
ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом Міністерства освіти і  

           науки, молоді та спорту України  

               від 07.06.2011 № 535 

ПЕРЕЛІК 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок 

 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  та наукових установ  

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки 

 

Харківський  національний  економічний  університет 

Назва пріоритетного 

напряму та код 

Назва та код пріоритетного тематичного напряму 

вищого навчального закладу або наукової установи  

Код 

наукового 

дослідження/

розробки 

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, 

науковий ступінь, вчене звання 

1 2 3 4 

4.1.8. Демографія, економіка 

праці та соціальна політика 

4.1.8. Демографія, економіка праці та соціальна 

політика.   

Ф Розробка систем стратегічного уп-равління соціально-

економічними системами. 

Пономаренко В.С., д.е.н., проф. 

4.1.5. Економіка підприємства 

та управління виробництвом 

4.1.5. Економіка підприємства та управління 

виробництвом 

Ф Розробка систем стратегічного управління соціально-

економічними системами. 

Пономаренко В.С., д.е.н., проф. 

Організація виробництва та підприємницької діяльності. 

Гриньова В.М, д.е.н., проф. 

4.1.9. Розміщення 

продуктивних сил і 

регіональна економіка 

4.1.9. Розміщення продуктивних сил і регіональна 

економіка 

Ф Адаптивне управління соціально-економічними 

системами різного рівня ієрархії. 

Кизим М.О., д.е.н., проф. 

3.5. Науки про життя, нові 

технології профілактики та 

лікування 

найпоширеніших захворювань 

3.5.1.  Моделювання процесів управління соціально-

економічними системами та прогнозування їхнього 

розвитку 

П Розробка систем стратегічного управління соціально-

економічними системами. 

Пономаренко В.С., д.е.н., проф. 

Розробка систем аналізу та раннього попередження 

дестабілізації функціонування економічних систем.  

Клебанова Т.С., д.е.н., проф.  

3.5. Науки про життя, нові 

технології профілактики та 

лікування 

найпоширеніших захворювань 

3.5.2. Теорія і практика оподаткування, фінансова 

політика держави та інструменті її реалізації 

П Наукові засади оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

Іванов Ю.Б., д.е.н., проф  



3.5. Науки про життя, нові 

технології профілактики та 

лікування 

найпоширеніших захворювань 

3.5.3. Інноваційний розвиток, державна інноваційна 

політика та державне регулювання в сфері 

підвищення соціальної відповідальності маркетингу 

П Економічні проблеми відновлення основних виробни-чих 

фондів; амортизаційна політика та інноваційний 

розвиток підприємства.  

Орлов П.А., д.е.н., проф. 

3.3. Енергетика та 

енергоефективність 

3.3.1. Розробка та створення розподілених 

обчислювально-комунікаційних мереж – Grid-мереж. 

П Розробка систем стратегічного управління соціально-

економічними системами. 

Пономаренко В.С., д.е.н., проф. 

 

 

Директор департаменту наукової  

діяльності та ліцензування              М. Ф. Гончаренко 


