного процесу у 

ВНЗ висококваліфікованих фахівців-іноземців, що є важливим чинником не тільки для 

зростання наукового та економічного потенціалу України, але й для залучення української 

науки до наукових досягнень інших держав. Але на сьогодні недосконалість (відсутність) 

процедури працевлаштування наукових чи науково-педагогічних працівників-іноземців 

практично унеможливлює використання їх наукового потенціалу. У зв`язку із зазначеним 

вище і задля усунення протиріч у законодавчій базі необхідно внести зміни та доповнення 

до деяких законодавчих актів України. Зокрема це стосується: Закону України «Про вищу 
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освіту», Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства».  

Потребує збільшення залучення студентів та молодих вчених до виконання НДР у 

вищих навчальних закладах та розробити методику щодо їх заохочення. Необхідно 

активізувати роботу із залучення до наукової роботи студентів з перших курсів та 

поступово, обираючи найталановитіших – залучати їх до написання грантових заявок та 

участі у фундаментальних розробках. Також актуальним є підготовка майбутніх науковців 

починаючи зі шкільних років, за рахунок утворення масштабного наукового комплексу 

НАН України – університет – школа (ліцей, гімназія). Такий підхід дасть змогу 

забезпечити відтворення наукового потенціалу швидкими темпами, прискорить 

перетворення школярів у науковців та адаптує їх до нових методик навчання та 

дослідження і дасть нові нестандартні шляхи до вирішення сучасних проблем. Одним із 

позитивних світових досвідів є використання наукових досягнень студентів для 

організації власного бізнесу на базі інкубаторів, бізнес-лабораторій та інших інноваційних 

структур. Розробити систему (механізм), що надасть можливість використовувати 

результати наукових досліджень, які отримано за рахунок коштів державного бюджету, 

для організації Start-up та інших малих інноваційних підприємств, обладнаних на основі 

використання сучасних досягнень науки й техніки, що надасть можливість забезпечити 

першим робочим місцем випускників ВНЗ (такий підхід сприятиме вирішенню проблеми 

працевлаштування студентів за фахом та отримати додаткове джерело для наповнення 

державного бюджету). Для реалізації цього підходу необхідно передбачити окреме 

фінансування для таких центрів, лабораторій та інших інноваційних структур у повному 

обсязі за рахунок державного бюджету. Витрати на розвиток такої інфраструктури на базі 

ВНЗ пропонується передбачити при розподілі коштів запланованих для перепідготовки 

кадрів у Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. Також, одним із спільних проектів між ВНЗ та Державною службою 

зайнятості України може бути використання цієї інноваційної інфраструктури для 

перепідготовки й працевлаштування безробітних та людей з обмеженими можливостями.  

Необхідно усунути недоліки у законодавстві України в сфері інтелектуальної 

власності, які уповільнюють процес захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності та 

обмежує трансфер технологій від ВНЗ на українські підприємства. Найголовнішими 

напрямками розв'язання зазначених питань є такі: подальша зміна чинного вітчизняного 

законодавства у галузі інтелектуальної власності із застосуванням передового світового 

досвіду, його врівноваження з міжнародними стандартами та нормами; покращення 

національної системи захисту та охорони прав інтелектуальної власності із застосуванням 

міжнародно-визнаних принципів і норм втілення ефективного механізму реалізації 

зазначених норм та пресічення несанкціонованому користуванню об'єктами 

інтелектуальної власності; створення необхідних передумов для існування цивілізованого 

ринку об'єктів права інтелектуальної власності, запровадження ефективного механізму 

оцінки та продажу інтелектуальної власності й сучасних форм її повного використання 

(передачі під заставу, франчайзингу, лізингових і рейтингових договорів, опціонних угод), 

нормативного забезпечення оцінення вартості наявних нематеріальних активів; 

активізація створення та впровадження до господарського обороту новостворених об'єктів 

права інтелектуальної власності, комерціалізація захищених охоронними документами 

науково-технічних досягнень; державна підтримка винахідництва, різних форм 

новаторства та творчої інтелектуальної праці; інформаційне забезпечення діяльності у 

галузі інтелектуальної власності, розвиток патентно-інформаційної бази, комплектування 

та поповнення фондів національної патентної документації в регіонах, підключення до 

глобальної інформаційної інтернет-мережі WIPOnet відповідно до довгострокової 

програми Всесвітньої організації інтелектуальної власності, утворення національної 

системи перепідготовки та підготовки кваліфікованих фахівців у галузі інтелектуальної 

власності; стимулювання процесів створення недержавних організацій та установ з питань 
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охорони прав інтелектуальної власності, допомога громадським ініціативам 

правовласників, які зацікавлені в захисті та охороні прав, формування у населення високої 

правової культури, поваги до прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

Також, потребують узгодження показники, які використовуються для оцінки 

ефективності вкладення бюджетних коштів у НДР з урахуванням реальної можливості їх 

досягнення ВНЗ при проведенні наукових досліджень. Сьогодні, для визначення 

ефективності враховується наявність охоронних документів та ліцензійна діяльність 

вищих навчальних закладів. Але, нажаль чинне нормативне забезпечення обмежує 

можливість вищих навчальних закладів щодо оформлення та підтримки чинності 

охоронних документів за рахунок державних коштів, що в свою чергу уповільнює процес 

продажу ліцензій на нові технології, отримані в результаті наукових досліджень. 

Необхідно внести відповідні зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

установ та Порядку його застосування, а також до Інструкції про кореспонденцію 

субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій 

бюджетних установ. Потребують доопрацювання Коди економічної класифікації видатків, 

в яких не визначено витрати на виплату дивідендів та винагороди винахідникам за 

створені об`єкти інтелектуальної власності. Уповільнюють впровадження нових розробок 

і відсутність дієвих механізмів стосовно створення економічних стимулів фінансування 

наукових досліджень і науково-технічного розвитку суб`єктів господарювання із 

залученням університетської науки. Крім того, пільги для інноваційних підприємств 

Податковим кодексом не передбачено. Позитивним можна вважати прийняття Закону 

України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 р., але згідно цього закону пільги 

обмежені виключно науковими парками, що унеможливлює стимулювання загальної 

інноваційної активності підприємств. Також, необхідно більш детально простежити 

зв`язок Податкового кодексу України з пріоритетними напрямами інноваційної діяльності 

в Україні.  

Необхідно передбачити більший обсяг коштів у державному бюджеті на спільні 

наукові дослідження між різними ВНЗ (додаткове фінансування комплексних проектів на 

базі ВНЗ без обмежень базового), до виконання яких залучати кращих науковців-фахівців 

незалежно від їх міста постійного працевлаштування. Для збільшення фінансування 

досліджень університети мають здійснювати також активну грантову діяльність, що дасть 

змогу отримувати додаткове фінансування окрім державного та покращити науковий 

імідж на міжнародному рівні. 

Це надасть можливість більш ефективно використовувати науковий потенціал 

різних вищих навчальних закладів та наукових установ. Сьогодні, виконання комплексних 

робіт більшою мірою передбачається в базовому обсязі фінансування наукових 

досліджень вищих начальних закладів, що стримує розвиток цього процесу. Адже, 

частину коштів, що університет мав можливість витратити на фінансування досліджень у 

власних лабораторіях, повинен направити до інших ВНЗ, які залучені для сумісного 

виконання комплексного проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник керівника 

(проректор з науково-педагогічної роботи)                                       В.Є. Єрмаченко 


