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І. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
а) Коротка довідка про ВНЗ
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (далі по
тексту – ХНЕУ ім. С. Кузнеця) був і залишається гігантською кузнею економічних кадрів – як
учених, так і практиків, керівників найвищого класу, менеджерів у кращому розумінні цього
слова Університет здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів
України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства освіти і
науки України та Статуту університету. За 85 років свого існування ХНЕУ ім. С. Кузнеця
перетворився на важливий навчальний и науково-дослідний центр України, який
на
7 факультетах та 35 кафедрах готує майбутніх економістів, менеджерів, фахівців із
комп’ютерних наук та інформаційних технологій, туризму, фінансів, банківської справи та
страхування, видавничої та поліграфічної справи за 15 спеціальностями, де нині проходять
навчання 7 769 студентів з України та іноземці з понад сорока країн світу. 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.
Позиціювання ХНЕУ ім. С. Кузнеця у національних та міжнародних рейтингах має
позитивну динаміку. Так, у 2016 році за консолідованим рейтингом ВНЗ України, складеним
інформаційним освітнім ресурсом освіта.ua, що оцінює якість ВНЗ через міжнародне визнання
та якість навчання, якість науково-педагогічного потенціалу, університет посідає 44 місце серед
ВНЗ України. У Рейтингу прозорості національних ВНЗ ХНЕУ ім. С. Кузнеця посів 60-те місце
серед 168 ВНЗ України. У міжнародному рейтингу Webometrics (Webometrics Ranking of World
Universities), за яким аналізують ступінь подання діяльності університетів в Інтернет-просторі
університет займає 74-те місце серед 344 ВНЗ України; 8 623-те – серед 12 000 ВНЗ світу; в
рейтингу університетів за популярністю в Інтернеті «WORLD UNIVERSITIES WEB
RANKING» 33-те місце серед 148 ВНЗ України; 8 623-те місце у світовому рейтингу.
До складу університету входять структурні підрозділи, а саме: 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 на засадах
компетентнісного підходу з використанням сучасних інформаційних технологій з інноваційною
моделлю поведінки. Ректор університету – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки
України, член-кореспондент АПН України В.С. Пономаренко. На сьогодні в Університеті
успішно працюють 6 міжнародних центрів, а саме: центр інноваційних знань Світового банку в
Україні, інформаційний центр Європейського союзу, Інформаційний центр Асоціації
європейських прикордонних регіонів (АЄПР), центр Університетської успішності (ЦУУ), Startup Центр, австрійський університет.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця із 2002 року є
членом міжнародних фондів та асоціацій: Magna Charta Universitatum; Європейської асоціації
університетів (EUA); Університетської агенції франкофонії (AUF); Асоціації економічних
університетів Південно-Східної Європи і Чорноморського регіону (ASECU); Організації
економічного співробітництва та розвитку (OECD); Міжнародної асоціації шкіл та інститутів
адміністрування
(IASIA);
Асоціації
Європейських
прикордонних
регіонів
(AEBR); Європейського дослідного центру з інформаційних систем (ERCIS).
Університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі більш ніж 100
підписаних угод про співробітництво з ВНЗ та організаціями із 30 країн Європи і світу.
Зазначені договори охоплюють різні сфери співробітництва: наукову, навчальну, інформаційну,
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культурну та іміджеву. В університеті працює 4 програми підготовки магістрів з європейськими
університетами з отримання двох дипломів.
Крім того, університет є співвиконавцем наукового проекту Горизонт 2020 Планування
гендерної рівності у наукових дослідженнях у галузі інформаційних наук та технологій
(EQUAL-IST) та двох проектів ERASMUS+: 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHEJP Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS) Створення сучасної
магістерської програми в галузі інформаційних систем та 561536-EPP-1-2015-1- UK-EPPKA2CBHE-JP Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on
fablab platforms (FABLAB) Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного
інноваційного підприємництва на платформах fablab.
Починаючи з 2011 року за результатами складання іспиту ВЕС Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця нагороджений "Золотим знаком".
Також наш університет має сертифікат Exam Preparation Centre. У вересні 2015 року у Посольстві Великої Британії в Україні відбувся прийом з нагоди вітання активних членів із
підготовки та складання Кембриджських іспитів з англійської мови. Наш університет був
запрошений як субцентр екзаменаційного департаменту Кембриджського університету з
підготовки та складання іспиту з ділової англійської мови (Business English Certificate).
З 2010 року ХНЕУ ім. С. Кузнеця є найбільшим партнером Кембриджського
університету (Великобританія) в Україні зі складання кваліфікаційного екзамену на володіння
англійською мовою з визначенням відповідного рівня (ВЕС). Понад 240 студентів і 140
викладачів успішно склали кваліфікаційні екзамени та отримали сертифікати ВЕС. Високий
рівень професорсько-викладацького складу університету обумовлює наявність заяв на
підвищення кваліфікації від представників як інших навчальних закладів, так і реального
сектору економіки.
б) Основні пріоритетні напрями наукової діяльності ВНЗ
Основні пріоритетні наукові напрями: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі
та сталого розвитку суспільства і держави», «Науки про життя, нові технології профілактики та
лікування найпоширеніших захворювань». Пріоритетні тематичні напрями: «Проблеми
розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика», «Цільові
дослідження з питань гармонізації «Людина – світ» та створення новітніх технологій
покращення якості життя».
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 701 науково-педагогічний працівник, з них: докторів, професорів – 71
(10,1%), кандидатів, доцентів 453 (64,6 %). У 2016 році питома вага викладачів із науковими
ступенями та вченими званнями складала 74,9 %. У 2016 році відбулося збільшення кількості
молодих викладачів на 15,8 %, що на 0,7 % більше порівняно з 2015 роком. Проблема старіння
професорсько-викладацького корпусу залишається актуальною (на сьогодні 94 особи –
викладачі пенсійного віку, з них 15 осіб не мають наукових ступенів та вчених звань),
Порівняльну характеристику професорсько-викладацького складу наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Рік

Усього
викладачів

Із них
Докторів, професорів

%

Кандидатів, доцентів

%

2013

692

42

6,1

410

59,1

2014

721

65

9,0

444

61,6

2015

706

60

8,5

447

63,3

2016

701

71

10,1

453

64,6
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г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування наведено в табл. 2.
Таблиця 2.
Категорії робіт

2013
к-ть од. тис.грн.

2014
к-ть
тис.грн.
од.

2015
к-ть од. тис.грн.

Фундаментальні
4
524,4
1
215,9
3
Прикладні
4
496,5
2
521,6
2
Госпдоговірні
32
353,2
30
481,9
19
На рис. 1 показано обсяги фінансування за 2012-2016 роки

2016
к-ть
тис.грн.
од.

520,7
347,1
180,0

4
4
23

723,5
750,1
336,3

тис.грн.
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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. Згідно з наказом
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої
діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» ХНЕУ ім. С. Кузнеця отримав право
(ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому
рівні вищої освіти) на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими
науковими спеціальностями (переліку 2015 року): 011 Науки про освіту, 051 Економіка, 056
Міжнародні економічні відносини, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа
та страхування, 073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування, 075
Маркетинг,076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології, 242 Туризм. Загальний ліцензований обсяг за 11-ма науковими
спеціальностями складає 66 осіб.
Крім цього, ХНЕУ ім. С. Кузнеця продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які
вступили у 2015–2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку
2011 року, а саме:
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.
Всього у аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку 100 осіб – здобувачів
ступеня доктора філософії (кандидата наук), з яких 5 іноземці.
Випуск аспірантів у 2016 році склав 30 осіб, з яких 8 осіб навчалося на заочній формі.
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За рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця (далі – ХНЕУ ім. С. Кузнеця) від 21.06.2016 р. (протокол № 11) у докторантурі
ХНЕУ ім. С. Кузнеця трансформовано наукові спеціальності переліку 2011 року у наукові
спеціальності переліку 2015 року, а саме: 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та
страхування; 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність.
ХНЕУ ім. С. Кузнеця продовжує здійснювати підготовку докторантів (які вступили у
2015 – 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року, а
саме: 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. На базі НДЦ ІПР НАН України
продовжує діяти спеціалізована вчена рада за науковими спеціальностями, що корелюють з
навчальними дисциплінами університету.
На цей час у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця всього у докторантурі 7 осіб –
здобувачів ступеня доктора наук.
Випуску докторантів у 2016 році не було, проте були 2 докторанти, які захистили
дисертації завчасно (до закінчення строку підготовки в докторантурі).
ж) Найвагоміші результати фундаментальних та прикладних досліджень і розробок
у 2016 році.
Найвагоміші результати фундаментальних у 2016 році.
1. Стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі інвестування для
забезпечення гідної якості трудового життя. Науковий керівник – д.е.н., професор
Ястремська О.М.
Перевагами очікуваних результатів проекту є вперше розроблений методичний підхід до
оцінювання розвитку системи організаційних знань за його ознаками, особливість якого
полягає в обґрунтуванні системи кількісних і якісних показників, які відображають ступінь
прояву кожної з ознак і об’єднані у комплексний показник, що характеризує ступінь інтеграції
системи організаційних знань у структуру професійної освіти на всіх економічних рівнях.
Вперше запропоновано методичний підхід до оцінювання впливу інтелектуальних активів,
сформованих унаслідок розвитку системи організаційних знань, на результати інноваційної
діяльності суб’єктів господарювання промисловості. Особливості даного підходу полягають в
урахуванні інтелектуальних активів, як відображених, так і не відображених у статистичній
звітності, за рахунок моделювання структурними рівняннями, що сприятиме обґрунтуванню
пріоритетності напрямів розвитку системи організаційних знань. Особливої актуальності
набуває вперше запропонований теоретико-методичний підхід до моделювання збалансованої
системи показників (ЗСП) для оцінки життєдіяльності підприємства. Методологічний рівень
моделювання ЗСП для оцінки життєдіяльності підприємства дозволив уточнити відповідні
принципи моделювання. Концептуальний рівень моделювання ЗСП для оцінки життєдіяльності
підприємства представлений як комплекс методичних положень, що формують теоретичні
основи моделювання, операційно-методичний рівень представлений як комплекс задач,
економіко-математичних моделей й математичних методів, аналітико-пізнавальних
інструментів.
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.
Науковий проект спрямовано на вирішення вагомої фундаментальної проблеми,
пов’язаної з розробкою теоретико-методологічних основ створення та практичного
використання механізму управління економічною безпекою великомасштабної економіковиробничої системи в процесі її інноваційного розвитку в умовах розбудови економіки України
на засадах економіки знань. Теоретичною цінністю розробки є її орієнтування на формування
інформаційно-інституціонального
середовища
регламентування
взаємодії
учасників
багаторівневих та великомасштабних економіко-виробничих систем, які прагнуть до
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одночасної підтримки економічної безпеки розвитку та провадження інноваційних змін на
основі обміну консолідованим знанням.
Наукова та теоретична цінність отриманих результатів дослідження полягає у тому, що
вони в сукупності спрямовані на вирішення важливої наукової проблеми формування
інформаційно-інституціонального
середовища
регламентування
взаємодії
учасників
багаторівневих та великомасштабних економіко-виробничих систем, які прагнуть до
одночасної підтримки економічної безпеки розвитку та провадження інноваційних змін на
основі обміну консолідованим знанням. Наукове значення результатів, отриманих на другому
етапі держбюджетної НДР, полягає в розширенні сформованого на першому етапі теоретикометодологічного підґрунтя та виділення на його основі відповідних методичних рекомендації
для об’єднання предметних областей різних наукових напрямків, а саме сек’ютерології,
інноватики та інтегративістики. При цьому було враховано ієрархічність та фрактальність у
побудові великомасштабних економіко-виробничих систем, що значно змінює вимоги як до
організації управлінського процесу, так і до переліку й змісту потрібної обліково-аналітичної
інформації. Також отримано емпіричного підтвердження розроблених теорій щодо
сек’ютерологічного забезпечення інноваційного розвитку великомасштабних економіковиробничих систем.
Найвагоміші результати прикладних досліджень і розробок у 2016 році.
3. 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.
Розроблено концептуально-методологічні засади та побудовано адаптивний механізм
регулювання структури та якості навчання майбутніх фахівців з вищою освітою відповідно до
освітньої спеціалізації ВНЗ, спрямований на задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих
спеціалістах. Наукова новизна полягає в розробці механізму посилення академічної автономії
вищого навчального закладу за рахунок оперативного моніторингу змін на ринках освітніх
уподобань населення, праці та освітніх послуг, що сприяє своєчасному та оперативному
корегуванню функціонування ВНЗ та посилює його конкурентні переваги в національному та
міжнародному освітньому просторі. Практична значимість полягає у доцільності застосування
запропонованої методики для ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з метою підвищення їх академічної
автономії.
Також у дослідженні запропоновано модель внутрішньоуніверситетського перерозподілу
бюджетних місць між спеціальностями та спеціалізаціями, яка є дієвим інструментом
оптимального розподілу державного замовлення між певними спеціальностями в межах
виділеного державного замовлення для окремого ВНЗ. Науков новизна полягає в удосконаленні
системи планування випуску фахівців з вищою освітою на підставі поєднання зусиль
Міністерства освіти і науки України, яке має здійснювати обґрунтований розподіл бюджетного
фінансування між ВНЗ відповідно до його рейтингу та тактичних й стратегічних потреб
розвитку національної економіки та власно ВНЗ. Практичне значення запропонованої моделі
полягає в отриманні інструменту, завдяки застосуванню якого МОН та ВНЗ можуть
розподіляти співвідношення бюджетних місць для навчання студентів відповідно до потреб
ринку та роботодавців.
6. Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного забезпечення
системи рейтингування наукової активності ВНЗ України. Науковий керівник – к.е.н.,
професор Єрмаченко В.Є.
Перевагами очікуваних результатів проекту є вперше обґрунтовані: концепція побудови
системи рейтингування науково-дослідної, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ
відповідно до світових трендів побудови рейтингових систем; методичний підхід щодо
побудови складноструктурованої двохрівневої системи рейтингування наукової активності ВНЗ
на засадах визначення рейтингових позицій між порівнянними ВНЗ; методичні рекомендації до

8
формування індикативної системи оцінювання наукової діяльності ВНЗ України на засадах
елімінування масштабу ВНЗ та посилення інноваційної складової в процесі посилення
продуктивності наукової діяльності ВНЗ. Очікувані результати забезпечують формування
альтернативної системи рейтингування наукової діяльності ВНЗ України як структурного
елементу загальної системи посилення наукової активності та продуктивності суб’єктів системи
вищої освіти України, спрямованої на підвищення її іміджу у світовому освітянсько-науковому
просторі. Відмінною рисою наведених положень у порівнянні з іншими подібними
дослідженнями, є комплексне поєднання кількісних та якісних показників з врахуванням
абсолютної та відносної їх природи, що забезпечує формування збалансованої системи
індикаторів наукової діяльності ВНЗ. Особливостями очікуваних результатів, на відміну від
інших досліджень, є врахування специфіки наукової діяльності ВНЗ, яка містить як наявний
потенціал наукової активності, так і результативність його використання, що забезпечує
комплексний характер запропонованої системи рейтингування ВНЗ.
7. Формування науково-технологічної платформи гармонізації суспільноекономічних інтересів України у світовому економічному просторі. Науковий керівник —
д.е.н., доцент Лабунська С.В.
Науковий проект спрямовано на вирішення вагомої прикладної проблеми, пов’язаної з
розробкою науково обґрунтованих методичних підходів до визначення пріоритетів
інноваційного розвитку національної економіки на підставі формування науково-технологічних
платформ розвитку економіки країни, оцінки інноваційної спроможності суб’єктів
господарювання та галузей, створення моделі прогнозування можливостей комерціалізації
інновацій із застосуванням нейромережевого моделювання та технологій хмарних обчислень,
що дозволить гармонізувати суспільно-економічні відносини та подолати кризові явища в
економічному секторі країни. Теоретичною цінністю розробки є її орієнтування на
конвергенцію знань, технологій і потреб реального сектору. Наукова та теоретична цінність
отриманих результатів дослідження полягає у тому, що вони в сукупності спрямовані на
вирішення важливої наукової проблеми формування науково-технологічних платформ, що
дозволяють обґрунтовано визначати напрямки державної підтримки фундаментальних та
прикладних наукових досліджень, виконання яких забезпечує гармонізацію суспільноекономічних інтересів у векторі «особистість – бізнес – суспільство – світ».
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II. ВИЗНАЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ У ГАЛУЗІ
ПРИРОДНИЧИХ, СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК,
ЗОКРЕМА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ
У 2016 році в межах держбюджетного фінансування з пріоритетного напряму
«Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
держави» за фаховими напрямами «Економіка» та «Педагогіка, соціологія, українознавство,
проблеми освіти і науки, молоді та спорту» вчені університету виконували 4 проекти, джерелом
фінансування яких є державний бюджет України. Обсяг фінансування на 2016 рік —
723,53 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.
Загальний обсяг фінансування становить 715,24 тис. грн., на 2016 р. – 220,399 тис. грн.
Науковий керівник – д.е.н., професор Ястремська О.М.
Етап 2. Методологічні та методичні засади стратегічного управління
організаційними знаннями підприємства для забезпечення та підвищення якості
трудового життя.
Вперше:
розроблено методичний підхід до оцінювання розвитку системи організаційних знань за
його ознаками, особливість якого полягає в обґрунтуванні системи кількісних і якісних
показників, які відображають ступінь прояву кожної з ознак і об’єднані у комплексний
показник, що характеризує ступінь інтеграції системи організаційних знань у структуру
професійної освіти на всіх економічних рівнях;
запропоновано методичний підхід до оцінювання впливу інтелектуальних активів,
сформованих унаслідок розвитку системи організаційних знань, на результати інноваційної
діяльності суб’єктів господарювання промисловості. Особливості даного підходу полягають в
урахуванні інтелектуальних активів, як відображених, так і не відображених у статистичній
звітності, за рахунок моделювання структурними рівняннями, що сприятиме обґрунтуванню
пріоритетності напрямів розвитку системи організаційних знань;
запропоновано теоретико-методичний підхід до моделювання збалансованої системи
показників (ЗСП) для оцінки життєдіяльності підприємства. Методологічний рівень
моделювання ЗСП для оцінки життєдіяльності підприємства дозволив уточнити відповідні
принципи моделювання. Концептуальний рівень моделювання ЗСП для оцінки життєдіяльності
підприємства представлений як комплекс методичних положень, що формують теоретичні
основи моделювання, операційно-методичний рівень представлений як комплекс задач,
економіко-математичних моделей й математичних методів, аналітико-пізнавальних
інструментів;
дістав подальшого розвитку:
один із основних інструментів контролінгу виробничо-господарської діяльності –
система підконтрольних показників, відмінністю якої є групування показників згідно ключових
підсистем виробничо-господарської діяльності, а саме: виробничої, фінансової, маркетингової,
кадрової. У даній системі виокремлюються найбільш впливові підконтрольні показники, які
спрямовують управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробничо-господарської
діяльності на підприємстві;
перелік ознак розвитку системи організаційних знань у контексті їх значення для
забезпечення гідної якості трудового життя, головними з яких визначені незворотність,
закономірність, спрямованість, мінливість, спадковість, відбір організаційних знань, якісні
зміни та вирішення протиріч;
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ланцюг сталого професійного розвитку працівників як сукупність елементів, що
формують, визначають та характеризують його сталість й складається з наступних елементів:
виховання й соціалізація особистості, отримання повної середньої, професійної, вищої та
післядипломної освіти, трансфер знань й умінь новачкам, в чому зацікавлені як працівники, так
і роботодавці, використання інструментарію якого дозволяє виявляти та реалізовувати потреби
й можливості працівників та підприємства на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях;
технологія обґрунтування заходів з покращення інформаційного контенту рекламних
стратегій продукції виробничо-технічного призначення, її відмінність полягає у прогнозуванні
результатів господарювання з використанням моделей кривих росту та сприйняття якості
продукції виробничо-технічного призначення із застосуванням коефіцієнту Спірмена, що
дозволяє враховувати їх стратегічну взаємозалежність та обґрунтувати заходи із зростання, які є
об’єктивним підґрунтям інформування споживачів про можливості підприємства та переваги
продукції виробничо-технічного призначення;
удосконалено:
категоріальний апарат розвитку системи організаційних знань щодо уточнення сутності
поняття «організаційні знання» з урахуванням їх інформаційно-синергетичного походження;
трактування сутності системи організаційних знань та її структура, що відрізняються
виокремленням її основних структурних елементів: організаційних знань та різних типів їх
носіїв – матеріальних, нематеріальних, персоніфікованих, які в процесі взаємодії проявляють
системні властивості щодо цілісності, структурності, інтегративності, множинності,
емерджентності, ієрархічності, відмежованості від зовнішнього середовища, а також
уточненням змісту цих властивостей, що дозволило обґрунтувати теоретичні засади розвитку
системи організаційних знань як складової, яка інтегрується у структуру професійної освіти;
методичний підхід до оцінювання розвитку системи організаційних знань за напрямами
(професійно-освітній, інноваційно-науковий, інформаційно-комунікаційний) та додатково
запропонованим напрямом «корпоративна культура»; особливістю розробленого підходу є
визначення комплексного індексу розвитку системи організаційних знань за запропонованими
напрямами з уточненням складу його субіндексів та процедури їх діагностики, що створює
інформаційне підґрунтя для подальших практичних рекомендацій з розвитку систем
організаційних знань;
типологію внутрішніх комунікативних стратегій, особливість якої полягає у
виокремленні їх чотирьох типів (підтримуюча формально-документальна, мережева
інформаційно-технологічна, залучаюча соціально-орієнтована та інтегративна знаннєпродукуюча) в залежності від застосування соціальних та інформаційних технологій обміну
знаннями, що дозволяє визначити пріоритетні для суб’єктів господарювання типи
корпоративної культури у відповідності з обраними комунікативними стратегіями та
обґрунтувати заходи з реалізації переходу від запроваджуваних до інтегративної знаннєпродукуючої внутрішньої комунікативної стратегії, яка здатна забезпечити формування
системи організаційних знань;
принципи функціональної організованості, які характеризують організаційний капітал як
засіб формування умов результативної колективної діяльності і його дієвість – ступінь впливу
на кількісні та якісні результати діяльності, що надає змогу розглядати організаційний капітал
як з'єднувальну ланку, що поєднує в єдине ціле механізм задоволення потреб, технікотехнологічну базу, інституціональні форми, інтереси людей і суспільно-моральні цінності;
напрями збереження та зростання інтелектуального капіталу який забезпечує певну
якість трудового життя, а саме: створення позитивної атмосфери на підприємстві; постійний
обмін знаннями; дотримання умов інформаційної безпеки; підтримка правового захисту
інновацій; удосконалення системи комунікацій; створення умов щодо самореалізації персоналу;
підтримка та стимулювання інноваційних процесів; підтримка актуального рівня
інформаційного забезпечення; систематичний моніторинг інновацій які сприятимуть зростанню
якості трудового життя;
метод аналізу стратегічних відхилень, який є інструментом стратегічного контролінгу на
основі процедури визначення бажаних значень показників у стратегіях, що на відміну від
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існуючих, ґрунтується на оптимальних значеннях найвпливовіших показників виробничогосподарської діяльності; визначенні відсотку бажаного змінення показників виробничогосподарської діяльності, виходячи з реальних умов життєдіяльності підприємства. Даний
метод спроможний здійснювати контроль з позицій майбутніх періодів виконання стратегій та
їх коригування;
методичний підхід щодо розподілу функцій фахівців інноваційної діяльності для
забезпечення гідної якості їх трудового життя на основі оцінки їх креативності, відмінність
якого від існуючих полягає у визначенні психоемоційних відмінностей, які притаманні людині з
точки зору розподілу рольових навантажень, які мають виконувати фахівці інноваційної
діяльності. Практичне використання методичного підходу дозволяє визначати до якого типу
фахівців інноваційної діяльності належить досліджуваний працівник, і якою роботою він має
займатися з метою забезпечення гідної якості його трудового життя;
методичний підхід до прогнозування рівня інноваційної активності промислового
підприємства, який є підґрунтям для прийняття управлінських рішень щодо зростання
інноваційної активності машинобудівних підприємств;
методичний підхід до формування рекламних стратегій продукції виробничо-технічного
призначення, відмінністю якого є врахування двох складових: кількісної – щодо результатів
господарювання підприємств та якісної – відносно сприйняття споживачем якості продукції
виробничо-технічного призначення, об’єднання яких створює двовимірний простір формування
рекламних стратегій підприємств з розподілом методом трьох сігм щодо відхилень
інтегральних показників складових від середнього значення за якісними ознаками складових
щодо їх прояву на низькому, середньому та високому рівнях для результатів господарювання та
низькому, помірному і достатньому – для сприйняття якості продукції виробничо-технічного
призначення;
методичний підхід до оцінки стану ринку праці молоді в умовах трансформаційних
процесів у сфері зайнятості із застосуванням інтегрального показника, що, на відміну від
наявних ґрунтується на формуванні розширеної системи показників, які характеризують
кількісний та якісний аспекти розвитку як за інтегральним виміром, так і за його складовими
(пропозиція, попит, збалансованість ринку праці молоді, інституціональна структура та
показники оплати праці на ринку праці молоді), що дозволяє підвищити обґрунтованість
економіко-організаційних рішень стосовно розвитку ринку праці молоді;
організаційно-методичне забезпечення здійснення державного регулювання та аналізу
стану ринку праці молоді на засадах моніторингу, заснованому на використанні систем
показників для визначення пріоритетів якісного, структурного та кількісного аспектів розвитку,
з урахуванням стану інституційного середовища, що здійснює служба моніторингу з
розподілом функцій між інститутами ринку праці;
удосконалено методичний підхід до визначення рівня конкурентоспроможності
працівників підприємств як підгрунття якості їх трудового життя, що, на відміну від існуючих,
базується на інтегральному оцінюванні їх компетентностей за групами: функціональні,
інтелектуальні, соціальні, особистісні, ситуативні, із здійсненням кількісно-якісної
інтерпретації інтегральної оцінки конкурентоспроможності для кожного працівника (на
прикладі фахівців економічних відділів промислових підприємств) з урахуванням значущості
як компетентностей, так і їх груп в залежності від особливостей процесу праці на
підприємствах,
що
дозволить
розробити
комплекс
заходів
з
підвищення
конкурентоспроможності працівників;
методичний підхід до забезпечення узгодженості рівнів конкурентоспроможності
людських ресурсів та підприємств як роботодавців на ринку праці для забезпечення гідної
якості трудового життя, відмінністю якого є використання теорії нечітких множин для
врахування особливостей функціонування підприємств та компетентностей найманих
працівників на ринку праці щодо низького, середнього та високого значення рівнів їх
конкурентоспроможності та полягає у сформованому комплексі основних типових заходів із
забезпечення відповідності вимог як підприємств-роботодавців, так і людських ресурсів до їх
взаємної конкурентоспроможності.
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Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості їх використання на
промислових підприємствах: Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (довідка
№ 301/1357 від 06.12.16 р.), Харківський науково-впроваджувальний центр тягового рухомого
складу «НВЦ ТРС» (довідка № 090/16 від 06.12.16 р.), ТОВ «ВТ-ІНЖИНІРІНГ» (довідка №534
від 28.11.2016 р.), Державне космічне агентство України ДНВП «Об’єднання Комунар» Заводу
«Комунарсчетмаш» (довідка № 17-д/б від 21.12.2016 р.), ПП «Слобожанські інвестиції-2007»
(довідка № 1/11 від 21.11.2016 р.), ДП «Завод «Електроважмаш» (довідка № 255/02-45 від
19.12.2016 р.), ТОВ «УКРАНАЛІТИКА» (довідка № 16-д/б від 20.12.2016 р.), ТОВ «Виробничокомерційна фірма ЕЛЕКТРОБРИТВА-ХАРКІВ» (довідка № 25 від 02.12.2016 р.). А також
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (довідка № 15-д/б від 20.12.2016
р.), Департаментом комунального господарства Харківської міської ради Харківської області
(довідка № 5497/0/16-16 від 21.12.2016 р.). Практична значущість результатів підтверджується
їх схваленням на міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність та
інновації: проблеми науки та практики», що присвячена проблематиці даних фундаментальних
досліджень. Окремі результати використані у навчальному процесі підготовки магістрів за
спеціальностями у ХНЕУ ім. С. Кузнеця та можуть бути використані іншими ВНЗ (довідка
№16/86-02-349 від 06.12.2016 р.).
2. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою
інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та
методологія, державний реєстраційний номер 0115U002375. Обсяг фінансування – 156,423тис.
грн. Науковий керівник – д.е.н., професор Пилипенко А.А.
Етап 2. Сек’ютирелогічне забезпечення управління впровадженням інновацій при
транскордонній взаємодії учасників великомасштабних економіко-виробничих систем.
Науковий проект спрямовано на вирішення вагомої фундаментальної проблеми,
пов’язаної з розробкою теоретико-методологічних основ створення та практичного
використання механізму управління економічною безпекою великомасштабної економіковиробничої системи в процесі її інноваційного розвитку в умовах розбудови економіки України
на засадах економіки знань. Теоретичною цінністю розробки є її орієнтування на формування
інформаційно-інституціонального
середовища
регламентування
взаємодії
учасників
багаторівневих та великомасштабних економіко-виробничих систем, які прагнуть до
одночасної підтримки економічної безпеки розвитку та провадження інноваційних змін на
основі обміну консолідованим знанням.
Наукова та теоретична цінність отриманих результатів дослідження полягає у тому, що
вони в сукупності спрямовані на вирішення важливої наукової проблеми формування
інформаційно-інституціонального
середовища
регламентування
взаємодії
учасників
багаторівневих та великомасштабних економіко-виробничих систем, які прагнуть до
одночасної підтримки економічної безпеки розвитку та провадження інноваційних змін на
основі обміну консолідованим знанням. Наукове значення результатів, отриманих на другому
етапі держбюджетної НДР, полягає в розширенні сформованого на першому етапі теоретикометодологічного підґрунтя та виділення на його основі відповідних методичних рекомендації
для об’єднання предметних областей різних наукових напрямків, а саме сек’ютерології,
інноватики та інтегративістики. При цьому було враховано ієрархічність та фрактальність у
побудові великомасштабних економіко-виробничих систем, що значно змінює вимоги як до
організації управлінського процесу, так і до переліку й змісту потрібної обліково-аналітичної
інформації. Також отримано емпіричного підтвердження розроблених теорій щодо
сек’ютерологічного забезпечення інноваційного розвитку великомасштабних економіковиробничих систем.
Серед основних положень держбюджтеної НДР практичне значення мають:
- концепція інформаційного управління економічною безпекою інноваційних та
інтеграційних процесів великомасштабних економіко-виробничих систем;
- методологічні засад побудови архітектури менеджменту підприємства з урахуванням
вимог когерентного розвитку всіх систем управління з урахуванням запасу стійкості в системі
економічної безпеки;
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- методичний інструментарій компаративного аналізу інноваційного потенціалу
учасників великомасштабних економіко-виробничих систем та можливості його реалізації в
контексті забезпечення економічної безпеки;
- методичний підхід щодо обґрунтування інноваційних проектів та вибору найбільш
доцільних форм державного регулювання на регіональному рівні реалізації інноваційних
проектів екологічної спрямованості;
- методичний підхід щодо вибору пріоритетних форм організації регіонального
інноваційного співробітництва суб’єктів господарювання;
- структура та складові організаційно-мотиваційного забезпечення інноваційної
діяльності великомасштабних економіко-виробничих систем на рівні регіону.
Результати НДР впроваджено в діяльність ТОВ «Харківський акумуляторний завод
«Владар» та ТОВ НВФ «Вест Лабс Лтд». Результати НДР було опубліковано у 3 монографіях
(розділах монографій) дві з них за кордоном, 38 статтях, у тому числі: 2 статті у збірниках
наукових праць, що входить до НМБД SCOPUS, 2 статті у іноземних виданнях, 22 публікації,
що входить до НМБД Index Copernicus, 9 статтей у фахових виданнях України, 3 статті в інших
виданнях та 19 тезах доповідей. За проблематикою дослідження було подано 3 та захищено 5
дисертацій на здобуття ступеня кандидата філософії. Отримано 5 охоронних документів на
об’єкти права інтелектуальної власності, створені за тематикою проекту.
3. Розроблення методології соціально-економічного розвитку регіону на підґрунті
формування системного базису синтезованого капіталу та інформаційної інфраструктури,
державний реєстраційний номер 0115U002376. Загальний обсяг фінансування 473,56 тис. грн.,
зокрема на 2016 рік 145,924 тис. грн. Науковий керівник – д.е.н., професор Гавкалова Н.Л.
Етап 2. Формування сучасної парадигми соціально-економічного розвитку регіону
при створенні системного базису синтезованого капіталу.
Вперше:

запропоновано системну модель сталого розвитку «піраміда сталого розвитку» СЕС типу
«держава» та модель оцінювання рівня стану культури як образ «життєдіяльності» при
створенні системного базису синтезованого капіталу, яке, базуючись на визначенні місця
регіону в ієрархії суб’єктів соціально-економічних відносин, передбачає модель «білого ящика»
для параметричної ідентифікації системного стану з описом сутності системних параметрівпоказників, що дозволяє отримати достовірну інформацію стосовно його рівня, дає змогу на
практиці закласти системний базис ефективного довгострокового розвитку регіону та сприяє
формуванню, накопиченню і використанню синтезованого капіталу;
розроблено структурно-логічну схему взаємозв'язку основних етапів стратегічного
управління розвитком регіону, яка ґрунтується на оцінці існуючого стратегічного положення
регіону та його можливостей, формуванні набору відповідних альтернативних стратегій, оцінці
ефективності реалізації стратегії, розробці стратегічних планів, проектів та програм, оцінці
ризику їх невиконання, виборі оптимального стратегічного плану, проекту або програми
розвитку регіону;
визначена роль регуляторної політики як напряму публічної політики та способу
суспільного врядування, який реалізується публічними органами як синтез адміністративних та
економічних засобів у формі системи методів, способів, прийомів, інструментів, принципів та
норм, який діє через відповідний механізм, для забезпечення ефективного впливу держави на
соціально-економічний розвиток національної економіки та ефективне формування,
розповсюдження та використання синтезованого капіталу;
розроблена система інтелектуального аналізу сукупності економічних та соціальних
індикаторів діяльності підприємств та організацій регіону, аналіз результатів регіонального
розвитку та їх впливу на формування синтезованого капіталу, яка базується на програмноапаратних рішеннях для системи інтелектуальної аналізу даних, яка повинна підтримувати
концепцію «публічних хмарних обчислень», описана на прикладі Windows Azure і Azure.
Дістало подальшого розвитку:
методичний підхід до створення регіональних і міжрегіональних кластерів, що
стимулюватимуть залучення інвестицій до інноваційно зорієнтованих комплексів регіонів, які
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на відміну від існуючих дозволять доцільно використовувати економічний потенціалу регіону;
знизити ресурсо-, енерго- та матеріалоємності промислового виробництва, підвищити життєвий
рівень зайнятих у промисловості та стимулюватимуть вітчизняних виробників до підвищення
конкурентоспроможності продукції на світовому та внутрішньому ринках;
процедура формування технології ефективного менеджменту персоналу (ТЕМП)
підприємства як інструменту накопичення та використання синтезованого капіталу, яка
відрізняється від існуючих поєднанням у комплексну систему в чітко визначеній та науково
обґрунтованій послідовності здійснення взаємопов’язаних етапів формування технології
ефективного менеджменту персоналу (обґрунтування необхідності розробки ТЕМП, її
проектування, тестування, упровадження), що дає змогу реалізувати ТЕМП відповідно до
розробленої стратегічної карти з урахуванням фактора часу;
аналітичне забезпечення підвищення рівня використання ТЕМП, яке, на відміну від
існуючих, базується на моделюванні складових технології менеджменту персоналу за
допомогою інструменту AllFusion Process Modeler (BPwin), що дає змогу визначити існуючі
проблеми менеджменту персоналу та оптимізувати відповідні бізнес-процеси підприємства в
умовах забезпечення його збалансованої й ефективної кадрової політики;
методичні рекомендації щодо оцінювання рівня технології менеджменту персоналу,
особливістю яких є групування промислових підприємств Харківського регіону методом
кластерного аналізу за її складовими (технології планування персоналу, його відбору та найму,
розвитку, оцінювання, мотивації й контролю за ним), що дає змогу виявити рівень значущості
кожної складової щодо віднесення підприємств до відповідного рівня та оцінити загальну
динаміку зміни рівня технології менеджменту персоналу в групах (кластерах) підприємств.
Удосконалено:
визначення поняття «інформаційне суспільство», яке на відміну від інших, включає такі
змістовні характеристики: 1) суспільство, що знаменує новий етап соціотехнологічної еволюції;
2)
суспільство,
що
характеризується
розвиненою
інформаційно-комунікаційною
інфраструктурою та прискореним розвитком високотехнологічних галузей економіки; 3)
суспільство, в якому його громадяни мають вільний доступ до інформації та високим рівнем
розвитком культури взаємодії з інформацією;
структуру інтелектуального капіталу, яка відрізняється від існуючої однорідністю
складових: людський інтелектуальний капітал, маркетинговий ІК, споживчий ІК, об’єкти
інтелектуальної власності, електронні мережі та інформаційні системи, організаційноуправлінські підсистеми, яка краще адаптується до управлінського впливу за рахунок
подібності природи підсистем;
систему діагностики рівня використання соціального капіталу, яка відрізняється
послідовністю стадій: 1) ідентифікація (детермінація) елементів структури соціального
капіталу, що передбачає організацію управлінського обліку соціального капіталу з наступним
формуванням звітності за видовими проявами потенціалу; 2) оцінка (вимір) соціального активу,
що містить: огляд підходів і методів оцінки, обґрунтування вибору методів оцінки; аналіз і
оцінка кожного компонента, формування звіту про соціальний капітал як актив підприємства;
3) управління соціальним капіталом, соціальними мережами та системою розподілу знань і
навичок, в основі знаходиться процес перетворення мережених зв’язків у вартість,
нагромадження й інтенсивне використання соціального капіталу;
методичний підхід до визначення значущості складових технології менеджменту
персоналу підприємства, який, на відміну від існуючих, синтезує кількісну та якісну оцінку
технології менеджменту персоналу, ґрунтується на використанні методу експертних оцінок,
таксономічного й кореляційно-регресійного аналізу, що дає змогу підвищити обґрунтованість
управлінських рішень з управління персоналом, виявити пріоритетність складових технології
менеджменту персоналу та розробити конкретні рекомендації щодо їх застосування на
досліджуваних машинобудівних підприємствах.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні та методичні
положення науково-дослідної роботи доведено до рівня конкретних методичних рекомендацій
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щодо формування сучасної парадигми соціально-економічного розвитку регіону при створенні
системного базису синтезованого капіталу.
Практична цінність результатів НДР полягає у можливості їх використанні у практиці
діяльності ПАТ «Харківський коксовий завод» (довідка №1396 від 09.12.2016 р.) та НДЦ ІПР
НАН України (довідка № 05/281 від 10.12.2016 р.). У навчальному процесі уныверситету
застосовуються результати дослідження, зокрема при викладанні навчальних дисциплін:
«Територіальне управління»; «Національна економіка»; «Захист прав інтелектуальної власності
в управлінні проектами». Результати НДР було опубліковано у 4 розділах монографій (одна з
них за кордоном), 1 електронному посібнику, 1 статті у збірнику наукових праць, що входить до
НМБД Scopus, 5 статтях у збірниках, що входить до НМБД Index Copernicus, 8 статей у фахових
виданнях України та 7 тез доповідей. За проблематикою дослідження було подано 1 та
захищено 1 дисертацію на здобуття ступеня кандидата філософії та 4 магістерські роботи.
4. Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки електронного
навчання у вищій школі нового покоління, державний реєстраційний номер 0116U004519.
Загальний обсяг фінансування 674,0 тис. грн., зокрема на 2016 рік – 200,781 тис. грн. Науковий
керівник – д.е.н., професор Пономаренко В.С.
Етап 1. Концептуальні засади створення системи підтримки електронного
навчання у вищій школі нового покоління.
Вперше розроблено концепцію створення системи підтримки електронного навчання у
вищій школі нового покоління, яка передбачає побудову системи підтримки електронного
навчання як складної системи та виступає теоретичною основою для стратегічного планування
розвитку дистанційного та електронного навчання.
Удосконалено:
педагогічний сценарій електронного навчання, який містить модель сценарію роботи
студента з системою у вигляді відповідного діалогу і методику кількісної оцінки взаємозв'язків
між об'єктами вивчення в моделі педагогічного сценарію, яка дозволяє перейти від якісного
опису моделі навчальної дисципліни до кількісного при суттєвому зниженні вимог до досвіду і
інтуїції викладачів-розробників відповідних курсів.
модель електронного навчання з урахуванням міждисциплінарного підходу у закладі
вищої освіти у вигляді структурної схеми педагогічної парадигми неперервного навчання на
протязі життя, практична значимість якої полягає в можливості її технологічної реалізації у
вигляді мережевих освітніх модулів.
методологічні засади дизайну систем підтримки електронного навчання з урахуванням
індивідуальних особливостей того, хто навчається, які дозволяють досягти персоналізації
мультимедійного інтерфейсу;
методику оцінки та діагностики якості знань в електронному навчанні, в основі якої
лежить метод аналізу ієрархій та модифікований метод пошуку шляху мінімальної довжини,
яка дозволяє визначити інтегральну оцінку якості електронного навчання;
методологічні засади формування інноваційної поведінки фахівців в процесі створення
системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління, які засновані на
використанні веб-квестів і дозволяють створити умови для максимального врахування
індивідуальних можливостей і потреб майбутніх фахівців, розкриття їх творчого потенціалу та
формування інноваційної поведінки.
Дістали подальшого розвитку:
технологічні особливості розробки мультимедійних проектів електронного
навчання шляхом включення в них додаткового матеріалу у вигляді практичних завдань та
вправ, прикладів, симуляцій та інтерактивних тестів, що містять текст, графіку, анімацію, аудіо
та відео-елементи. Практична цінність даного результату полягає в забезпеченні розуміння та
засвоєння студентами навчального матеріалу, активізації саморозвитку та сприянню
підвищення самоактивності студента, внаслідок чого відбувається формування індивідуальної
траєкторії навчання;
система вимог до сучасних електронних навчальних видань для вищої школи та
принципи їх створення за рахунок виділення таких категорій вимог, як доступність,
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раціональність, адаптивність, інтерактивність, мультимедійність, придатність, які виступають
теоретичною основою для розробки мультимедійних інтерактивних навчальних видань
засобами AdobeCaptivate;
технологія управління системою підтримки електронного навчання у частині
розроблення таких етапів модернізації системи освіти e-learning, як e-learning 1.0, e-learning 1.3,
та e-learning 2.0, практична значимість якої полягає в забезпеченні створення
високоінформативного, зрозумілого та добре ілюстрованого навчального ресурсу та його
локальної версії;
оцінка ефективності механізмів управління системою підтримки електронного навчання
за рахунок об'єднання в одній моделі оцінювання як якісних, так і кількісних параметрів, яка
дозволяє визначити надійність, достовірність, автентичність, інтерактивність, позитивний ефект
і практичність системи e-learning;
механізми управління системою підтримки електронного навчання в умовах
дистанційної трудової діяльності за рахунок розроблення підсистеми попередньої діагностики
особистих і корпоративних характеристик та початкового (вихідного) рівня дистанційного
працівника, який буде навчатися; підсистеми навчального матеріалу; підсистеми комунікацій
дистанційного працівника з т'ютером в процесі е-learning; підсистеми планування та
оперативного управління процесом е-learning дистанційного працівника.
Уточнено:
теоретичні і методичні засади застосування електронного навчання у вищій школі
шляхом виділення системи компетенцій, які отримують студенти. Практична цінність даного
результату полягає в аналізі та оцінці впливу можливостей сучасних інформаційних технологій
на методологію вищої освіти, в формуванні рекомендацій з впровадження електронного
навчання на основі основних положень педагогічного дизайну для проектування нової системи
освіти та вдосконалення технології спілкування студентів і викладачів;
сутність педагогічних умов стосовно забезпечення комфортної роботи студента та
викладача в процесі електронного навчання у частині забезпечення візуалізації навчання,
створення інформаційної продуктивності, налагодження безперервного зв’язку студента й
викладача (зворотного зв’язку), створення умов для об’єктивного контролю знань і вмінь
студента. Практична значимість даного результату полягає в забезпеченні індивідуалізації
навчання, створення умов для мотивації навчання, сприяння розвитку самоаналізу,
самоконтролю, рефлексії;
особливості експериментального впровадження механізмів управління системою підтримки електронного навчання шляхом використання сучасних обчислювальних технологій в
освіті та 3D моделюванні. Практична значимість даного результату полягає у визначенні ефективності застосування програмного забезпечення в організації дистанційного навчання студентів.
Практична цінність результатів НДР полягає у можливості їх використанні у практиці
діяльності сучасних вищих навчальних закладів, що доводиться їх впровадженням в Інституті
економіки і менеджменту Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова,
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», Національній
академії Національної гвардії України, Харківському національному університеті Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба. Практична значущість результатів підтверджується їх схваленням на
Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії»
(м. Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 28–29 квітня 2016 року), що присвячена проблематиці
фундаментального дослідження. Значимість отриманих результатів має освітню спрямованість.
Так, основні результати дослідження впроваджено у навчальний процес ХНЕУ ім. С. Кузнеця
при підготовці нових лекційних дисциплін та циклів лабораторних робіт.
Результати НДР було опубліковано у двох монографіях (одна з них за кордоном),
1 навчальному посібнику і 9 статтях у науковометричних збірниках. За проблематикою
дослідження було захищено 1 дисертація на здобуття ступеня кандидата філософії та
8 магістерських робіт. Також за результатами НДР було отримано Свідоцтво про реєстрацію
авторського права №66454 «Стаття «Автоматизація процесу електронних книг у форматі epub»,
дата реєстрації 05.07.2016 р.
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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.
У 2016 році в межах держбюджетного фінансування прикладних досліджень і розробок з
пріоритетного напряму «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань» вчені університету виконували проекти за піднапрямами
«Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх
технологій покращення якості життя» та «Проблеми розвитку особистості, суспільства,
демографія та соціально-економічна політика», наукові секції «Економіка» та «Педагогіка,
психологія, проблеми молоді та спорту». Джерелом фінансування для цих проектів є державний
бюджет України (прикладні дослідження і розробки). Обсяг фінансування на 2016 рік:
(загальний фонд) – 750,06 тис. грн.
У 2016 році виконувалось 23 госпдоговірних науково-дослідних робіт, з них 19 НДР
закінчено. Обсяг фінансування на 2016 рік (спеціальний фонд) – 336,33 тис. грн.
Важливі результати за закінченими у 2016 році науково-дослідних роботах:
1. Планування, моніторинг, самооцінки діяльності розвитку вищого навчального
закладу, державний реєстраційний № 0115U002377. Науковий керівник — д.е.н., професор
Пономаренко В.С. Обсяг фінансування на 2016 рік – 160,623 тис. грн.
Етап ІІ. Апробація та розробка супроводу системи планування, моніторингу,
самооцінки діяльності і розвитку ВНЗ.
Основні результати отримані в 2016 році:
Розроблено та удосконалено:
розроблено організаційно-методичний супровід планування, моніторингу, самооцінки
діяльності та розвитку ВНЗ, який полягає у системі заходів організаційного та методичного
характеру, розробці робочих форм для здійснення функцій управління ВНЗ на різних рівнях
організаційної структури та за основними напрямами діяльності;
методику інституційної самооцінки університетів на основі аналізу існуючих практик та
організації структур управління якістю в університетах Бельгії, Казахстану, Грузії, Молдови,
Румунії та України за 4 напрямами: управління, освіти, науки та інтернаціоналізації;
методичне забезпечення порівняльного оцінювання функціонування і розвитку ВНЗ на
основі визначення економічної маси, з урахуванням перебігу демографічних, соціальноекономічних процесів, що дає можливість вирішити проблему консолідації інтересів держави,
роботодавця, ВНЗ та споживачів освітніх послуг;
інструментальне забезпечення експрес-діагностування і самооцінки діяльності ВНЗ за
рахунок застосування модифікованої моделі VRIO-аналізу, що сприяє системності аналізу та
експрес-діагностуванню потенціалу ВНЗ (за напрямами діяльності), обґрунтуванню заходів
щодо їх розвитку;
методичне забезпечення кількісно-якісної діагностики особистісного потенціалу
професійної мобільності науково-педагогічних працівників ВНЗ на основі процедур
концептуалізації і операціоналізації, яке пройшло перевірку на матеріалах ХНЕУ ім. С. Кузнеця
і Світловодського політехнічного коледжу КНТУ);
методика моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів, яка на
відміну від існуючих, доповнена інструментами для здійснення самооцінки результатів
навчання на рівні університету, факультету, кафедри, викладача.
Дістали подальшого розвитку:
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організаційне забезпечення планування, моніторингу, самооцінки діяльності і розвитку
ВНЗ за рахунок побудови ефективної керівної вертикалі з розподілом функцій та
відповідальності на різних рівнях організаційної структури, введення в дію функціонування
координаційного підрозділу;
методика рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників, яка на відміну від
існуючих будується на основі визначення пріоритетності напрямів діяльності за допомогою
методу аналізу ієрархій;
моніторинг якості викладання у ВНЗ (на прикладі іноземної мови), за рахунок
розробленої моделі, що містить компоненти: концептуально-методологічний, організаційний,
технологічно-процесуальний, та запровадження системи оцінювання рівня професійного
розвитку науково-педагогічних працівників не тільки за кваліметричним інструментарієм, а й
обсерваційно (апробація здійснювалась на кафедрі педагогіки та іноземної філології ХНЕУ
ім. С. Кузнеця);
розроблення програмних продуктів на основі веб-технологій та їх використання в
управлінні ВНЗ, зокрема організаційно-методичного забезпечення управління ВНЗ: а) на основі
веб-сайту «Планувальник» (http://nmr.hneu.edu.ua/), який дозволяє на основі особистого
кабінету викладача (модератора кафедри, деканату факультету, відповідних відділів (секторів)
університету) здійснювати поточне планування, моніторинг, самооцінку діяльності та розвитку
ВНЗ, досягнення відповідного рівня стратегічних цілей; б) на основі веб-сайту «Особистий
кабінет студента» (http://students.hneu.edu.ua/), який дозволяє здійснювати контроль
навчального плану, навчального процесу, рейтингу та оцінки якості навчання на протязі
семестру кожним студентом ВНЗ, досягнення відповідного рівня задоволення суспільних
потреб.
розроблення маркетингово-моніторингового супроводу управління розвитком ВНЗ та
якості надання освітніх послуг: а) за рахунок системної оцінки стану внутрішнього та
зовнішнього середовища ВНЗ, де джерелами інформації виступають стейкхолдери освітнього
процесу (абітурієнти, студенти, викладачі, роботодавці); б) створення організаційнометодичного забезпечення для проведення маркетингово-моніторингових досліджень,
особливість якого полягає у використання он-лайн анкетування, як автоматизованого методу
збору та аналізу інформації; в) розроблення програмного продукту для проведення онлайн
анкетування, яке представляє собою систему, що містить конструктор для створення онлайн
анкет і базою даних для збереження результатів анкетування.
Результати дослідження впроваджено в діяльність Харківський національного
педагогічного університету імені Г.Сковороди (довідка № 135-25/4 від 27.12.2016 р.), ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» навчально-науковий інститут менеджменту та психології
(довідка №20-05/495 від 28.12.2016 р.), Українська інженерно-педагогічна академія (№ 106-0478 від 28.12.2016 р.) та в навчальний процес Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця (довідка №17/81-82-537 від 27.12.2016 р.).
За отриманими результатами у 2016 році опубліковано: 2 монографії, 21 наукова стаття,
з них 2 статті у журналах, що індексовані у НМБД SCOPUS та 11 статей, у журналах, що
індексується в НМБД Index Copernicus, 8 статей у фахових вітчизняних та 7 статей у
закордонних наукових виданнях та 38 тез доповідей, 1 електронний навчальний посібник.
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 2016 рік –
187,874 тис. грн.
Етап ІІ. Розробка концептуальних засад побудови адаптивного механізму
регулювання випуску фахівців з вищою освітою певних напрямів підготовки та
спеціальностей в межах освітньої спрямованості ВНЗ відповідно до потреб ринку праці та
формування економіко-математичного та інформаційного забезпечення.
Основні результати отримані в 2016 році:
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сформовано концептуально-методологічні засади та побудовано адаптивний механізм
регулювання структури та якості навчання майбутніх фахівців з вищою освітою відповідно до
освітньої спеціалізації ВНЗ III-IVрівня акредитації, спрямованого на задоволення потреб ринку
праці у кваліфікованих спеціалістах, та який виступає складовою дворівневої системи
розподілу державного замовлення;
розроблено методичні рекомендації щодо побудови системи моніторингу
компетентностей випускників ВНЗ – фахівців з вищою освітою та кваліфікаційних потреб
ринку праці та формування інформаційно-програмного забезпечення її функціонування;
розроблено методичний підхід до побудови комплексу економіко-математичних моделей
діагностики потреби ринку праці у фахівцях з вищою освітою та випуску фахівців певних
напрямів підготовки та спеціальностей відповідно до освітньої спрямованості ВНЗ;
розроблено методичний підхід до перерозподілу державного замовлення між напрямами
підготовки та спеціальностями ВНЗ на підставі побудови економіко-математичної моделі.
Наукова та практична значущість отриманих результатів полягає в наступному:
1) Розроблено концептуально-методологічні засади та побудовано адаптивний механізм
регулювання структури та якості навчання майбутніх фахівців з вищою освітою відповідно до
освітньої спеціалізації ВНЗ, спрямований на задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих
спеціалістах. Наукова новизна полягає в розробці механізму посилення академічної автономії
вищого навчального закладу за рахунок оперативного моніторингу змін на ринках освітніх
уподобань населення, праці та освітніх послуг, що сприяє своєчасному та оперативному
корегуванню функціонування ВНЗ та посилює його конкурентні переваги в національному та
міжнародному освітньому просторі. Практична значимість полягає у доцільності застосування
запропонованої методики для ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з метою підвищення їх академічної
автономії.
2) Запропоновано методичні рекомендації щодо побудови системи моніторингу, яка
базуються на технології співставлення набутих під час навчання компетентностей випускників
ВНЗ та кваліфікаційних компетентностей ринку праці. Наукова новизна складається в розробці
інформаційно-програмне забезпечення функціонування системи моніторингу дозволяє ВНЗ
оперативно корегувати навчальні плани підготовки фахівців відповідно до поточних та
майбутніх потреб національного ринку праці. Практична значимість системи моніторингу
полягає у спрямованості розробки як складової частини системи моніторингу оцінки
привабливості ВНЗ для абітурієнтів.
3) Запропоновано модель внутрішньоуніверситетського перерозподілу бюджетних місць
між спеціальностями та спеціалізаціями, яка є дієвим інструментом оптимального розподілу
державного замовлення між певними спеціальностями в межах виділеного державного
замовлення для окремого ВНЗ. Наукова новизна полягає в удосконаленні системи планування
випуску фахівців з вищою освітою на підставі поєднання зусиль Міністерства освіти і науки
України, яке має здійснювати обґрунтований розподіл бюджетного фінансування між ВНЗ
відповідно до його рейтингу та тактичних й стратегічних потреб розвитку національної
економіки та власно ВНЗ. Практичне значення запропонованої моделі 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 діяльність Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації (№ 01-40/4950 від 29.11.2016 р.), Полтавського
національного педагогічного університету (№ 5751/01-55/02:25 від 24.11.2016 р.), Харківського
національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (№ 01/10-929 від 05.12.2016 р.) та
в навчальний процес Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця в дисципліни «Статистика ринків», «Економічна статистика».
За отриманими результатами опубліковано 3 монографії 15 наукових статей, з них
2 статті у журналах, що індексовані у наукометричній базі SCOPUS, 4 статті у фахових
вітчизняних наукових виданнях та 11 тез доповідей.
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3. Соціально-економічне регулювання трудової діяльності, державний реєстраційний
№ 0116U004522. Науковий керівник — д.е.н., професор Назарова Г.В. (Замовник – ФО-П
Смальченко В.М.). Обсяг фінансування — 10,0 тис. грн.
Проаналізовано стан трудової діяльності та соціального захисту. Розроблено науковометодичне положення щодо регулювання трудової діяльності та соціального захисту.
Сформовано механізм сприяння соціальному захисту незахищених верств населення. Це
сприятиме зростанню лояльності персоналу до організації та підвищенню рівня кадрової
безпеки.
4. Практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного
туризму, державний реєстраційний № 0116U004520. Науковий керівник — к.е.н., професор
Зима О.Г. (Замовник – ФО-П Смальченко В.М.). Обсяг фінансування — 10,0 тис. грн.
Розроблено організаційно-економічний механізм управління кластером туристичнорекреаційних послуг. Проведено аналіз світового досвіду розвитку рекреаційних зон та
екологічного туризму. Розроблено підхід щодо інвестиційного супроводу стратегічного
розвитку екологічного туризму в рекреаційних зонах регіону. Обґрунтовано підхід щодо
аналізу розвитку рекреаційних зон територіальних природогосподарських систем. Визначено
пріоритетні напрямки стратегічного розвитку екологічного туризму в рекреаційних зонах.
Визначено методичні аспекти формування екологічного туризму.
5. Проектно-орієнтований підхід як основа забезпечення ефективності менеджменту
персоналу в організації, державний реєстраційний № 0116U004523. Науковий керівник —
к.е.н. Єрмоленко О.О. (Замовник – ТОВ «Аудиторська фірма «Ревізор») Обсяг фінансування —
10,0 тис. грн.
На основі результатів порівняльного аналізу різних підходів до забезпечення
ефективності управління персоналом організації було обґрунтовано теоретичні засади та надано
методичні рекомендації щодо проектно-орієнтованого підходу як основи забезпечення
ефективності менеджменту персоналу в організації ТОВ «Аудиторська фірма «Ревізор».
Отримала подальший розвиток розробка оптимального механізму підвищення ефективності
управління персоналом, що ґрунтується на проектно-орієнтованому підході, і надані
рекомендації щодо його впровадження у діяльність організації.
6. Організаційно-економічний механізм управління розвитком експортного
потенціалу підприємства, державний реєстраційний № 0116U003948. Науковий керівник —
к.е.н., професор Піддубний І.О. (Замовник – ПАТ «Турбогаз»). Обсяг фінансування — 20,0 тис. грн.
Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня стійкості розвитку експортного
потенціалу підприємства дозволяє за допомогою «3D-моделі» визначити комплексний
відносний показник стійкості, що враховує актуалізовану і не актуалізовану частини
експортного потенціалу підприємства та стан зовнішнього ринку. Економічний та соціальний
ефект – задоволення потреби машинобудівних підприємств у чіткій системі показників оцінки
рівня стійкості експортного потенціалу, 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 зовнішньоекономічного розвитку.
7. Стратегічне управління ризиками інвестування інноваційного розвитку
підприємств, державний реєстраційний № 0116U005217. Науковий керівник — к.е.н., доцент
Верещагіна Г.В. (Замовник – ТОВ «Науково-впроваджувальний центр тягового рухомого
складу»). Обсяг фінансування — 30,0 тис. грн.
Розроблено теоретичне та методичне забезпечення вдосконалення стратегічного
управління ризиками інвестування інноваційного розвитку підприємства на основі оцінки
ризиків реалізації/ нереалізації окремих етапів інноваційного процесу (проекту) або нереалізації
інноваційного процесу (проекту в цілому).
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8. Оцінка нематеріальних активів і об’єктів корпоративних прав в процесі
інноваційної діяльності підприємств, державний реєстраційний № 0116U003949. Науковий
керівник — д.е.н., професор Васильєв О.В. (Замовник – ТОВ «Бізнес-група Співдружність»).
Обсяг фінансування — 9,5 тис. грн.
Розроблено теоретичне та методичне забезпечення вдосконалення інформаційноаналітичної підтримки оцінки нематеріальних активів і об’єктів корпоративних прав в процесі
інноваційної діяльності підприємства та обґрунтування переліку процедур, які реалізуються у їх
межах.
9. Особливості виконання типових договорів, державний реєстраційний
№0116U005219. Науковий керівник — к.юр.н., професор Сергієнко В.В. (Замовник – ФО-П
Акулов Б.В.). Обсяг фінансування — 10,0 тис. грн.
Розроблено методичний підхід щодо внесення змін до типового договору. Проведено
аналіз чинного законодавства України у сфері надання комунальних послуг. Зроблені висновки,
що зміна умов договору теплопостачання побутового споживача, як і його припинення, є
невід’ємним правом споживача (абонента). Обґрунтовано застосування категорії «типові умови
договору», що будуть мати обов’язковий характер для сторін договору, проте не будуть мати
характер нормативно-правового акту. Удосконалено перелік умов договору про надання
комунальних послуг, що є істотними. Визначено, що регулювання відносин договором,
укладеним згідно типового договору, затвердженого нормативним актом, є договірним, а не
нормативним.
10. Удосконалення механізму фінансування житлової нерухомості, державний
реєстраційний № 0115U001901. Науковий керівник — к.е.н., професор Внукова Н.М. (Замовник
– ТОВ «Вінтера-Вікна»). Тема закінчилися в 2016 році, кошти обсягом 13 тис.грн. отримані в
2015 році.
Проведено аналіз сучасного стану функціонування механізму фінансування житла в
Україні. Визначено перелік критичних проблем інвестора в процесі вкладення власних
грошових коштів в нерухомість. Розроблено витратний підхід щодо оцінки привабливості
житла для інвестора в ході фінансування. Встановлено зв'язок між фінансовим активом та
фінансовим інструментів при здійснення операцій з житловою нерухомістю. Визначено
пріоритетний напрям процесу фінансування житла через фонди фінансування будівництва.
Отримали подальший розвиток: підхід до оцінки привабливості житла; алгоритм визначення
витрат інвестора з урахуванням вибору фінансового активу в процесі його перетворення в
прибуток; процедура аналізу проблематики сучасного ринку житлової нерухомості в Україні.
11. Удосконалення процесу управління діяльністю підприємства, державний
реєстраційний № 0116U005220. Науковий керівник — к.е.н. Шевченко І.В. (Замовник –
ДП «Південдіпрошахт»). Обсяг фінансування — 9,0 тис. грн.
Розглянуто суть та особливості реінжинірингу бізнес процесів, визначено властивості та
етапи процесу реінжинірингу бізнес процесів на підприємстві, розглянуто основні принципи
реінжинірингу бізнес-процесів. Використання методів та інструментів реінжинірингу бізнеспроцесів дозволить на промислових підприємствах: скоротити витрати на виробництво
продукції; збільшити швидкість виконання замовлення; та збільшити обсяги виробництва
продукції. Було проведено дослідження такого методу активізації творчого мислення колективу
як синектика. Процес синектики не має чіткої послідовності етапів, тому була запропонована
узагальнена послідовність етапів його практичного застосування, а саме: постановка завдання,
опис існуючої проблеми; перетворення незнайомого в знайоме; інформаційний обмін;
безпосередньо творчий процес; об'єднання аналогій з проблемою; формування рішення і його
практичне впровадження.
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12. Аналіз та оцінка організації внутрішнього контролю суб’єктів господарювання,
державний реєстраційний
№ 0116U005218. Науковий керівник — к.е.н., професор
Дікань Л.В. (Замовник – ТОВ «Колос»). Обсяг фінансування — 20,0 тис. грн.
Досліджено стан організації внутрішнього контролю суб’єктів господарювання.
Визначено сутність внутрішнього контролю в сучасних умовах. Наукова та практична
значимість полягає в обґрунтуванні концептуальної основи розвитку державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм як різновиду внутрішнього державного фінансового
контролю. Вивчено особливості організації внутрішнього контролю за сплатою податків
сільськогосподарських підприємств. Розроблено методичний підхід до рівня фінансової безпеки
суб’єктів господарювання. Запропоновано методичний підхід до оцінки організації
внутрішнього контролю суб`єктів господарювання. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо
організації внутрішнього аудиту окремих суб’єктів господарювання.
13. Формування методичного забезпечення активізації інноваційної діяльності
промислового підприємства, державний реєстраційний № 0115U007161. Науковий керівник
— д.е.н., професор Ястремська О.М. (Замовник – ДП «Харківський машинобудівний завод
«ФЕД»). Тема закінчилися в 2016 році, кошти обсягом 20 тис.грн. отримані в 2015 році.
Проведено аналіз теорій та підходів, що складають підґрунтя розвитку організаційного
забезпечення інноваційної діяльності. Визначено структурні елементи та властивості
організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності, а також розроблено модель
оцінки та запропоновано систему показників для оцінки елементів і процесів організаційного
забезпечення активізації інноваційної діяльності. На основі результатів порівняльного аналізу
різних способів активізації інноваційної діяльності було розроблено процес активізації
інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах Харківської області шляхом
формування робочої групи, досліджено підхід до вибору складу фахівців до робочої групи з
активізації інноваційної діяльності.
14. Розробка методики розрахунку оптимальних режимів різання та стійкості
твердосплавних інструментів із зносостійкими покриттями за критерієм найменшої
собівартості обробки для умов високошвидкісного різання, державний реєстраційний №
0116U005337. Науковий керівник — д.т.н., професор Новіков Ф.В. (Замовник – ТОВ «ВТІнжинірінг»). Обсяг фінансування в 2016 році 35,0 тис. грн.
Розроблено рекомендації 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.
15. Оцінка і забезпечення інвестиційної привабливості українських облігацій
місцевої позики, державний реєстраційний № 0116U001984. Науковий керівник — к.е.н.,
доцент Юшко С.В. (Замовник – ТОВ «Атілог»). Обсяг фінансування — 10,0 тис. грн.
Обґрунтовано теоретичні аспекти та розроблено практичні рекомендації щодо
забезпечення зростання інвестиційної привабливості облігацій місцевих позик. Проведено
ретроспективний аналіз стану та перспектив розвитку ринку місцевих запозичень в Україні.
Обґрунтовано напрямки зростання інвестиційної привабливості українських облігацій місцевих
позик, що сприятиме пожвавленню діяльності органів місцевого самоврядування на ринку
місцевих запозичень (на прикладі столиці України – міста Києва).
16. Формування методичного забезпечення фінансової безпеки підприємства,
державний реєстраційний № 0116U001985. Науковий керівник — к.е.н., доцент Олійник Т.В.
(Замовник – ТОВ «Промелектрокомплект»). Обсяг фінансування — 10,0 тис. грн.

23
Проаналізовано теоретично-методологічну базу стосовно оцінки фінансової безпеки
підприємства. Обґрунтовано функції, методи та складові щодо оцінки фінансової безпеки
підприємства. Розроблено теоретико-методологічні положення щодо забезпечення фінансової
безпеки в системі життєвого циклу підприємства і відповідного організаційно-економічного та
методичного інструментарію їх реалізації.
17. Обліково-аналітичне забезпечення маркетингових досліджень ринку
транспортних послуг, державний реєстраційний № 0116U001986. Науковий керівник — к.е.н.,
доцент Фартушняк О.В. (Замовник – ТОВ «Альянс»). Обсяг фінансування — 10,0 тис. грн.
Теоретично обґрунтовано обліково-аналітичне забезпечення та фактори формування
ринку транспортних послуг. Запропоновано методичний підхід до забезпечення потреб ринку
транспортних послуг на основі маркетингу. Удосконалено процедуру визначення рівня
конкурентоспроможності послуг, яка передбачає сполучення трьох напрямків оцінювання
передумов досягнення підприємством бажаних параметрів позиціонування на ринку (в розрізі
оцінок стратегічних можливостей, конкурентних позицій та кон'юнктури ринку). Розроблено
обліково-аналітичне забезпечення дослідження ринку транспортних послуг з використанням
системного підходу.
18. Підвищення ефективності підприємницької діяльності, державний реєстраційний
№ 0116U008868 . Науковий керівник — к.е.н., доцент Птащенко О.В. (Замовник – ФО-П
Ненчіна Л.Ф.). Обсяг фінансування — 5,0 тис. грн.
Розроблено методичні рекомендації щодо розробки оптимального інструментарію для
формування маркетингової системи на підприємстві, що має важливе методичне значення для
формування загальної стратегії та досягнення цілей досліджуваного підприємства. При
виконанні НДР використана група методів, що підтверджують ефективність запропонованих
заходів. Економічний ефект: зниження витрат на логістичну діяльність підприємства за рахунок
оптимізації логістичних каналів розподілу.
19. Організація обліку та стратегічних систем вимірювання в управління
підприємством, державний реєстраційний № 0116U008867 . Науковий керівник — д.е.н.,
професор Пилипенко А.А. (Замовник – ТОВ фірма «Антарес-ЮВ»). Обсяг фінансування — 20,0
тис. грн.
Обґрунтовано класифікацію облікової інформації, в ході побудови якої узагальнено
різні підходи до виділення видів облікової інформації; особливості використання системи
консолідації інформації в процесі індикативного планування життєдіяльності підприємства.
Удосконалено теоретико-методичні положення трансформації обліково-аналітичного
забезпечення в системі збалансованого обліку; процес формування інформаційного
забезпечення товароруху відповідно до внутрішньої структури торгово-технологічних процесів
підприємств торгівлі; класифікацію рахунків бухгалтерського обліку шляхом обґрунтування
додаткових субрахунків для обліку операцій, пов’язаних із формуванням поточних забезпечень
на покриття зобов’язань за постійними загальновиробничими витратами. Дістав подальшого
розвитку методичний підхід до управління нерозподіленими постійними загальновиробничими
витратами. Удосконалено процес формування противитратної складової механізму підвищення
ефективності діяльності підприємства.
20. Розробка моделей просування продукту в Інтернеті, державний реєстраційний
№ 0116U005695 . Науковий керівник — к.пед.н., доцент Яресько К.В. (Замовник –
ТОВ «Мастер-Пак»). Обсяг фінансування — 6,5 тис. грн.
Представлено рекомендації для підприємства щодо методики, моделей просування
продукту в мережі Інтернет. Створено проект просування продукту в соціальних мережах;
сформовано прототип інтернет рекламної кампанії за допомогою сервісу AdWords; розроблено
макети та приклади різних e-mail розсилок за допомогою сервісу SendExpert. Проведено аналіз
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конкурентів компанії «Мастер-пак» за рейтингом у пошукових системах за ключовими
запитами з урахуванням цільової аудиторії.
21. Діагностика та удосконалення мотивації персоналу підприємства, державний
реєстраційний № 0116U005697 . Науковий керівник — к.е.н., доцент Лугова В.М. (Замовник –
ТОВ «Компанія Крата С»). Обсяг фінансування — 6,0 тис. грн.
Обґрунтовано теоретичні основи та розроблено практичні рекомендації щодо
діагностики та удосконалення мотивації персоналу підприємства, що підвищує продуктивність
праці персоналу та покращує організацію трудової діяльності за рахунок використання
економічних та соціально-психологічних методів мотивації. Економічний ефект полягає в
забезпеченні взаємозв’язку між рівнем винагородження та трудовою поведінкою персоналу
шляхом запровадження грейдингу.
Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання
перехідних науково-дослідних робіт
1.Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного забезпечення
системи рейтингування наукової активності ВНЗ України, державний реєстраційний
№ 0116U004518. Науковий керівник — к.е.н., професор Єрмаченко В.Є. Загальний
запланований обсяг фінансування на весь період 700,00, на 2016 рік фактично профінансовано
за рахунок видатків загального бюджету 200,781 тис. грн.
Етап 1. Компаративний аналіз світового досвіду та розробка концептуальнометодологічних засад побудови складно структурованої системи рейтингування наукової
активності ВНЗ.
Основні результати отримані в 2016 році:
1) визначено послідовності еволюційних етапів трансформації світових систем
рейтингування. Відмінність визначених етапів міститься у дослідженні світових трендів
модернізації системи вищої освіти, формуванні інваріантного ядра принципів її сучасного
розвитку, визначенні етапів трансформації системи вищої освіти України, методів та підходів
до побудови рейтингу наукової активності ВНЗ України з урахуванням світових стандартів;
2) побудовано концепцію формування системи рейтингування науково-дослідної,
науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ. Наукова новизна та практична значимість
полягає у визначенні системи гіпотез, принципів, тверджень, що складають основу розробки
дієвої системи рейтингового оцінювання наукової активності ВНЗ на засадах системного,
провесно-функціонального, особисто-орієнтованого та компетентнісного підходів до оцінки
потенціалу та продуктивності наукової діяльності ВНЗ;
3) розроблено та сформовано методичний підхід щодо побудови складно структурованої
системи рейтингування наукової активності ВНЗ, який дозволяє оцінити наявний рівень та
визначити орієнтири подальшого розвитку наукової діяльності ВНЗ. Практична значимість
полягає у поєднанні процедур оцінювання наявного потенціалу наукової активності ВНЗ та
врахуванні результативності його використання, що дозволяє проводити формування
просторово-часових рейтингів та визначати шляхи підвищення наукової активності ВНЗ;
4) запропоновано методичні рекомендації щодо формування двохрівневої індикативної
системи оцінювання наукової діяльності ВНЗ України відповідно до специфіки їх освітньонаукової та інноваційної діяльності. Практична значимість полягає в тому, що складно
структурована система оцінки наукової активності ВНЗ за рахунок включення факторів наукова
активність, цитованість, міжнародна репутація та комерціалізації наукових досліджень дозволяє
отримати синергетичний рейтинг наукової діяльності ВНЗ України відповідно до сучасних
трендів побудови рейтингів у світовому просторі. Запропонування обґрунтованих систем
локальних показників щодо певного фактору дозволяє сформувати національну систему
підтримки наукової активності ВНЗ відповідно до потенційних спроможностей ВНЗ та їх
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наукової активності з нівелюванням масштабу навчального закладу.
Практична значимість полягає в тому, що результати дослідження нададуть змогу
створювати ефективні рейтинги наукової активності певних кластерів ВНЗ на підставі
алгоритмів та моделей обґрунтування переліку індикаторів та вагових коефіцієнтів двох
основних груп – індикаторів оцінки наукового потенціалу та індикаторів оцінки
результативності використання наукового потенціалу ВНЗ.
Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Харківського національного
економічного університету ім. Семена Кузнеця в дисциплінах «Статистичне моделювання та
прогнозування», «Статистика ринків».
Результати НДР було опубліковано у 2 розділах монографій (одна з них за кордоном),
2 статтях у збірниках наукових праць, що входять до НМБД Scopus, 12 статтях у збірниках, що
входить до НМБД Index Copernicus та фахових виданнях України та 9 тез доповідей. Також за
результатами НДР було отримано 4 Свідоцтво про реєстрацію авторського права та подано
1 заявку на корисну модель.
2. Формування науково-технологічної платформи гармонізації суспільноекономічних інтересів України у світовому економічному просторі, державний
реєстраційний № 0116U004521. Науковий керівник — д.е.н., доцент Лабунська С.В. Загальний
плановий обсяг фінансування 954, 00 тис. грн., фактично профінансовано в 2016 році за
рахунок видатків загального бюджету 200,781 тис. грн.
Етап 1. Обґрунтування методичних підходів щодо створення промислових кластерів
на підставі визначення інноваційної спроможності суб’єктів господарювання.
Основні результати отримані в 2016 році:
Науковий проект спрямовано на вирішення вагомої прикладної проблеми, пов’язаної з
розробкою науково обґрунтованих методичних підходів до визначення пріоритетів
інноваційного розвитку національної економіки на підставі формування науково-технологічних
платформ розвитку економіки країни, оцінки інноваційної спроможності суб’єктів
господарювання та галузей, створення моделі прогнозування можливостей комерціалізації
інновацій із застосуванням нейромережевого моделювання та технологій хмарних обчислень,
що дозволить гармонізувати суспільно-економічні відносини та подолати кризові явища в
економічному секторі країни. Теоретичною цінністю розробки є її орієнтування на
конвергенцію знань, технологій і потреб реального сектору. Наукова та теоретична цінність
отриманих результатів дослідження полягає у тому, що вони в сукупності спрямовані на
вирішення важливої наукової проблеми формування науково-технологічних платформ, що
дозволяють обґрунтовано визначати напрямки державної підтримки фундаментальних та
прикладних наукових досліджень, виконання яких забезпечує гармонізацію суспільноекономічних інтересів у векторі «особистість – бізнес – суспільство – світ».
Наукове значення результатів, отриманих на першому етапі держбюджетної НДР,
полягає в проведенні теоретичного обґрунтування науково-методичного підходу до
формування промислових кластерів, що створені на базі галузей, регіонів, підприємств, а також
розробці методів моніторингу наукового та інноваційного потенціалу України. Послідовне
розкриття поставлених задач дозволило на першому етапі виконання держбюджетної НДР
отримати такі наукові результати, які містять елементи наукової новизни:
Вперше розроблено методичні підходи до створення науково-технологічних платформ
інноваційного розвитку реального сектору економіки, які базуються на конвергенції знань,
технологій і потреб реального сектору і дозволяють здійснити опис проекту структури бази
даних наукових центрів, поточних програм та результатів наукових досліджень;
Удосконалено модель інтегральної оцінки адитивного показника інноваційної
спроможності за суб’єктною ознакою за складовими: ресурсного інноваційного потенціалу,
інноваційних бізнес-можливостей та запасу міцності системи економічної безпеки шляхом його
доповнення складовими, що дозволяють врахувати стан та ефективність логістичної системи
підприємства, а також довгострокові результати інноваційної діяльності, спрямовані на
розширення присутності підприємства на світовому ринку;
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дістали подальшого розвитку: систематизація понятійно-категоріального апарату
наукової проблеми гармонізації інтересів у векторі «особистість» – «бізнес» - «суспільство» «держава» – «світ». Особливість запропонованого підходу складається в урахуванні нелінійних
зв’язків між інтересами суб’єктів у зазначеному векторі та стохастичних проявів соціальноекономічних загроз інноваційному розвитку; методичний підхід до застосування сценарного
моделювання впровадження інновацій у межах створення науково-технологічних платформ
інноваційного розвитку шляхом забезпечення інформаційної доступності до результатів
інноваційної діяльності з різним степенем завершеності.
Серед основних положень держбюджетної НДР практичне значення мають: методичний
базис формування міжкорпораційних кластерів на підґрунті міжгалузевої та міжрегіональної
конвергенції; ієрархічна модель визначення загальної інноваційної спроможності суб’єктів
господарювання; методичні рекомендації щодо визначення інноваційного потенціалу та бізнесможливостей його реалізації суб’єктами господарювання; система моніторингу інноваційної
спроможності суб’єктів та галузей економіки з урахуванням складових: ресурсного
інноваційного потенціалу, узагальнюючого показника можливостей його реалізації та оцінки
забезпечення захисту інноваційних процесів; методичні рекомендації щодо створення системи
економічної безпеки інноваційних процесів підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності; методичні рекомендації щодо розробки структури бази даних наукових центрів,
поточних програм та результатів наукових досліджень щодо оцінки інноваційного розвитку в
розрізі перспектив створення науково-технологічних платформ в Україні.
За прикладною науково-дослідною темою
отримано довідки про використання
результатів, окремих пропозицій та рекомендацій, отриманих в ході досліджень, від НВП ТОВ
«Астрон», ТОВ НВФ «Вест Лабс Лтд», Департаменту економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації. Результати НДР було опубліковано у 2
монографіях, 11 статтях у збірниках наукових праць, що входять до НМБД, зокрема 5 статей,
які входять до НМБД Web of Science та 6 публікацій в журналах НМБД Index Copernicus та 16
статей, які входять до фахових виданнях України та 12 тез доповідей.
3. Розробка методики вибору раціональних методів механічної обробки різанням
деталей машин, виготовлених із матеріалів з підвищеними фізико-механічними
властивостями, державний реєстраційний № 0116U001983. Науковий керівник — д.т.н.,
проф. Новіков Ф.В. (Замовник – ТОВ «ВТ-Інжинірінг»). Обсяг фінансування — 60,0 тис. грн.
Мета роботи – розробка практичних рекомендацій з підвищення продуктивності та
якості механічної обробки деталей машин, виготовлених із матеріалів з підвищеними фізикомеханічними властивостями за рахунок науково обґрунтованого вибору раціональних методів
обробки різаннями, які реалізують умови високошвидкісної обробки та здійснюються
твердосплавними інструментами зі зносостійкими покриттями.
4. Розроблення алгоритмів несиметричного шифрування для мобільних засобів
зв’язку, державний реєстраційний № 0116U005696. Науковий керівник — к.е.н., доцент
Коц Г.П. (Замовник – ФО-П Федотов А.О.). Обсяг фінансування — 23,33 тис. грн.
Мета роботи – обґрунтування теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій
щодо забезпечення конфіденційності та цілісності даних в протоколах мобільного зв’язку.
5. Методика розробки веб-базованих презентацій, державний реєстраційний
№0117U000136. Науковий керівник — к.тех.н., доцент Гаврилов В.П. (Замовник – ФО-П
Євсєєв О.С.). Обсяг фінансування — 10,0 тис. грн. Мета роботи – обґрунтування методичних
рекомендацій щодо розроблення веб-базованих презентацій, які дозволяють просувати послуги
та товари на ринку.
6. Методичні засади управління підприємством та його підсистемами державний
реєстраційний №0117U000135. Науковий керівник — к.е.н., доцент Котлик А.В. (Замовник –
ТОВ «Уск-консалтинг».). Обсяг фінансування — 12,0 тис. грн. Мета роботи - розробка
теоретичного та методичного забезпечення щодо управління підприємством та його
підсистемами на всіх рівнях
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 2016 році за межами ВНЗ
№
з/п

1

Назва та автори
розробки

Важливі показники, які характеризують
рівень отриманого наукового результату;
переваги над аналогами, економічний,
соціальний ефект
ОрганізаційноРезультативність організаційнометодичне,
методичного, нормативно-інструктивного
нормативносупроводу побудови системи управління
інструктивне
діяльністю та розвитком ВНЗ на адаптивних
забезпечення
засадах за рахунок запровадження системи
планування,
заходів організаційного та методичного
моніторингу і
характеру, розроблення робочих форм,
самооцінки якості
методичних рекомендацій, інструкцій,
діяльності та
організаційних документів. Це сприяє:
розвитку ВНЗ на
1) узгодженню функцій планування,
різних
моніторингу, самооцінки із врахуванням
організаційної
європейського досвіду, зовнішнього
структури .
рейтингового оцінювання, 2) побудові
Науковий керівник: ефективної керівної вертикалі щодо
д.е.н., проф..
регулювання управлінської та педагогічної
Пономаренко В.С., діяльності; 3) кількісному вираженню якості
Відповідальний
діяльності та розвитку ВНЗ.
виконавець:
Економічний ефект: ефективний розподіл та
к.пед.н.,доц..
використанню внутрішніх ресурсів ВНЗ
Полякова Г.А.
(кадрових, технологічних, організаційних,
фінансових). Соціальний ефект: реалізація
пріоритетних напрямів державної політики
щодо вищої освіти, яка є стратегічним
ресурсом розвитку суспільства; забезпечення якості вищої освіти як інституційної
соціальної функції; залучення до управління
діяльністю та розвитком ВНЗ різних
категорій учасників освітнього процесу.

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)
Харківський
національний
педагогічний
університет ім.
Г.С. Сковороди
61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 29

Дата акту
Практичні результати, які
впровадження отримано ВНЗ від
впровадження
27.12.2016 р.

Державний вищий
28.12.2016 р.
навчальний заклад
«Університет
менеджменту освіти»
Навчально-науковий
інститут менеджменту
та психології
04053, м. Київ,
вул. Січових
Стрільців, 52-а
Українська
інженернопедагогічна академія,
61003, м. Харків, вул.
Університетська, 16.

28.12.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень у
вітчизняних ВНЗ.
Поглиблення співпраці з
представниками
громадськості,
академічної спільноти,
роботодавцями, освітніми
установами.

28
2

3

Організаційнометодичне
забезпечення
планування,
моніторингу,
самооцінки
наукової діяльності
на рівні
університету,
факультетів,
кафедр, викладачів.
Науковий керівник:
д.е.н., проф.
Пономаренко В.С.
Відповідальні
виконавці: к.пед.н.
Полякова Г.А.,
к.е.н., доц.
Литовченко І.В.

Результативність розробленого
організаційно-методичного забезпечення
розвитку наукової діяльності ВНЗ, за
рахунок впровадження індикативного
планування , моніторингу, самооцінки на
всіх рівнях лінійно-функціональної
структури управління, що дозволяє
вирішувати сучасні завдання наукової,
науково-дослідної, міжнародної діяльності
ВНЗ, підвищувати науково-дослідну,
винахідницьку, публікаційну активність
науково-педагогічних працівників.
Економічний ефект: оптимізація витрат на
науково-дослідну діяльність науковопедагогічних працівників за рахунок
зростання наукового потенціалу ВНЗ,
комерціалізації результатів наукової
діяльності ВНЗ.
Соціальний ефект: соціально-економічний,
духовний, культурний розвиток суспільства
шляхом забезпечення дієвості ланцюга
освіта-наука-інновації-виробництво.
ОрганізаційноРезультативність використання
методичне
розробленого організаційно-методичного
забезпечення
супроводу планування, моніторингу та
планування,
самооцінки навчально-методичної
моніторингу,
діяльності, що дозволяє здійснювати
самооцінки
якісний контроль та моніторинг виконання
методичної
Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності на рівні
діяльності закладів освіти.
університету,
Економічний ефект: ефективний розподіл та
факультетів,
використання внутрішніх ресурсів ВНЗ
кафедр, викладачів (кадрових, технологічних, організаційних).
Науковий керівник: Соціальний ефект: задоволення освітніх
д.е.н., проф..
потреб здобувачів вищої освіти, підвищення

Харківський
національний
педагогічний
університет ім.
Г.С. Сковороди
61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 29

27.12.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень у
вітчизняних ВНЗ.
Поглиблення співпраці з
представниками
громадськості,
академічної спільноти,
роботодавцями, освітніми
установами.

Українська
інженернопедагогічна академія,
61003, м. Харків, вул.
Університетська, 16.

28.12.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень у
вітчизняних ВНЗ.
Поглиблення співпраці з
представниками
громадськості,
академічної спільноти,
роботодавцями, освітніми
установами.

29

4

5

Пономаренко В.С.,
Відповідальний
виконавець ст.н.
співр. Малець І.В,
Організаційнометодичне та
нормативноінструктивне
забезпечення
моніторингу й
самооцінки якості
результатів
навчання студентів
Науковий керівник
д.е.н., проф.
Пономаренко В.С.,
відповідальні
виконавці: к.пед.н.,
доц. Полякова
Г.А., к.е.н., доц.
Азізова К.М.
Маркетинговомоніторинговий
супровід
планування,
моніторингу,
самооцінки
діяльності та
розвитку
університету на
основі /ІТтехнологій.
Науковий керівник:
д.е.н., проф.
Пономаренко В.С.

соціальної відповідальності ВНЗ при
здійсненні освітньої діяльності.
Результативність методики моніторингу та
самооцінки якості результатів навчання
студентів та її організаційно-методичного і
нормативно-інструктивного супроводу, яка
на відміну від існуючих, доповнена
інструментами для здійснення самооцінки
результатів навчання на рівні університету,
факультету, кафедри, викладача.
Економічний ефект: ефективний розподіл та
використанню внутрішніх ресурсів ВНЗ
(кадрових, технологічних, організаційних).
Соціальний ефект: підвищення якості
підготовки компетентних,
конкурентоздатних фахівців для
забезпечення потреб суспільства та ринку
праці.

Харківський
національний
педагогічний
університет ім.
Г.С. Сковороди
61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 29

27.12.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень у
вітчизняних ВНЗ.
Поглиблення співпраці з
представниками
громадськості,
академічної спільноти,
роботодавцями, освітніми
установами.

Результативність розробленого
маркетингово-моніторингового супроводу
управління розвитком ВНЗ та якості
надання освітніх послуг за рахунок:
а) системної оцінки стану внутрішнього та
зовнішнього середовища ВНЗ, де
джерелами інформації виступають
стейкхолдери освітнього процесу
(абітурієнти, студенти, викладачі,
роботодавця, інші зацікавлені суб’єкти);
б) створення організаційно-методичного
забезпечення для проведення маркетинговомоніторингових досліджень, особливість
якого полягає у використання он-лайн

Державний вищий
28.12.2016 р.
навчальний заклад
«Університет
менеджменту освіти»
Навчально-науковий
інститут менеджменту
та психології
04053, м. Київ,
вул. Січових
Стрільців, 52-а

Можливість апробації
наукових досліджень у
вітчизняних ВНЗ.
Поглиблення співпраці з
представниками
громадськості,
академічної спільноти,
роботодавцями, освітніми
установами.

30
Виконавці: к.е.н.,
доц. Бєлікова Ю.В.,
к.е.н. Голубєв С.М.

6

анкетування, як автоматизованого методу
збору та аналізу інформації.
Економічний ефект: зниження витрат на
організацію та проведення маркетинговомоніторингових та соціальнопсихологічних досліджень за рахунок
використання можливостей віддаленого
доступу, автоматизації процесів збору,
обробки та збереження інформації.
Соціальний ефект: врахування соціальної
думки при визначенні якості надання
освітніх послуг ВНЗ, формування стратегій
розвитку, вирішенні поточних завдань;
забезпечення прозорості та відкритості
визначення якості надання освітніх послуг..
Методичні
Результативність сформованої системи
рекомендації щодо моніторингу компетентностей випускників
побудови системи
ВНЗ дозволяє отримувати фахівців, які
моніторингу
можуть ефективно та швидко адаптуватись
компетентностей
до потреб ринку праці і відповідати запитам
випускників ВНЗ – сучасного бізнесу щодо зміни професійних і
фахівців з вищою
життєвих компетенцій.
освітою та
Економічний ефект – зниження витрат на
кваліфікаційних
фінансування держзамовлення на фахівців з
потреб ринку праці. вищою освітою за рахунок збалансованого
Науковий керівник розподілу бюджетних, як установи, що
д.е.н., професор
формує компетентних фахівців.
Раєвнєва О.В.
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.

Департаменту науки і
освіти Харківської
обласної державної
адміністрації
м. Харків, пл..
Свободи 5, 9 під’їзд

29.11.2016

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний
установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

31
7

8

Адаптивний
механізм
регулювання
структури та якості
навчання майбутніх
фахівців з вищою
освітою
Науковий керівник
д.е.н., професор
Раєвнєва О.В.

Результативність механізм регулювання
структури та якості навчання майбутніх
фахівців з вищою освітою 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 збалансованого
розподілу бюджетних, як установи, що
формує компетентнісних 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.
Модель внутрішньо Результативність моделі внутрішньо
університетського
університетського перерозподілу
перерозподілу
бюджетних місць між спеціальностями та
бюджетних місць
спеціалізація ми полягає у оптимальному
між
розподілу державного замовлення між
спеціальностями та певними спеціальностями в межах
спеціалізаціями.
виділеного державного замовлення для
Науковий керівник окремого ВНЗ.
д.е.н., професор
Економічний ефект – зниження витрат на
Раєвнєва О.В.
фінансування держзамовлення на фахівців з
вищою освітою за рахунок збалансованого
розподілу бюджетних, як установи, що
формує компетентнісних фахівців.
Соціальний ефект – зниження рівня
соціальної напруги серед молоді, яка
отримала вищу освіту, що пов’язано з
неможливістю працевлаштуватись за фахом

Полтавський
національний
педагогічний
університет
36003, м. Полтава,
вул. Остроградського,
2

24.11.2016

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний
установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

25.10.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний
установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Харківський
національний
педагогічний
університет ім.
Г.С. Сковороди
61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 29

Тернопільський
національний
економічний
університет, 46020,
м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11

32

9

10

11

у зв’язку з дисбалансом між отриманими у
ВНЗ професійними компетентностями та
потребами в них з боку роботодавців.
Дворівнева система Результативність полягає в удосконаленні
розподілу
системи планування випуску фахівців з
державного
вищою освітою на підставі поєднання
замовлення
зусиль Міністерства освіти і науки України,
Науковий керівник Економічний ефект – обґрунтований
д.е.н., професор
розподіл бюджетного фінансування між
Раєвнєва О.В.
вищими навчальними закладами відповідно
до його рейтингу та тактичних й
стратегічних потреб розвитку національної
економіки та власно вищих навчальних
закладів.
Соціальний ефект – оптимізація розподілу
державного замовлення між певними
спеціальностями окремого ВНЗ.
Методичний підхід Результативність полягає в синергетичному
до побудови
поєднанні процесу оцінювання наукової
двохрівневої
активності ВНЗ з боку Міністерства освіти і
системи
науки України та самооцінки закладами
рейтингування
освіти, який дозволяє сформувати
наукової активності передумови інноваційно-активного
ВНЗ.
посилення продуктивності наукової
Науковий керівник діяльності університетів.
к.е.н., проф.
Соціальний ефект – оцінюються як
Єрмаченко В. Є.
сучасний інструмент удосконалення
системи вищої освіти України та можуть
бути використані в практиці
самооцінювання наукової діяльності ВНЗ
Методичний підхід Результативність полягає в підвищенні
щодо побудови
конкурентоздатності ВНЗ України у
складноструктуров науковому світовому просторі.
аної системи
Економічний ефект – зниження витрат на

Департамент науки і
освіти Харківської
обласної державної
адміністрації
61022, м. Харків,
майдан Свободи, 5,
Держпром,
9-й під’їзд, 4-й поверх

08.02.2017 р.

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний
установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Українська
інженернопедагогічна академія,
61003, м. Харків, вул.
Університетська, 16.

30.01.2017 р

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний
установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Департамент науки і
освіти Харківської
обласної державної
адміністрації

08.02.2017 р.
Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний

33
рейтингування
наукової активності
ВНЗ
Науковий керівник
к.е.н., проф.
Єрмаченко В. Є.
12

Організаційне
забезпечення
формування
науковотехнологічних
платформ
інноваційного
розвитку реального
сектору економіки
Науковий керівник
д.е.н., професор
С. В. Лабунська

13

Методичні
рекомендації щодо
визначення
інноваційного
потенціалу та
бізнесможливостей щодо
його реалізації
суб’єктами
господарювання
Науковий керівник

фінансування наукової діяльності вищих
навчальних закладів України.
Соціальний ефект – у формуванні дієвої
системи інформаційної підтримки
рейтингового оцінювання наукової
активності вищих навчальних закладів
України.
Переваги розроблених методичних підходів
до створення науково-технологічних
платформ забезпечуються апроксимацією
прогресивного досвіду провідних країн та
врахуванням особливостей сучасних умов
функціонування реального сектору
економіки України
Економічний ефект – зниження витрат на
державне управління інноваційною
активністю вітчизняних підприємств та
залучення коштів іноземних інвесторів у
виконання проектів, що є значимими для
економічного та соціального розвитку області.
Соціальний ефект – формування
інформаційного середовища для поширення
бізнес-ідей, залучення молоді до комунікативних процесів інноваційного розвитку.
Переваги розробок містяться в у врахуванні
динамічної природи інноваційного потенціалу
підприємств, не прогнозованості результатів
інноваційної діяльності та стохастичного
розвитку бізнес-можливостей комерціалізації
знань.
Економічний ефект виникає від оптимального
використання інноваційного потенціалу
суб’єктів господарювання та оперативного
реагування системи менеджменту на
виникнення бізнес-можливостей

61022, м. Харків,
майдан Свободи, 5,
Держпром,
9-й під’їзд, 4-й поверх

установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Департамент
28.12.2016 р.
економіки і
міжнародних відносин
Харківської обласної
державної
адміністрації
61022, м. Харків,
майдан Свободи, 5,
Держпром,
3-й під’їзд, 8-й поверх

Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

НВП ТОВ "Астрон"
61033, м. Харків,
вул. Шевченко, 235

Можливість апробації
наукових досліджень
вітчизняними
підприємствами.
Використання результатів
НДР студентами при
написанні
консультаційних проектів,
дипломних робіт,
наукових статей та в
учбовому процесі.

29.12.2016 р.

34
д.е.н., професор
С. В. Лабунська
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впровадження результатів НДР.
Соціальний ефект полягає у мотивації
працівників підприємств до активізації участі у
процесах накопичення нових знань та їх
комерціалізації.
Методичні
Переваги розробки полягають в орієнтації
рекомендації щодо менеджменту підприємства на
створення системи першочерговість завдань гармонізації
економічної
соціальних та економічних інтересів
безпеки
суб’єктів внутрішнього та зовнішнього
інноваційної
середовища, що дозволяє підвищити
діяльності суб’єктів соціальну та економічну ефективність
Науковий керівник інноваційної діяльності та результативність
д.е.н., професор
фінансово-господарської діяльності цілому.
С. В. Лабунська
Економічний ефект полягає у зниженні втрат
від дії негативних чинників в процесі
інноваційної діяльності шляхом реалізації
проактивної стратегії управління
економічною безпекою підприємства.
Соціальний ефект полягає у зменшенні
кількості конфліктів в процесі
впровадження інновацій та мотивацію
співробітників на досягнення найбільшого
позитивного ефекту від участі у НДР та
процесах комерціалізації знань.
Методика
Переваги розробки полягають у визначенні
самооцінки запасу
можливостей інноваційних змін за різними
міцності системи
напрямками відповідно до сформованого
економічної
інноваційного потенціалу наявних
безпеки
інноваційних бізнес можливостей та запасу
підприємства з
міцності підприємства з позиції власної
метою оцінки
економічної безпеки.
можливостей та
Економічний ефект полягає у підвищенні
загроз щодо
ефективності позицій інноваційної
маркетингових
спроможності підприємства з іншими

ТОВ НВФ "Вест Лабс
Лтд",61125, м. Харків,
вул. Катериненська,
46

29.12.2016 р.

В рамках науководослідної діяльності
студентів факультету
консалтингу та
міжнародного бізнесу
розроблений комплекс
алгоритмів реагування
менеджменту на
конфлікти соціальноекономічних інтересів в
залежності від типу
керівної поведінки та
рівня інноваційної
активності підприємства.

ПАТ «Коннектор»,
61000, м. Харків,
пр. Гагаріна 98

29.12.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень
вітчизняними
підприємствами.
Використання результатів
НДР студентами при
написанні
консультаційних проектів,
дипломних робіт,
наукових статей та в

35
інновацій
Науковий керівник
д.е.н., професор
С. В. Лабунська
16

17

підприємствами галузі або з аналогічними
підприємствами регіону.
Соціальний ефект полягає у здійсненні
оцінки економічної безпеки діяльності
підприємства.
Методичний підхід Результативність розробки полягає у
до оцінювання
формуванні методичного забезпечення та
розвитку системи
нового оціночного інструментарію
організаційних
визначення стану та динаміки розвитку
знань за
систем організаційних знань сучасних
напрямами.
підприємств.
Науковий керівник Економічний ефект – оптимізація витрат на
д.е.н., професор
професійне навчання працівників,
Ястремська О. М.., інноваційно-наукову діяльність та
відповідальний
інформаційно-комунікаційні технології з
виконавець к.е.н.,
урахуванням результатів оцінювання
доц. Мартиненко
розвитку системи організаційних знань за
М. В.
напрямами.
Соціальний ефект – налагодження
ефективної взаємодії між працівниками
підприємства за рахунок розвитку
притаманного даному підприємству типу
корпоративної культури та застосування
оптимальних для підприємства заходів
щодо переходу до формування
корпоративної культури, орієнтованої на
знання.
Методичний підхід Результативність полягає у формуванні
до визначення
теоретико-методичного забезпечення
впливу інтелектвизначення взаємного впливу
туальних активів на інтелектуальних активів підприємства та
результати
його інноваційної діяльності як підґрунтя
інноваційної
удосконалення обліку результатів розвитку
діяльності
інтелектуальних активів
підприємства.
Економічний ефект – оптимізація витрат на

учбовому процесі.

ТОВ «ВТІнжиніринг», 49045,
м. Дніпропетровськ,
вул. Верхня, 2-а

28.11.2016 р.

Госпдоговір
Можливість апробації
наукових досліджень
профільними
підприємствами.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

ТОВ «ВКФ
ЕлектробритваХарків»,
61017, м. Харків, вул.
Лозовська, 5

02.12.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень
профільними
підприємствами.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

36
Науковий керівник
д.е.н., професор
Ястремська О. М..,
відповідальний
виконавець к.е.н.,
доц.. Мартиненко
М. В.

18

19

формування нематеріальних
інтелектуальних активів на основі
групування підприємств за ознакою
наявності або відсутності зв’язку між
розвитком інтелектуальних активів та
результатами інноваційної діяльності
підприємства.
Соціальний ефект – підвищення якості
трудового життя працівників на основі
створення додаткових шляхів формування
інтелектуальних активів за рахунок
удосконалення професійного навчання
працівників на робочому місці
ОрганізаційноРезультативність – формування
методичне
організаційно-методичного забезпечення
забезпечення
державного регулювання та аналізу стану
здійснення
ринку праці молоді на засадах моніторингу.
державного
Економічний ефект – підвищення
регулювання та
обґрунтованості економіко-організаційних
аналізу стану ринку рішень стосовно розвитку ринку праці
праці молоді на
молоді за рахунок формування попиту на
засадах
молодих фахівців і подальшого
моніторингу.
працевлаштування.
д.е.н., професор
Соціальний ефект – зменшення рівня
Назарова Г. В.,
безробіття серед молоді та врахування
відповідальний
сучасних змін соціально-економічних
виконавець
процесів при державному регулюванні
Касьмін Д. С.
ринку праці
Методичний підхід Результативність – виконано прогноз
до прогнозування
основних тенденцій інноваційної активності
рівня інноваційної
підприємств Харківської області
активності
Економічний ефект – підвищення рівня
промислового
обґрунтованості інвестицій у розвиток
підприємства
інноваційно активних підприємств
Науковий керівник Харківської області

ПП «Слобожанські
інвестиції-2007»,
61168, м. Харків, вул.
Академіка
Павлова, 305

21.11.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільними установами.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Харківське державне
авіаційне виробниче
підприємство, 61023,
м. Харків, вул.
Сумська, 134

06.12.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень
державними установами.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.
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д.е.н., професор
Ястремська О. М..,
відповідальний
виконавець
Демченко Г. В.
Ланцюг сталого
розвитку персоналу
за елементами в
контексті реалізації
положень
соціальної
відповідальності
підприємств.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Ястремська О. М..,
відповідальні
виконавці к.е.н.,
доц. Маркова Н. С.,
Котляревська К. Ю.

Методичний підхід
щодо розподілу
функцій фахівців
інноваційної
діяльності для
забезпечення
гідності їх
трудового життя на

Соціальний ефект – підвищення якості
трудового життя на основі розвитку
інновацій.
Результативність – послідовність сталого
професійного розвитку у вигляді ланцюга із
визначенням потреб і найманих працівників,
і підприємств в межах реалізації положень
соціальної відповідальності підприємств.
Економічний ефект – скорочення втрат
підприємства від плинності та абсентеїзму
персоналу через врахування потреб останніх
за рахунок взаємоузгодженості необхідності
в професійному навчанні, стратегії
підприємства та тенденцій зовнішнього
середовища.
Соціальний ефект – задоволення потреб
підприємства через створення його
основних конкурентних переваг та
формування компетентного,
високопрофесійного, адаптивного,
стресостійкого ядра колективу, а найманих
працівників – через забезпечення
фізіологічних потреб та потреб в безпеці,
причетності до колективу, можливості
самореалізації.
Результативність – розроблено методичний
підхід щодо розподілу функцій фахівців
інноваційної діяльності для забезпечення
гідності їх трудового життя на основі оцінки
їх креативності, відмінність якого від
існуючих полягає у визначенні
психоемоційних відмінностей, що
притаманні людині з точки зору розподілу

ТОВ
«УКРАНАЛІТИКА»
61052, м. Харків, вул.
Конєва, 2

29.11.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт, наукових робіт та
наукових статей.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Наукововпроваджувальний
центр тягового рухомого складу", 61050,
м. Харків, вул. Куйбишева, 13, к.17

06.12.2016 р.

Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

38
основі оцінки їх
креативності
Науковий керівник:
д.е.н., професор
Ястремська О. М..,
відповідальний
виконавець
к.е.н., доцент
Верещагіна Г. В.
22

23

рольових навантажень, які мають
виконувати фахівці інноваційної діяльності.
Економічний ефект – підвищення рівня
обґрунтованості визначення типу фахівців
інноваційної діяльності з метою
забезпечення гідності їх трудового життя.
Соціальний ефект – підвищення гідності їх
трудового життя на основі оцінки
креативності фахівців інноваційної
діяльності.
Методичний підхід Результативність – виявлення ступеня
до використання
відповідності наявних у потенційних
послідовності
працівників компетентностей існуючим на
етапів
підприємстві вимогам, що створює
пріоритетних
інформаційне підґрунтя для планування
напрямів
заходів з управління розвитком різних видів
управління
організаційних знань як розподілу плану
організаційними
розвитку персоналу підприємства.
знаннями
Економічний ефект – скорочення втрат
підприємства.
підприємства від плинності та абсентеїзму
Науковий керівник: персоналу.
д.е.н., професор
Соціальний ефект – задоволення потреб
Ястремська О. М.
підприємства через створення його
основних конкурентних переваг та
формування компетентного,
високопрофесійного колективу.
Теоретичне та
Результативність – врахування впливу усіх
методичне
видів інтелектуальних активів, включаючи
забезпечення щодо ті, які не відображаються у бухгалтерській
визначення
звітності підприємства, що сприяє
кількісного впливу впровадженню нових підходів до
інтелектуальних
кількісного оцінювання потенційних вигід
активів на
підприємства від інвестицій у
результати
інтелектуальні активи у майбутніх періодах.
інноваційної
Економічний ефект – є науково

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Східне територіальне
управління, 61022, м.
Харків, м. Свободи, 5,
під. 1, пов. 4, кім. 6970

20.12.2016

Можливість апробації
наукових досліджень в
установі.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт, наукових робіт та
наукових статей.

Харківська міська
рада Харківської
області Виконавчий
комітет Департамент
комунального
господарства , 61003,
м. Харків, м.
Конституції, 12

22.12.2016

Можливість апробації
наукових досліджень у
державній установі.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт, наукових робіт та
наукових статей.

39
діяльності
підприємства
Науковий керівник:
д.е.н., професор
Ястремська О. М..

24

25

26

обґрунтованим і практично значущим,
сформоване з використанням сучасних
методів дослідження, офіційних
статистичних даних результатів діяльності
комунальних підприємств
життєзабезпечення міста.
Соціальний ефект – врахування сучасних
змін соціально-економічних процесів при
державному регулюванні ринку праці.
Теоретичне та
Застосування запропонованих напрямів
методичне
збереження та зростання інтелектуального
забезпечення щодо капіталу на підприємстві є підґрунтям
визначення функції забезпечення певної якості трудового життя
інтелектуального
його персоналу.
капіталу, які
Соціальний ефект – актуалізація
сприяють його
управлінського рішення щодо визначення
активізації.
інтелектуального капіталу, які сприяють
Науковий керівник: його активізації.
д.е.н., професор
Ястремська О. М..
Методичне
Результативність – ефективність адаптивної
забезпечення
системи професійного навчання працівників
формування
промисловості на підприємстві.
адаптивної системи Економічний ефект – підвищення якості
професійного
трудового життя працівників, що дозволяє
навчання
очікувати зростання загальної
працівників
продуктивності праці на підприємстві.
промисловості на
Соціальний ефект – актуалізація
підприємстві.
управлінського рішення щодо визначення
Науковий керівник: пріоритетних напрямів навчання
д.е.н., професор
працівників для забезпечення
Ястремська О. М..
життєдіяльності підприємства.
ОбліковоРезультатом проведеного дослідження стало
аналітичне
обґрунтування ряду заходів для формування

ДПЗ
ЕЛЕКТРОВАЖМАШ
61089, м. Харків, пр.
Московський, 229

19.12.2016

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт, наукових робіт та
наукових статей.

ДКА
Комунарсчетмаш,
61070, м. ХарківМСП, вул. Рудика 1

21.12.2016

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт, наукових робіт та
наукових статей.

ТОВ «Харківський
акумуляторний завод

30.12.2016

Госпдоговір.
Програмний продукт,

40
забезпечення
управління
накладними
виробничими
витратами
підприємства.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Пилипенко А.А.

27

цілісного і повноцінного обліковоаналітичного управління накладними
виробничими витратами підприємства.
Запропоновано автоматизоване програмне
вирішення проблеми вибору баз розподілу
накладних виробничих витрат
машинобудівного підприємства на основі
використання підходу Absorption-costing у
підсистемі управлінського обліку. Виконано
функціональне моделювання інформаційних
потоків і документообігу для впровадження
обліково-аналітичного забезпечення
управління накладними виробничими
витратами. Розроблено організаційні заходи
послідовного впровадження обліковоаналітичного забезпечення управління
накладними виробничими витратами до
господарської діяльності української
промислової компанії.
Економічний ефект – 1) зниження витрат на
облікову роботу з розподілу накладних
виробничих витрат і калькулювання
собівартості за МСБО завдяки використанню
розробленого автором програмного продукту;
2) перехід від обліку витрат до
цілеспрямованого управління витратами з
метою їх оптимізації.
Соціальний ефект – модернізація обліковоаналітичного забезпечення та інформаційних
потоків вітчизняного підприємства на засадах
автоматизації й комп'ютеризації, спрямована
на збільшення ефективності використання
залучених ресурсів.
Методичні
Підвищення ефективності функціонування
рекомендації щодо підприємств регіону шляхом впровадження

«Владар», 61109,
м. Харків, вул.
Драгомирівська, 30
ТОВ НВФ «Вест Лабс
Лтд», 61125,
м. Харків,
вул. Катериненська,
46
ТОВ фірма
«АНТАРЕС-ЮВ»,
61022, м. Харків,
просп.Правди,10,
каб.707

29.12.2016

29.12.2016

ДПЗ
«ЕЛЕКТРОВАЖМА
Ш», 61089, м. Харків,
пр. Московський, 299

29.12.2016

ХАРКІВСЬКИЙ
КОКСОВИЙ ЗАВОД,

09.12.2016

який дозволяє: 1)
виконувати
автоматизований розподіл
накладних виробничих
витрат між підрозділами
та між видами продукції,
що виготовляється;
2) автоматично
розраховувати
собівартість виробленої
продукції за повними
витратами за підходом
Absorption-costing, який
вимагають Міжнародні
стандарти
бухгалтерського обліку.

Можливість апробації
наукових досліджень.
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оцінювання рівня
технології
менеджменту
персоналу,
як
інструментарію
реалізації
синтезованого
капіталу;
методичний підхід
до
визначення
значущості
складових
технології
менеджменту
персоналу
підприємства, який
синтезує кількісну
та якісну оцінку
Науковий керівник
д.е.н., професор
Гавкалова Н. Л.
Стратегія
формування
синтезованого
капіталу.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Гавкалова Н. Л.

Методичний підхід
до створення

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.
Перевага розробки полягає у відповідності
системних принципів, що конструктивно
сприятиме формуванню системного базису
синтезованого капіталу.
Економічний ефект – забезпечення
ефективності впливу держави на економічні
та соціальні процеси, забезпечення їх
стабільності і розвитку відповідно до потреб
суспільства;
Соціальний ефект – вдосконалення
правового та адміністративного
регулювання відносин;
Результативність – здійснюється ліквідація
суперечностей, з метою забезпечення

61010, м. Харків,
Червоношкільна
набережна 24

Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Національна академія
наук України
Науково-дослідний
центр індустріальних
проблем розвитку,
61166, м. Харків,
пров. Інженерний,
1-А,

09.12.2016

Можливість апробації
наукових досліджень.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Мереф´янська міська
рада, Харківський

08.12.2016

Можливість апробації
наукових досліджень у

42

30

регіональних і
міжрегіональних
кластерів, що
стимулюватимуть
залучення
інвестицій до
інноваційнозорієнтованих
комплексів регіону.
Науковий керівник
д.е.н., проф.
Гавкалова Н. Л.

динамічної рівноваги в суспільному
виробництві та досягнення соціальноекономічного зростання країни в умовах
ринкової економіки; оптимізація
адміністративно-правового регулювання
економічних відносин.
Економічний ефект – удосконалення
регулювання ринку праці з метою
ефективного розподілу синтезованого
капіталу та зменшенню відтоку
інтелектуальної складової.
Соціальний ефект – забезпечення
конкурентного статусу національних
виробників, гарантування прав і законних
інтересів споживачів; зростання масштабів
обміну знаннями, що у свою чергу
позитивно впливає на результати діяльності
організації.

район, Харківська
область, 62472, вул.
Дніпропетровська,
213

державних установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Концепція створення системи
підтримки електронного навчання у
вищій школі нового
покоління.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Пономаренко В.С.,
відповідальний
виконавець д.е.н.,
проф. Пушкар О.І.

Підвищення ефективності формування
компетенцій студентів за рахунок
індивідуалізації процесу електронного
навчання та врахування індивідуальних
особливостей того, кого навчають.
Економічний ефект: зниження витрат на
фінансування послуг експертів за рахунок
методичної підтримки вибору
індивідуальної траєкторії навчання
студентів. Соціальний ефект: підвищення
зацікавленості студентів у навчанні за
рахунок використання технологій e-learning

Інститут економіки і
30.11.2016
менеджменту
Одеської національної
академії зв’язку ім.
О.С. Попова,
65029, Одеса вул.
Ковальська ,1

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державних
установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут»,
61000, Харків,

27.10.2016

43
вул. Кирпичова, 21

31

Методичне
забезпечення
удосконалення
формування
механізму
фінансування
житлової
нерухомості.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Внукова Н.М.

Проведено аналіз сучасного стану
функціонування механізму фінансування
житла в Україні. Визначено перелік
критичних проблем інвестора в процесі
вкладення власних грошових коштів в
нерухомість. Розроблено витратний підхід
щодо оцінки привабливості житла для
інвестора в ході фінансування. Встановлено
зв'язок між фінансовим активом та
фінансовим інструментів при здійснення
операцій з житловою нерухомістю.
Визначено пріоритетний напрям процесу
фінансування житла через фонди
фінансування будівництва.
Економічний ефект – зниження
інвестиційного навантаження інвестора з
огляду застосування оптимального за
витратним підходом фінансового активу для
фінансування житла – сертифікату ФФБ.
Соціальний ефект – зниження витрат для

Національна академія
Національної гвардії
України
61000, Харків, майдан
Захисників України, 3

12.10.2016

Харківський
національний
університет
Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба,
61000, Харків,
вул. Клочківська, 228
ТОВ «ВІНТЕРАВІКНА»
49010,
м. Дніпро,
вул. Лазаряна, 3

24.11.2016

30.05.2016

Госпдоговір.
Можливість апробації
наукових досліджень
підприємствами
будівельної галузі.
Використання результатів
НДР студентами при
написанні
консультаційних проектів,
дипломних робіт,
наукових статей та при
викладанні дисципліни
«Ринок фінансових
послуг»

44

32

Методичне
забезпечення
активізації
інноваційної
діяльності
промислового
підприємства.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Ястремська О.М.

33

Методика вибору
оптимальних
режимів різання та
стійкості
твердосплавних
інструментів із
зносостійкими
покриттями.
Науковий керівник
д.т.н., професор
Новіков Ф.В.

інвестора, що дозволяє маневрувати
забудовнику та підрядчикам процесом
вибору об’єкту інвестування та тим самим
розширює потенційну базу клієнтів
Результативність формування
організаційного забезпечення активізації
інноваційної діяльності промислового
підприємства.
Економічний ефект – удосконалення
спрямоване на більш ефективне здійснення
інноваційної діяльності на промисловому
підприємстві, розвиток інноваційного
потенціалу, що надає додаткових
можливостей в підвищенні
конкурентоспроможності на вітчизняних та
зарубіжних ринках збуту та залученні
інвестицій, що в свою чергу сприятиме
отриманню додаткового прибутку.
Соціальний ефект – забезпечення гідної
якості трудового життя персоналу, шляхом
збільшення отриманого додаткового
прибутку через активізацію інноваційної
діяльності.
Розроблено теоретичні та практичні
рекомендації щодо підвищення стійкості
твердосплавних інструментів із
зносостійкими покриттями, продуктивності
механічної обробки та зменшення
собівартості обробки за рахунок
застосування оптимальних параметрів
режимів різання, визначених за критерієм
найменшої собівартості обробки, в умовах
високошвидкісного різання на
технологічних операціях точіння та
фрезерування деталей машин, виготовлених

ДП «ХМЗ «ФЕД»,
61000,
м. Харків,
вул. Сумська, 132

29.04.2016

Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
Госпдоговір, 20.0 тис. грн.

ТОВ «ВТІНЖИНІРИНГ»,
49045,
м. Дніпро,
вул. Верхня, 2 а

31.08.2016

Госпдоговір.
Отримання постійної бази
практики для студентів.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.

45

34

Рекомендації щодо
державного
регулювання
трудової діяльності
та соціального
захисту населення.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Назарова Г.В.

35

Науковометодичний підхід
щодо формування

із матеріалів з підвищеними фізикомеханічними властивостями.
Економічний ефект - запропонована
методика розрахунку сприяє теоретичному
визначенню оптимальних параметрів
режимів різання за критерієм найменшої
собівартості обробки, що порівняно зі
застосовуваними на практиці аналогічними
методиками дозволяє максимально
зменшити собівартість обробки без
зменшення продуктивності й ефективно
впроваджувати сучасні твердосплавні
інструменти зі зносостійкими покриттями
на технологічних операціях точіння та
фрезерування в умовах високопродуктивної
високошвидкісної обробки деталей машин,
виготовлених із матеріалів з підвищеними
фізико-механічними властивостями.
Показники результативності: зростання
ефективності витрат на соціальне
забезпечення персоналу; удосконалення
механізмів регулювання трудової діяльності
суб’єкта господарювання.
Економічний ефект – формування та
реалізація ефективної стратегії соціального
захисту на підприємствах, можливість
оптимізації додаткового фінансового
забезпечення вразливих верств населення.
Соціальний ефект – мінімізація соціальних
ризиків підприємства при проведенні
ефективної соціальної політики на
підприємстві.
Показники результативності: розвиток
стратегічного управління, зростання
адресності та ефективності витрат на

ФОП
Смальченко В.М.
61118, м. Харків,
пр. Тракторобудівників, 19, кв. 34

30.09.2016 р.

ФОП
Смальченко В.М.
61118, м. Харків,

31.05.2016

Госпдоговір.
Реалізація в начальному
процесі при викладанні
навчальної дисципліни
«Економіка праці та
соціально-трудові
відносини». Використання
студентами результатів
НДР при написанні
дипломних, курсових
робіт та наукових статей.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
Госпдоговір
Реалізація в начальному
процесі при викладанні

46

36

та реалізації
стратегії
соціального
захисту найманих
працівників, що
належать до
незахищених
верств населення.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Назарова Г.В.
Організаційноекономічний
механізм
управління
кластером
туристичнорекреаційних
послуг для
оптимізації
економічного
навантаження при
планування
діяльності
підприємства.
Науковий керівник
к.е.н., доцент
Зима О.Г.

соціальний захист незахищених верств
пр. Тракторобудівнаселення.
ників, 19, кв. 34
Переваги над аналогами полягають у
збалансуванні інтересів різних суб’єктів
соціально-трудових відносин.
Соціальний ефект – зростання задоволеності
найманого персоналу соціальним
забезпеченням, зниження плинності кадрів,
створення передумов для стратегічного
розвитку соціальної сфери підприємства.
Визначено методичні аспекти оцінки
екологічного туризму. Розроблено
організаційно-економічний механізм
управління кластером туристичнорекреаційних послуг. Проведено аналіз
світового досвіду розвитку рекреаційних
зон та екологічного туризму. Обґрунтовано
підхід щодо аналізу розвитку рекреаційних
зон територіальних природо господарських
систем. Визначено пріоритетні напрямки
стратегічного розвитку екологічного
туризму в рекреаційних зонах.
Економічний ефект: визначення оптимального процесу впровадження основних
принципів екологічного туризму на
території природо господарських систем та
впровадження розроблених аспектів в
діяльність підприємства.
Соціальний ефект – позитивні екстерналії,
які сприяють оздоровленню і відпочинку
населення країни з одночасним позитивним
впливом на екологічну та соціальну ситуацію в регіонах, що робить їх економічно,
екологічно і соціально значущими

ФОП
Смальченко В.М.
61118, м. Харків,
пр. Тракторобудівників, 19, кв. 34

навчальної дисципліни
«Стратегічне управління».
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних,
курсових робіт та
наукових статей.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
08.04.2016

Госпдоговір. Можливість
апробації наукових
досліджень на
підприємстві.

47
37

Методичні
рекомендації щодо
проектно-орієнтованого підходу як
основи забезпечення ефективності
менеджменту
персоналу в
організації.
Науковий керівник
к.е.н. Єрмоленко
О.А.

38

Методичний підхід
до оцінювання
рівня стійкості
розвитку експортного потенціалу
підприємства
Науковий керівник
к.е.н., професор

Розроблено методичні рекомендації щодо
проектно-орієнтованого підходу як основи
забезпечення ефективності менеджменту
персоналу в організації, які дозволять
підвищити ефективність менеджменту
персоналу. Запропоновано концептуально
нову схему, яка включає: матрицю
функціональних процесів; стратегію і цілі у
сфері менеджменту персоналу; часткові
показники функціональних процесів
ефективності та їх цільові значення;
бюджети запропонованих процесів і
комплекс заходів щодо вдосконалення
останніх. Економічні переваги - можливість
оптимізувати витрати керівництва на
персонал організації при виконанні
проектів, а економія коштів може бути
використана на підготовку персоналу
проектних груп відповідно до необхідних
компетенцій для успішного виконання
проектів.
Соціальний ефект – покращення якості
управління персоналом на підприємствах і
організаціях різного типу за рахунок
впровадження оптимального механізму
управління, що ґрунтується на проектноорієнтованому підході.
Запропонований методичний підхід до
оцінювання рівня стійкості розвитку
експортного потенціалу підприємства
дозволяє за допомогою «3D-моделі»
визначити комплексний відносний показник
стійкості, що враховує актуалізовану і
неактуалізовану частини експортного
потенціалу підприємства та стан

ТОВ «Аудиторська
фірма «РЕВІЗОР»
61145, м. Харків, вул.
Космічна, 22

30.06.2016

Госпдоговір.
Отримання постійної бази
практики для студентів.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.

ПАТ «Турбогаз»
61003, м. Харків,
пров. Дубового, 6/4

20.12.2016

Госпдоговір. Можливість
апробації наукових досліджень на підприємстві.
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Піддубний І.О.

39

зовнішнього ринку.
Економічний ефект – забезпечення
підвищення обґрунтованості рішень,
спрямованих на зниження циклічності
розвитку та підтримку рівноважного стану
функціонування експортного потенціалу
підприємства. Соціальний ефект –
задоволення потреби машинобудівних
підприємств у чіткій системі показників
оцінки рівня стійкості експортного
потенціалу, 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
зовнішньоекономічного розвитку.
Методичний підхід Результативність – запропонований
до формування
методичний підхід до формування
адаптаційної
адаптаційної системи управління
системи управління міжнародною економічною діяльністю
міжнародною
дозволяє визначити рівень та характер
економічною
державного впливу на ефективність
діяльністю
зовнішньоекономічної діяльності
підприємств до
підприємства та розробити заходи щодо
умов та
формування системи адаптації до змінних
інструментів її
умов та характеру державного регулювання
державного
міжнародної економічної діяльності
регулювання.
підприємств.
Науковий керівник
Економічний ефект – забезпечення
к.е.н., професор
підвищення обґрунтованості рішень,
Піддубний І.О.
спрямованих на підвищення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Соціальний ефект –

ПАТ «Турбогаз»
61003, м. Харків,
пров. Дубового, 6/4

31.12.2016

Госпдоговір.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
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40

Методичні
рекомендації
вдосконалення
інформаційноаналітичної
підтримки оцінки
нематеріальних
активів і об’єктів
корпоративних
прав.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Васильєв А.В.

41

Методичні
рекомендації щодо
реалізації заходів з
активізації
інноваційного
розвитку
підприємства.
Науковий керівник
д.е.н., професор
Васильєв А.В.

задоволення потреби машинобудівних
підприємств у системі адаптації до змінних
умов зовнішнього середовища, що підвищує
ступінь відповідності стратегічних цілей та
завдань підприємства цілям та завданням
державного регулювання зовнішньоекономічного комплексу, а також ефективність
реалізації стратегії їх
зовнішньоекономічного розвитку.
Розроблено теоретичне та методичне
забезпечення вдосконалення інформаційноаналітичної підтримки оцінки
нематеріальних активів і об’єктів
корпоративних прав в процесі інноваційної
діяльності підприємства та обґрунтовано
перелік процедур, які реалізуються у їх
межах.
Економічний ефект: збільшення вартості
підприємства за рахунок ефективного
використання та оцінки нематеріальних
активів. Соціальний ефект: удосконалення
процесу та системи мотивації персоналу,
удосконалення структури відносин
власності.
Розробка методичних рекомендацій щодо
реалізації заходів з активізації
інноваційного розвитку:
ресурсозбереження, оновлення основних
фондів, підвищення рівня мотивації,
підсилення зв’язку науки з виробництвом,
використання інтелектуального капіталу.
Результативність рекомендацій полягає в
обґрунтування науково-методичних засад та
практичних рекомендацій щодо оцінювання
та забезпечення ефективності діяльності

ТОВ «Бізнес-група
«Співдружність»
61145, м Харків,
вул.. Космічна, 26

11.05.2016

Госпдоговір.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.

ТОВ «Бізнес-група
«Співдружність»
61145, м Харків,
вул. Космічна, 26

30.06.2016

Отримання постійної бази
практики для студентів.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
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Теоретичне та
методичне забезпечення вдосконалення стратегічного управління
ризиками інвестування
інноваційного
розвитку
підприємства.
Науковий керівник
к.е.н., доцент
Верещагіна Г.В.
Методичне
забезпечення
вдосконалення
етапів укладання
типового договору.
Науковий керівник
к.ю.н., професор
Сергієнко В.В.

підприємства в сучасних умовах.
Економічний ефект: підвищення
ефективності господарської діяльності.
Соціальний ефект: вплив на процеси
формування професійних характеристик
працівників, формування корпоративного
духу, атмосфери захищеності та причетності
до цілей організації.
Результативність - узагальнено теoретичні
та метoдoлoгiчні ocнoви щoдo пoняття
iннoвацiйнoгo ризику, визначено послідовності етапів інноваційного процесу з метою
оцінки ризику за кожним з них. Економічний ефект - розроблений метoдичний підхід
щодо стратегічного управління ризиками
інвестування інноваційного розвитку
підприємства на основі oцiнки ризикiв
реалiзацiї, затримки впрoвадження абo
невпрoвадження iнвеcтицiйних проектів.
Розроблено теоретичне та методичне
забезпечення етапів укладання типового
договору під час здійснення
підприємницької діяльності на основі
використання критеріїв оцінки виконання
типового договору та обґрунтування
випадків настання відповідальності за
невиконання чи неналежне виконання
такого договору.
Економічні переваги – методичний підхід та
практичні рекомендації щодо укладання,
зміни та припинення типового договору
дозволяє суб’єкту підприємницької
діяльності уникнути судових процесів щодо

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Наукововпроваджувальний
центр тягового
рухомого складу",
61050, м. Харків, вул.
Куйбишева, 13, к.17

06.12.2016.

Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
Госпдоговір, 30,0 тис. грн.

ФОП Акулов Б.В.
61033, м. Харків,
пров.
Остроградський, 6

30.11.2016

Госпдоговір.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.

51

44

45

врегулювання спорів із цих питань.
Соціальний ефект – зміцнення законності і
проведення правопорядку, зведення до
мінімуму правового нігілізму у сфері
укладання, зміни та припинення типового
договору.
Методичне
Розроблено методичне забезпечення
забезпечення
удосконалення процесу управління
удосконалення
діяльністю на підприємстві, а саме:
процесу управління розроблено пропозиції з обґрунтування і
діяльністю
на використання системи показників
підприємстві.
оцінювання результатів інноваційної
Науковий керівник діяльності машинобудівних підприємств;
к.е.н., викладач
визначено особливості реінжинірингу бізнес
Шевченко І.В.
процесів, властивості та етапи процесу
реінжинірингу бізнес процесів на
підприємстві; запропоновано сучасні
підходи до реінжинірингу бізнес-процесів
на підприємстві, а також підхід до
управління креативністю колективу в
процесі створення інновацій.
Економічний ефект – низький рівень витрат
на впровадження його на підприємстві.
Соціальний ефект – підвищення кваліфікації
персоналу підприємства в системі
внутрішнього контролю суб’єктів
господарювання.
Методичний підхід Науково-технічною продукцією
та практичні
дослідження є методичний підхід та
рекомендації щодо практичні рекомендації щодо оцінки
оцінки організації
організації внутрішнього контролю
внутрішнього
суб’єктів господарювання, в основу яких
контролю суб'єктів покладено аналіз стану контрольного
господарювання
середовища,системи обліку та контрольних
Науковий керівник процедур, що дозволяє розширити межі

ДП
30.05.2016 р.
«ПІВДЕНДІПРОШАХ
Т», 61057, м. Харків,
вул. Пушкінська, 5

Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний
установах.
Госпдоговір, 9.0 тис. грн.

ТОВ «КОЛОС»
62431, Харківський
район, с. Вільхівка,
вул. 50 років СРСР, 32

Госпдоговір.
Налагоджено співпрацю
для подальшої роботи.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.

30.09.2016

52
к.е.н., професор
Дікань Л.В.
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Механізм оцінки
рівня інвестиційної
привабливості
облігацій місцевої
позики
Науковий керівник
к.е.н., доцент
Юшко С.В.

забезпечення фінансової безпеки суб’єктів
господарювання. Перевагами методичного
підходу та практичних рекомендацій щодо
оцінки організації внутрішнього контролю
суб’єктів господарювання є виділення
основних його складових, взаємодія яких
дозволить визначити напрями підвищення
ефективності фінансової безпеки суб’єктів
господарювання.
Економічний ефект: впровадження
результатів дослідження дозволяє
підприємствам промисловості України за
рахунок вдосконалення внутрішнього
контролю підвищити ефективність
фінансової безпеки суб’єктів
господарювання. Соціальний ефект:
підвищення кваліфікації персоналу
підприємства в системі внутрішнього
контролю суб’єктів господарювання
Можливість визначення інвесторами
інвестиційної привабливості облігацій
місцевої позики українських міст з
урахуванням рівня кредитоспроможності
позичальника, оцінка якого базується на
показниках фінансового і соціальноекономічного стану місцевого бюджету.
Економічний ефект - створення передумов
для використання альтернативних джерел
фінансування діяльності органів місцевої
влади та забезпечення ефективнішого
розвитку територій. Соціальний ефект –
підвищення рівня забезпечення жителів
територіальної одиниці об’єктами
соціальної сфери чи іншими суспільно
значимими об’єктами

ТОВ «АТІЛОГ»
61204, м. Харків,
вул. Людвіга
Свободи, 42, кв. 7

30.09.2016

Госпдоговір.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.
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Формування
методичного
забезпечення
фінансової безпеки
підприємства.
Науковий керівник
к.е.н., доцент
Олійник Т.В.

Результативність розробки методичного
підходу та практичних рекомендацій щодо
оцінки фінансової безпеки підприємства,
обґрунтування класифікації загроз
фінансової безпеки підприємства.
Економічний ефект – зниження витрат, які
можуть виникнути через фінансову кризу на
підприємстві. Соціальний ефект –
підвищення фінансової безпеки та
стабільності функціонування підприємств.

ТОВ «Промелектрокомплект»
63503. Харківська
обл., м. Чугуїв,
вул. Харківська, 127,
оф. 603

31.08.2016

48

Обліково-аналітичне
забезпечення
маркетингових
досліджень ринку
транспортних
послуг.
Науковий керівник
к.е.н., доцент
Фартушняк О.В.

ТОВ "Альянс"
42700, Сумська обл.,
м. Охтирка, вул.
Червоноармійська, 1/8

31.08.2016

49

Методичні

Надано теоретичне обґрунтування обліковоаналітичного забезпечення та факторів
формування ринку транспортних послуг.
Запропонований методичний підхід до
забезпечення потреб ринку транспортних
послуг на основі маркетингу. Удосконалено
процедуру визначення рівня
конкурентоспроможності послуг, яка
передбачає сполучення трьох напрямків
оцінювання передумов досягнення
підприємством бажаних параметрів
позиціонування на ринку (в розрізі оцінок
стратегічних можливостей, конкурентних
позицій та кон’юнктури ринку). Розроблено
обліково-аналітичне забезпечення дослідження
ринку транспортних послуг з використанням
системного підходу.
Економічний ефект – підвищення
ефективності діяльності підприємства та
збільшення прибутковості бізнесу внаслідок
підвищення конкурентоспроможності послуг.
Соціальний ефект – якісне задоволення потреб
споживачів ринку транспортних послуг.
Розроблено методичні рекомендації щодо

ФОП Ненчіна Л.Ф.

15.12.2016 р

Госпдоговір. Визначено
оптимальний алгоритм
оцінки рівня фінансової
безпеки підприємства та
пріоритетні напрями
вдосконалення цього
процесу. Використання
студентами результатів
НДР при написанні
дипломних робіт та
наукових статей.
Госпдоговір.
Використання в
лекційному матеріалі за
дисциплінами:
1) "Бухгалтерський облік"
тема: "Облікові регістри,
техніка, форми та
організація обліку на
промислових
підприємствах"
2) "Облік за видами
економічної діяльності"
тема: " Облік реалізації
послуг в
автотранспортних
підприємствах"
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.

Госпдоговір.

54
рекомендації щодо
управління
логістичною
діяльністю
підприємства
Науковий керівник
к.е.н., доцент
Птащенко О.В.

50

Обліковоаналітичне
забезпечення
менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності
торгівельного
підприємства
Науковий керівник
д.е.н., професор
Пилипенко А.А.

розробки оптимального інструментарію для
формування маркетингової системи на
підприємстві, що має важливе методичне
значення для формування загальної стратегії
та досягнення цілей досліджуваного
підприємства. При виконанні НДР
використана група методів, що
підтверджують ефективність
запропонованих заходів. Економічний
ефект: зниження витрат на логістичну
діяльність підприємства за рахунок
оптимізації логістичних каналів розподілу.
Соціальний ефект: підвищення
вмотивованості працівників в одержанні
позитивного результату для підприємства
Результатом дослідження стало обґрунтування заходів щодо удосконалення
стратегічного управлінського обліку
підприємства з урахуванням специфіки
торгівельної діяльності на зовнішньоекономічних ринках. Для цього в рамках
даного результату удосконалено процес
формування інформаційного забезпечення
товароруху відповідно до внутрішньої
структури торгово-технологічних процесів
підприємств торгівлі та отримав
подальшого розвитку процес формування
противитратної складової механізму
підвищення ефективності діяльності
підприємства, який відрізняється від
існуючих координацією виробничої
діяльності на основі оптимізації економічних витрат у процесі відтворення результату
діяльності підприємства. Економічний ефект
- зниження витрат на облікову роботу через

61172, м. Харків,
вул. Грицевця, буд.14,
кв. 84

ТОВ фірма
«АНТАРЕС-ЮВ»
61004, м. Харків,
пр. Примакова, 10

Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.

31.03.2015

Госпдоговір
В рамках дисципліни
"Організація
бухгалтерського обліку"
використано розробки
щодо формування
облікових номенклатур
торгівельного
підприємтва. В рамках
дисципліни
«Управлінський облік»
використано розробки
щодо покращення
облікового забезпечення
системи управління
дебіторською
заборгованістю.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
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Практичні
рекомендації щодо
розробки моделей
просування
продукту в
Інтернеті.
Науковий керівник
к.пед.н., доцент
Яресько К.В.

52

Обґрунтування
теоретичних основ
та розробка
практичних
рекомендацій щодо
діагностики та
удосконалення
мотивації
персоналу
підприємства

визначення центрів формування
інформаційного забезпечення товароруху,
що сприятиме отриманню оперативної
інформації в інформаційній системі підприємства. Також ефект виникає через
покращення координації виробничої діяльності на основі оптимізації витрат у процесі
відтворення результату діяльності підприємства. Соціальний ефект – вивільнення робочого часу облікових працівників та у збільшенні їх впевненості в результатах роботи
Показники результативності: обґрунтовано
теоретичні основи та розроблено практичні
рекомендації щодо просування продукту в
Інтернеті.
Переваги над аналогами: застосовано
комплексний підхід з максимальним
застосуванням різних медіа-технологій:
контекстна реклама, соціальний медіа
маркетинг, e-mail-маркетинг.
Економічний ефект: збільшення впізнаваності компанії та її продукції буде мати
вплив на збільшення обсягів продажу.
Соціальний ефект: комунікація з цільовою
аудиторією
Підвищує продуктивність праці персоналу
та покращує організацію трудової
діяльності, за рахунок використання
економічних та соціально-психологічних
методів мотивації.
Економічний ефект – забезпечення
взаємозв’язку між рівнем винагородження
та трудовою поведінкою персоналу шляхом
запровадження грейдингу. Соціальний
ефект – зниження рівня соціальної напруги

ТОВ «Мастер-Пак»
61125, м. Харків,
вул. Примакова, 46

15.12.2016 р.

Госпдоговір.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.

ТОВ «Компанія
Креата С»
61003, м. Харків,
вул. Короленко,
буд. 25

20.12.2016 р.

Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.
Можливість апробації
наукових досліджень на
підприємстві.
Госпдоговір.
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Керівник: к.е.н.,
доцент Лугова В.М.
Методичні
рекомендації
обґрунтування
системи ризиків
погіршення
ефективності
податкового
стимулювання
енергораціональності.
Науковий керівник
Іванов Ю.Б.

Розробка
інструментарію
контролінга
виробничогосподарської
діяльності
підприємства
Науковий керівник
Малярець Л.М.,
Мочона Л.Г.)

серед працівників шляхом забезпечення
прозорості мотивації
Результативність використання методичних
рекомендацій, що полягають в
обґрунтуванні системи ризиків погіршення
ефективності податкового стимулювання
енергораціональності, полягає у
практичному застосуванні методів
кількісної та якісної оцінки ризиків
погіршення ефективності в зазначеній сфері
у прив’язці до конкретного фактору ризику
або механізму податкового стимулювання.
Економічний ефект – практичне
застосування оцінки ризиків погіршення
енергоефективності. Соціальний ефект –
забезпечення раціонального використання
енергетичних ресурсів країни.
Розроблено методичний підхід щодо
здійснення контролінгу виробничогосподарської діяльності підприємства.
Економічний ефект - удосконалення
методології й методики робіт зі складання
прогнозів, виявлення тенденцій і факторів
розвитку діяльності, та управлінському для
створення необхідних умов, що
забезпечують підвищення наукового рівня
відповідних управлінських рішень.

ДП «Український
науково-дослідний
вуглехімічний
інститут»
61000, м. Харків,
вул. Весніна, 7

30.06.2016 р.

ДНВП «Об’єднання
09.09.2016 р.
Комунар» та ТОВ
«Петрометал Україна»

Використано при
підготовці лекційного
матеріалу та завдань для
практичних занять з
дисципліни «Податкове
регулювання соціальноекономічних процесів»
Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний
установах.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.
Використання студентами
результатів НДР при
написанні дипломних
робіт та наукових статей.
Можливість апробації
наукових досліджень у
профільних державний
установах.
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V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ З
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК
Професійно організована система правової охорони інтелектуальної власності є цінною
інвестицією як для творців нових знань, так і для університету, забезпечуючи йому
конкурентну перевагу на ринку наукових послуг. Закріплення інтелектуальних прав на наукові
та науково-технічні результати дає змогу організаціям та інвесторам знизити ризики, пов’язані з
їх подальшою розробкою, масштабуванням і комерціалізацією, що особливо важливо на ранніх
стадіях розробок.
Відповідно до наказу МОН України № 631 від 01.11.2005 року, у науково-дослідному
секторі ХНЕУ ім. Семена Кузнеця 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.
Фахівці науково-дослідного сектору приймали участь у низці заходів, присвячених
питанням реалізації патентно-ліцензійної діяльності в університеті, трансферу (комерціалізації)
технологій ін. Зокрема, Міністерством освіти і науки України спільно з Українським інститутом
науково-технічної та економічної інформації у 2016 році проводиться цикл семінарів:
«Менеджмент інтелектуальної власності ВНЗ», «Практика управління інтелектуальною
власністю у ВНЗ» ін. Викликає науковий інтерес семінар на базі МОН України з
представниками GrowthUP Group, основна мета якого навчити інноваторів знаходити
потенційних інвесторів для науково-технологічних розробок ВНЗ та комерціалізувати свій
продукт. Науковцями ХНЕУ ім. С. Кузнеця було подано заявку на комерціалізацію наукового
проекту на тему «Дослідження, проектування та технології попередження і придушення пожеж
з використанням термомеханічних вогнегасників».
На регіональному рівні також фахівці з інтелектуальної власності проводяться семінари
за цими напрямками. Зокрема фахівці науково-дослідного сектору університету приймали
участь у семінарі організованим офісом трансферу технологій на тему: «Регіональний офіс
трансферу технологій: нові можливості для комерціалізації науки». За результатами участі
фахівців університету було сформовано рекомендації щодо трансферу технологій та
комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок, які будуть впроваджені в
діяльність університету найближчим часом.
Безперечною конкурентною перевагою в ринкових умовах та важливим фактором
створення позитивного іміджу університету, що дає можливість брати участь у міжнародних
рейтингах є оформлення прав на перспективні науково-дослідні результати та їх трансфер для
подальшого застосування. Аналіз патентної активності у 2016 році в університеті показав
відсутність єдиного підходу до визначення охороноспроможних результатів інтелектуальної
діяльності із високим комерційним потенціалом. Ліквідувати розрив між науковими
дослідженнями та потенційними споживачами їх результатів можливе за умови обізнаності в
питаннях науково-технологічних завдань замовника, потреб, конкретних проблем і викликів,
які висуваються індустрією та ринком. Початком такої роботи в університеті можна вважати
проведення 30 червня 2016 року круглого столу на тему: «Розробка Стратегії розвитку міста
Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції», на якому в тому числі розглянуто питання участі
підприємств, ВНЗ і громадських організацій у Конкурсі інноваційно-інвестиційних проектів для
залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів в розвиток міста Харкова.
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Крім того, у 2016 році науково-педагогічними працівниками університету було подано
31 заявку на отримання охоронних документів на ОПІВ та отримано 15 свідоцтв про реєстрацію
авторського права на твір та 1 патент на корисну модель.
Результати наукових досліджень проходять апробацію на конференціях усіх рівнів,
семінарах, круглих столах, реалізуються в регіональних програмах та публікуються у провідних
наукових виданнях. Так, у 2016 році в університеті було проведено 18 конференцій вузівського,
5 конференцій всеукраїнського та 9 конференцій міжнародного рівня. Зокрема, 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», яку
присвячено 25-ій річниці Незалежності України; Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція молодих учених та студентів «Моделювання соціально-економічних процесів»;
VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми моделювання
соціально-економічних систем»; V Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністка:
наукові парадигми мови, історії, філософії», яку присвячено 25-ій річниці Незалежності
України; Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та
студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові
аспекти»; VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи
розвитку ІТ-індустрії»; Міжнародна наукова конференція «Економічний розвиток і спадщина
Семена Кузнеця», яка присвячена 115 річниці від дня народження видатного економіста,
Нобелівського лауреата з економіки 1971 року; Всеукраїнська науково-практична конференція
«Публічне управління: проблеми та перспективи»; Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», яку
присвячено видатному ученому-економісту О.Г. Ліберману; Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Бренд і його роль в реалізації стратегії маркетингу»; Міжнародна
науково-практична конференція «Фізичні та комп’ютерні технології»; V Всеукраїнська
науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу», яку присвячено
25-ій річниці Незалежності України; ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання освіти і науки» 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
Сьогодні ХНЕУ ім. С. Кузнеця — сучасний вищий навчальний заклад, який готує
майбутніх економістів, менеджерів, фахівців із комп'ютерних наук, туризму, видавничополіграфічної справи та ін. Університет надає повний спектр навчальних послуг, здійснюючи
багатоступеневу підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців. Станом на
31.12.2016 р. кількість студентів денної форми навчання становила 4915 осіб (з них 672
іноземних студента) та 2854 особи заочної форми навчання (з них 822 іноземних студента). До
виконання держбюджетних, госпдоговірних, бюджетних (кафедральних) та ініціативних
науково-дослідних робіт залучено 2875 студентів, з оплатою із загального фонду бюджету – 21
особа, з оплатою із спеціального фонду – 12 осіб. 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 діє гнучка система управління якістю підготовки фахівців, заснована на
безперервному моніторингу успішності роботи випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Студенти
мають можливість проходити стажування на провідних вітчизняних промислових
підприємствах, фінансових, консалтингових та інших компаніях, а також під час навчання
проходити мовну підготовку на загальних та факультативних курсах, вивчаючи за бажанням
англійську, французьку, німецьку, китайську, італійську, турецьку, арабську, польську мови.
Важливим елементом стратегії університету є забезпечення оволодіння студентами
іншомовною компетентністю. Для цього через систему базових, варіативних та позакредитних
дисциплін забезпечена можливість вивчення студентами всіх спеціальностей іноземної мови
упродовж усього періоду навчання обсягом 6 – 8 годин на навчальний тиждень. Крім того, за
деякими спеціальностями навчання повністю здійснюється англійською мовою.
В університеті завершується реалізація студентоцентрованого підходу, який передбачає
вибір власної траєкторії навчання кожним студентом. Цей підхід забезпечується
запровадженням у навчальних планах системи варіативних дисциплін різних категорій –
"Майнорів", "Мейджорів" та "Маг-майнорів".
На базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця діє наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів
(НТ САД), яке активно сприяє інформуванню та залученню студентів до наукових заходів, що
відбуваються в університеті, Харкові та Україні загалом.
Протягом 2016 року за участю Наукового товариства студентів, аспірантів і докторантів
(НТ САД) відбулись наступні заходи: ІІ студентський турнір економістів ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
міський конкурс бізнес-проектів "Харків – місто молодіжних ініціатив"; Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених та студентів "Розвиток європейського простору очима
молоді: економічні, соціальні та правові аспекти"; круглий стіл представників ХНЕУ ім. С.
Кузнеця та роботодавців у межах ІХ Ярмарку вакансій; оформлення документів студентів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця для участі в конкурсі на отримання стипендії Харківського міського
голови "Обдарованість"; ІІ міський турнір економістів та ін.
На базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця діє рада молодих учених (РМУ). За звітний період план
роботи РМУ повністю виконано. Відповідно до плану проведення наукових заходів з активізації наукової діяльності молоді у вересні 2016 року проведено Х міський турнір юних
економістів для учнів 10 – 11 класів. 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 – 2016 узяли участь 12 збірних команд із навчальних
закладів міста Харкова та міської мережі, а це понад 140 осіб, серед яких 60 членів команд та
їхніх керівників.
Застосування новітніх підходів до проведення конференцій активізує зацікавленість
студентів науковою роботою. Молоді вчені та студенти взяли участь в організації та проведенні
24 – 26 березня 2016 року кафедрою економічної кібернетики Всеукраїнської науковопрактичної конференції "Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та
систем", яка мала формат інтернет-конференції.
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22 квітня 2016 року організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну
конференцію молодих учених та аспірантів "Розвиток європейського простору очима молоді:
економічні, соціальні та правові аспекти" (понад 750 учасників із 40 ВНЗ, науково-дослідних
центрів та організацій Харкова, Києва, Львова, Полтави, Сум, Кременчука, Херсона, Сєвєродонецька за участю партнерів РМУ з Луцька, Чернівців, Тернополя). До участі залучено
молодих учених із Великої Британії, Польщі, Індії, Норвегії, Австралії. До розгляду
організаційному комітету було подано понад 800 реєстрацій учасників.
Члени ради у складі робочої групи взяли участь у семінарі-зустрічі 4 – 7 липня 2016 року
в межах проекту "Державні та місцеві фінанси ЄС", яка відбулась в Університеті Хуманітас, м.
Сосновець (Польща). Серед основних результатів проекту – розгляд механізмів формування
дохідної частини місцевих бюджетів і забезпечення збалансованого розвитку бюджетних
систем. Обговорено можливість проведення спільних міжнародних науково-практичних
конференцій молодих учених, організації на постійній основі літніх шкіл для співробітників
органів місцевого самоврядування, науково-дослідних центрів і викладачів.
Також члени РМУ взяли активну участь у роботі низки конференцій та міжнародних
семінарів, серед них: ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
"Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи
вирішення" в Інституті економіки і менеджменту Національного університету "Львівська
політехніка"; Міжнародна науково-практична конференція "Українська наука: проблеми
сьогодення та перспективи розвитку"; The Summer Science Symposium "Science and Policy –
Dialogue in Europe"; "The First IEEE International Conference on Data Stream Mining
& Processing"; International Scientific-Practical Conference "From Baltic to Black Sea: National
Models of Economic Systems"; ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Механізми,
стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних
процесів: теорія, методологія, практика"; International Scientific Conference "Economy and
Society: Modern Foundation for Human Development".
Також здійснювалась інформаційна підтримка РМУ в таких заходах, як: щорічний
конкурс серед молодих фахівців віком до 30 років "Науково-педагогічний старт"; ІIІ
Міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія,
сучасність та перспективи розвитку"; ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності
"Управління персоналом та економіка праці"; ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності
"Економічна кібернетика"; X Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук за економічним напрямом; районний етап
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії
наук України.
Здійснювали активну діяльність у організації та проведенні ювілейного Х Міжнародного
конкурсу студентських рекламних та PR-проектів "Золотий компас пам'яті Олексія Кононова",
участь у якому взяли понад 20 вишів України, Білорусі та Казахстану, із залученням до журі
команди висококваліфікованих маркетологів, піар- та рекламних спеціалістів із Харкова, Києва,
Дніпра, Одеси та інших міст України, модернізація постійного сайта конкурсу та оновлення
контенту, створення й запуск офіційної сторінки конкурсу на Facebook з метою оперативної
взаємодії з учасниками конкурсу та просування конкурсу через соціальну мережу; підготовка
до проведення ХІ Міжнародного студентського конкурсу рекламних та PR-проектів "Золотий
компас";
Участь студентів у науково-дослідній роботі є незамінною складовою підготовки
висококваліфікованих фахівців. В університеті діють понад 50 наукових гуртків та проблемних
груп, участь у яких беруть більше тисячі студентів. Найактивніші приймають участь у
міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських конкурсах студентських
наукових робіт.
У 2015-2016 навчальному році на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця було проведено ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук у
галузі «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», участь у якому узяли 56
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студентських наукових робіт за 26 напрямами, авторами яких є 65 студентів. Динаміку участі в
ньому та кількість переможців наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка участі студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця
у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
Кількість переможців
Нагорода

2013/2014
навч. рік

2014/2015
навч. рік

2015/2016
навч. рік

Диплом І ступеня

5

12

11

Диплом ІІ ступеня

6

11

10

Диплом ІІІ ступеня

4

4

14

Всього призерів

15

27

35

Варто зазначити про зростаючу зацікавленість студентів брати участь у міжнародних
конкурсах. За останній рік кількість переможців помітно зросла. Протягом року студенти
нашого університету за підтримки наукових керівників були учасниками багатьох міжнародних
конкурсів, олімпіад, чемпіонатів і турнірів.
Таблиця 3
Міжнародні конкурси, олімпіади,
турніри та чемпіонати у 2015 – 2016 рр.
Диплом
Диплом
Диплом
І
ступеня
ІІ
ступеня
ІІІ
ступеня
Міжнародний рівень
Кількість переможців
Конкурс "Золотий компас"
14
11
Міжнародний конкурс
«Кредитно-банківська система:
1
2
історія, сучасність та перспективи розвитку»
Міжнародний конкурс
1
1
«Сила реклами: добро чи зло?»
Х відкритий чемпіонат із спортивного програмування
2
Інші міжнародні конкурси та олімпіади
2
1
1
ВСЬОГО
36
Високих результатів досягли за такими конкурсами: Конкурс «Золотий компас»;
Міжнародний конкурс «Сила реклами: добро чи зло?»; Міжнародний конкурс «Кредитнобанківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»; Х відкритий чемпіонат із
спортивного програмування; Х Міжнародний конкурс студентських рекламних и PR-проектів;
Молодь і поліграфія; Молодь опановує маркетинг» ім. І. Ткаченка та ін. Загальна кількість
перемог 36 дипломів І-ІІІ ступеня. Двоє студентів нашого університету стали
(учасниками/стипендіатами) програми «Завтра.ua» Фонду В. Пінчука.
Зацікавленість студентів у конкурсах стає дедалі активнішою в тому числі і на
регіональному рівні. У Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт
брали участь 144 студенти. У табл. 2 наведено кількість студентів, які стали переможцями.
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Таблиця 2
Динаміка участі студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця в
Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт
Кількість переможців
Нагорода
2013/2014
2014/2015
2015/2016
навч. рік
навч. рік
навч. рік
Диплом I ступеня

11

1

3

Диплом II ступеня

12

4

2

Диплом III ступеня

10

2

1

Всього

33

7

6

Не менш важливим індикатором результативності діяльності науково-педагогічних
працівників, є конкурс-захист науково-дослідницьких робіт студентів.
ХНЕУ ім. С. Кузнеця на виконання наказу МОН України «Про проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015-2016 навчальному році» входить до переліку
базових ВНЗ Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності «Прикладна статистика» та
«Управління фінансово-економічною безпекою».
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади відбувся з 33-ох навчальних дисциплін,
участь у яких взяли 87 студентів. У табл. 4 наведена кількість переможців і динаміка участі
студентів університету.
Таблиця 4
Динаміка участі студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця
у Всеукраїнській олімпіаді
Нагорода

Кількість
переможців
2013/2014 н. р.

Кількість
переможців
2014/2015 н. р.

Кількість
переможців
2015/2016 н. р.

Диплом І ступеня

2

6

1

Диплом ІІ ступеня

8

6

9

Диплом ІІІ ступеня

9

7

6

Диплом ІV ступеня

4

2

3

Диплом І ступеня командний

–

1

1

Диплом ІІ ступеня командний

1

2

3

Диплом ІІІ ступеня командний

1

1

1

Всього

26

25

24

Одним із пріоритетних напрямів розвитку НДРС в університеті є підвищення якості
студентських наукових робіт, рівень їх відбору для подальшої участі та забезпечення високого
рівня їх підготовки. Публікаційна активність студентів зростає з кожним роком на 10-15%. У
2016 році за результатами участі студентів у наукових конференціях, під керівництвом
викладачів кафедр та самостійно було опубліковано 2842 публікації. На рис. 1. показано
загальну кількість наукових публікацій студентів в університеті, яка має стійку тенденцію до
зростання.
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Кількість студентських публікацій
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кількість студентських публікацій

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

2013

73,6

375

90,0

2014
2015

74,7
75,0

344
348

90,4
91,7

2016

58, 0

213

96,0

В університеті спільно з громадською організацією «Центр прикладної освіти» діє
Молодіжне наукове товариство «Q-bit», яке дає можливість обдарованій молоді 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.
Активну діяльність у 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.
У ХНЕУ ім. С. Кузнеця 19 – 20 лютого 2016 р. відбувся форум спеціалістів у сфері ІТтехнологій «Хакатон-1654», став відправною точкою проекту «Kharkiv StartUp Factory».
Основною метою заходу є розвиток середовища для технологічного бізнесу в Харківському
регіоні. Участь приймали, як IT-фахівці, так і маркетологи, менеджери, юристи (молодь у віці
до 35 років). Переможців «Хакатон-1654» було нагороджено грамотами та подарунками від
партнерів, серед яких: EPAM, Microsoft Ukraine, Startup.Network, Юридична компанія ILF. 17
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вересня вперше в Сумах відбулася Битва Стартапів – захід, метою якого є допомога молодим
підприємцям у пошуку інвестицій, оцінці готовності та інвестиційної привабливості їх проектів.
13 грудня 2016 Посол ЄС в Україні пан Хюг Мінгареллі в рамках офіційного візиту в
Харківську область відвідав ХНЕУ ім. С. Кузнеця. На засіданні круглого столу були
представлені проекти, які реалізуються за програмами Erasmus + та Horizon 2020 в
університетах та наукових установах Харкова, зокрема в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
ХНЕУ ім. С. Кузнеця є національним координатором проекту ERASMUS + MASTIS,
який діє з 15.10.2015 р. по 14.10. 2018 р. Протягом року відбувся ряд нарад щодо магістерської
програми «Інформаційніх систем», яка буде створена європейським проектом ERASMUS +
MASTIS «Встановлення сучасних досліджень Майстер-рівня в області інформаційних систем».
Одним із ключових завдань проекту є підвищення якості освіти для майбутніх ІТ-спеціалістів.
В університі діє мотиваційна система заходів щодо розвитку науково-дослідної роботи
та інноваційної діяльності студентів та молодих учених. До таких заходів можна віднести
нагородження Золотим знаком. Викладач або студент, який отримує Золотий знак університету,
іменується Лауреатом Золотого знаку. Крім того, студенти лауреати Золотого знаку щомісячно
отримують фіксовану надбавку у розмірі 1-єї мінімальної студентської стипендії за рахунок
коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів та аспірантів
ХНЕУ ім. С.Кузнеця. Незаперечною перевагою також є право на позаконкурсний прийом до
аспірантури університету, зарахування на вакантні місця викладачів або співробітників
університету відповідного профілю.
Студентам надано можливість всебічного розвитку наукової та науково-дослідної
діяльності. За рахунок спецфонду студенти університету мають можливість приймати участь у
наукових конкурсах, олімпіадах, виступати з доповідями на конференціях в інших містах
України. Крім того, щорічно Радою молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця на базі університету
проводяться науково-практичні конференції молодих учених та студентів. Особливої уваги
заслуговує проведена 22 квітня 2016 року Всеукраїнська науково-практична конференція на
тему: «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові
аспекти», де студенти та молоді вчені мали змогу представити власний науковий доробок. Крім
того, найбільш науково активних студентів керівники наукових досліджень залучають до
створення програмного продукту для проведення онлайн анкетування, яке вже другий рік
поспіль використовується в роботі відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку
ХНЕУ ім. С.Кузнеця. Також студенти були задіяні у розробці інформаційно-корпоративної
системи шляхом використання веб-технологій, що пройшли апробацію та плануються до
використання в управлінні діяльністю ВНЗ. Таким чином, керівництво показує студентам
практичну цінність їх розробок та сприяє оптимізації навчального процесу шляхом створення
кабінету студента.
Найбільш талановитих студентів керівництво університету спільно з Радою молодих
учених висуває на здобуття премій та стипендій різного рівня. Так, у 2016 році було відзначено
2 студентів університету Стипендією Президента України, 4 студенти отримали Стипендію
Верховної Ради України; 1 студент - Стипендію Кабінету Міністрів України та 2 студенти
отримали Стипендію ім. Вадима Гетьмана.
ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює фундаментальну підготовку студентів та молодих вчених,
яка сприяє розвитку сучасної економіки, вирішенню таких економічних проблематик, як
розвиток вітчизняних підприємств, вибір конкурентоспроможних виробів, організацію
виробництва і праці, ефективний збут продукції та ін.
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VIII. НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ,
РОБОТА ІЗ ЗАМОВНИКАМИ
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 в університеті 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 пріоритетних
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 2016 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, варто відзначити, що ХНЕУ ім.
С.Кузнеця є базовим ВНЗ для проведення конкурсу студентських наукових робіт із напрямку
«Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» та Всеукраїнської студентської
олімпіади із спеціальності «Прикладна статистика» та «Управління фінансово-економічною
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 2016 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 ІННОВАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СВІТОВОГО БАНКУ В УКРАЇНІ
Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, створений на базі ХНЕУ ім. С. 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
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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 «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.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АСОЦІАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ
Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР), який було
відкрито у ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2013 році і з яким на сьогодні ведеться активна співпраця.
Завдяки плідному співробітництву стала можливою участь представників нашого університету
в міжнародному конгресі "Покоління У + Гендерна демократія сьогодення = Економіка завтра",
що проходив у Європарламенті (м. Страсбург, Республіка Франція).
Постійно проводяться відеоконференції стосовно транскордонного співробітництва з
різними міжнародними громадськими організаціями, представництвом ЄС в Україні.
У лютому 2016 року було підписано важливу Угоду про розвиток транскордонного та
міжрегіонального співробітництва між Харківською обласною радою, ХНЕУ ім. С. Кузнеця та
Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області.
4 березня відбулася зустріч адміністрації університету з Генеральним секретарем
Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи паном Андреасом Кіфером, який був
присутній на загальних зборах уповноважених представників – членів Асоціації органів
місцевого самоврядування.
У квітні 2016 року в Генеральному консульстві Республіки Польща в м. Харків консул
Володимир Лещинський провів зустріч із представниками нашого університету з питань
розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва. Постійною є співпраця з
Генеральним секретарем Асоціації Європейських прикордонних регіонів Мартіном Гільєрмо
Рамірезом та керівником Цільової групи АЄПР із зовнішніх кордонів Йоханнесом Моїссіо
(участь у відео- і скайп-конференціях, на яких обговорюються питання співпраці в галузі
транскордонного співробітництва між українськими прикордонними регіонами).
12 червня 2016 р. директор Інформаційного центру АЄПР Едуард Сиромолот виступив із
доповіддю на парламентських слуханнях на тему «Транскордонне співробітництво як чинник
євроінтеграційних процесів України». 23 – 24 серпня 2016 року відбулося засідання Цільової
групи АЄПР із зовнішніх кордонів за участю Генерального секретаря АЄПР Мартіна Гільєрмо
Раміреза, голови Цільової групи АЄПР із зовнішніх кордонів Йоханесса Моїссіо та голови Ради
регіонів Південної Карелії (Фінляндія) Матті Віілаінена.
23 листопада 2016 року у м. Харкові відбулися виїзні комітетські слухання комітету з
питань євроінтеграції Верховної Ради України за підтримки Програми USAID Рада за темою
«Державна політика позиціювання України у європейському інформаційному та економічному
просторі» під головуванням виконуючого обов’язки Голови комітету М.М. Іоновій.
Інформаційний центр АЄПР та Інформаційний центр Європейського Союзу стали партнерами і,
як результат, значно зросла ефективність їхньої роботи.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Інформаційний центр Європейського Союзу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, який було створено
у 2009 році. Центр активно функціонує. На базі Центру проводяться численні міжнародні
заходи: конференції, відеоконференції, зустрічі, круглі столи тощо. Зокрема, у 2016 році
Центром активно проводились інтелектуальні ігри між університетами міста у ХНЕУ
ім. С. Кузнеця та в школах Харківщини з метою популяризації історії, економіки, політики і
культури Європейського Союзу й особливостей європейського співробітництва та ефективної
профорієнтації. Усього відбулося понад 40 заходів за участю майже 300 осіб, до яких було залучено також 500 школярів. Особливо слід відзначити такі заходи:
У квітні 2016 року Інформаційний центр ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяв участь у роботі
V Міжнародної наукової конференції "Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії,
філософії", яку організували кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
спільно з кафедрою філософії та політології ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У конференції взяли участь
86 науковців із 16 вищих навчальних закладів України, а також Туреччини, Нідерландів,
Австралії тощо;
26 квітня 2016 року Інформаційний центр ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяв участь у
дискусії "Які можливості для навчання і стажування відкриває ЄС для молоді Харкова?", що
проводилася для студентів Харкова. До дискусії були залучені експерти з питань ЄС та євроінтеграції. Учасники ознайомилися з можливостями та перспективами навчання в Європі,
відмінностями між європейськими та національною системами освіти, можливостями
користування академічною мобільністю в Україні;
6 червня 2016 року в Інформаційному центрі ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводився
конкурс дитячої художньої творчості "Європейський простір України", організаторами якого
були профком ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Інформаційний центр ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Конкурс
було проведено в межах Року англійської мови в Україні, присвячено Дню Європи в Україні та
Міжнародному дню захисту дітей. Автори найкращих робіт були нагороджені грамотами та
отримали призи від профкому ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Представництва ЄС в Україні, а також
можливість експонувати свої твори в Інформаційному центрі ЄС, де з ними змогли
ознайомитися всі охочі.
13 грудня 2016 року в межах офіційного візиту до Харківської області ХНЕУ ім.
С. Кузнеця відвідав посол ЄС в Україні пан Хюг Мінгареллі. У складі делегації університет
відвідали також пан Юргіс Вільчинкас – керівник відділу преси та інформації, пан Танель Тан –
фахівець із питань політики, та перекладач пані Людмила Щербанюк. Делегація відвідала Startup центр "First Capital". Пан посол ЄС зустрівся зі студентами і випускниками програм
академічної мобільності харківських університетів. Також посол ЄС в Україні пан Хюг
Мінгареллі виступив із лекцією-дискусією "Харків: Destination Europe", в якій зосередив увагу
на підтримці України з боку ЄС, допомозі внутрішньопереміщеним особам, сприянні розвитку
підприємництва і налагодженню зв'язків із бізнес-партнерами в ЄС, підтримці участі
українських університетів в європейських проектах та програмах мобільності, підкреслив їх
роль у реалізації суспільних реформ.
Слід зазначити, що Інформаційний центр відкритий для всіх бажаючих. 9 червня 2016
року Інформаційний центр ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця відвідали учні 160-ї середньої школи міста
Харкова. Вони ознайомилися з виставкою видань ЄС, експозицією творів переможців конкурсу
дитячої художньої творчості "Європейський простір України", із зацікавленням слухали про
спільні проекти і програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
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.
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Основними завданнями Центру університетської успішності є організація
облаштованого належним чином навчального простору, оснащеного навчальними матеріалами
та новітнім технічним обладнанням з метою модернізації викладання, 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.
АВСТРІЙСЬКИЙ ЦЕНТР
Австрійський центр, який відкритий у 2006 році і функціонує в межах співпраці та за
підтримки Посольства Австрії в Україні на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. На сьогодні він надає викладачам та студентам університету
такі можливості: отримувати інформацію стосовно актуальних європейських стипендій, грантів
та міжнародних вакансій; брати участь у семінарах та тренінгах спільно з австрійськими
науковими та культурними діячами; пройти тестування в Центрі тестування м. Харкова та отримати німецький мовний сертифікат; підвищити кваліфікацію зі знання та викладання німецької
мови з отриманням відповідного сертифіката. В Австрійському центрі сформовано бібліотеку
австрійської наукової та художньої літератури. Також, за бажанням, можна скористатися літературою Австрійської бібліотеки міста Харкова, яка є партнером Австрійського центру.
Завдяки підтримці Австрійського культурного форуму Австрійський центр дає можливість
узяти участь у культурних заходах, таких, наприклад, як тижні австрійського кіно тощо.
7 жовтня 2016 року університет відвідали директор Австрійського культурного форуму
Андреас Карабачек і австрійська письменниця Сюзанна Шолль. Гості ознайомились із
діяльністю Австрійського центру і зустрілися з викладачами та студентами.
ФРАНЦУЗЬКИЙ КЛУБ
Французький клуб, відкритий 26 жовтня 2016 року. На відкритті Французького клубу
були присутні високоповажні гості: аташе з питань наукового та університетського
співробітництва Посольства Франції Сільвен Ріголе; президент "Альянс Франсез" у м. Харків
В.С. Пономаренко; директор "Альянс Франсез" у м. Харків Тімоте де Майар; професори
Університету Ліон-2 ім. Люм'єр Жан-Юг Шоша і Жером Дармон; а також випускники та
студенти франко-українських програм подвійних дипломів; представники компаній України і
Франції; викладачі університетів Харкова; представники преси та телебачення Харкова.
Ініціатива створення клубу підтримана "Альянс Франсез" у м. Харків і Почесним консулом
Франції в Харкові Сергієм Політучим. На базі Франуцзького клубу проводяться зустрічі, круглі
столи, обговорення подій, пов'язаних із французькою літературою, культурою, історією.

79
Характер діяльності міжнародних центрів університету активно висвітлюється у ЗМІ та
на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної
адміністрації і в соціальних мережах.
18 листопада 2016 року відбувся робочий візит віце-президента з міжнародної діяльності
університету Ліон-2 ім. Люм'єр Джима Уолкера. У ході зустрічі було обговорено результати
співпраці та розглянуто перспективи подальшого співробітництва між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та
університетом Ліон-2 ім. Люм'єр. Під час дискусії, що відбулася із представниками обох
університетів та студентами, а саме з випускниками спільних програм "Бізнес-інформатика" та
"Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля", були обговорені напрями подальшої співпраці.
ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Створено у 2010, реорганізовано у 2015. Основна мета - вирішення сучасних задач щодо
забезпечення якості освіти та науково-інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Структура
відділу: сектор моніторингу якості освіти та інноваційних освітніх проектів; сектор
зовнішнього рейтингового оцінювання; сектор соціально-психологічних досліджень. Функції
відділу: науково-дослідна, інформаційно-аналітична, проектно-цільова, організаційнокоординаційна, моніторингу та самооцінки, методична, консультативна. Напрями діяльності:
забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця; підтримка системи
інноваційного розвитку університету; інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в
національних та міжнародних рейтингах; проведення соціально-психологічних досліджень
щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та
внутрішнього середовища.
Основні завдання відділу: участь у визначенні стратегій і формуванні нормативноінструктивної та нормативно-методичної бази ХНЕУ ім. С. Кузнеця; вивчення, узагальнення та
поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для
внутрішнього забезпечення якості; розробка структури та змісту системи забезпечення якості з
урахуванням Концептуальних засад розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, визначення системи
кількісно-якісних показників у відповідності із Європейськими стандартами якості,
пріоритетами національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів; розробка
технологій і проведення освітнього моніторингу щодо забезпечення якості освіти та освітньої
діяльності, розвитку освітнього середовища ХНЕУ ім. С. Кузнеця; інформаційний супровід
проведення рейтингу науково-педагогічних працівників; підготовка освітніх інноваційних
проектів, їх апробація та впровадження; організація та проведення науково-методичних заходів
(семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, впровадження
освітніх інновацій, тощо (рис. 1).
Результати діяльності у 2016 році: Взято участь у міжнародному проекті «Оптимізація
структур забезпечення якості в університетах-членах консорціуму» («Optimisation des services
d’assurance qualité dans les universités membres (OptiQua)» за підтримки Університетської агенції
франкофонії, (2016-2017 рр.). Фахівці відділу брали участь у проекті на виконання прикладного
дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету «Планування,
моніторинг, самооцінка діяльності та розвитку вищого навчального закладу. Розроблені у
межах дослідження пілотний проект з програмним продуктом та методичні матеріали
апробовано на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Здійснювалось інформаційно-аналітичне забезпечення
участі університету у національному рейтингу «ТОП 200 Україна», міжнародних рейтингах QS,
U-Multirank. Проводились моніторинг результатів навчання (двічі на рік), рейтинг викладача
(один раз на рік). Здійснювались координація, інформаційне та методичне забезпечення
організації та проведення профорієнтаційного проекту. Розроблено та сформовано реєстр
персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Проведено та підготовлено аналітичні
звіти наступних досліджень: вивчення ринку праці щодо затребуваності фахівців з вищою
освітою та вимог до їх компетентності; дослідження переваг ХНЕУ ім. С. Кузнеця при виборі
ВНЗ абітурієнтами; вивчення рівня інтелекту та креативності студентів (1 курс); вивчення
актуальних питань організації навчального процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (2-3 курс);
визначення задоволеності якістю освіти (4 курс).
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ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
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Рис.1. Структура та напрями відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

81
ІX. НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ
ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Відповідно до концепції розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що має у своїй основі
збереження традицій вищої освіти в Україні та орієнтацію на європейські та світові
навчальні стандарти та цінності, партнерство з іноземними вищими навчальними,
науковими та культурними установами через поглиблення інтеграції в європейський та
світовій простір належить до числа пріоритетних завдань університету. ХНЕУ ім.
С. Кузнеця підтримує міжнародні зв’язки із закордонними вищими навчальними
закладами з метою підготовки, перепідготовки та вдосконалення професійних навичок
спеціалістів, організації спільних науково-дослідних заходів, обміну студентами,
аспірантами і викладачами, підготовки спільних проектів для участі в конкурсах на
отримання грантів. Серед закордонних ВНЗ партнерами ХНЕУ ім. С. Кузнеця є
університети та освітні організації з багатьох країн світу, а саме: Австрії, Білорусі,
Вірменії, Італії, Канади, Китаю, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, США,
Франції,Чехії, Швеції та інші.
Університет є учасником таких міжнародних організацій як: Magna Charta
Universitatum, Європейська асоціація університетів (EUA), Університетська агенція
франкофонії (УАФ), Асоціація економічних університетів південно-східної Європи і
Чорноморського регіону (ASECU), Організація економічного співробітництва та розвитку
(OECD), Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрування (IASIA), Асоціація
Європейських прикордонних регіонів (AEBR), Європейський дослідний центр з
інформаційних систем (ERCIS). Більш детальні дані щодо тематики співробітництва із
зарубіжними партнерами викладено в табл.2
Головними партнерами з країн Західної Європи в галузі освіти та науки є
Університет Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція), Вища школа управління охороною
праці в Катовицях та Університет прикладних наук Верхньої Австрії (м. Штайєр). Спільно
з цими університетами на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця було відкрито спільні франкоукраїнські магістерські програми МВА «Бізнес-інформатика» та «Туризм. Культурна
спадщина. Дозвілля», спільно польсько-українська магістерська програма за напрямом
«Менеджмент», реалізуються програми академічної мобільності. ХНЕУ ім. С. Кузнеця
щорічно приймає студентів університету ім. Люм’єра Ліон-2 (м. Ліон, Франція) на
культурно-лінгвістичне стажування.
В рамках співпраці з УАФ 25.10.2013 року в ХНЕУ ім. С.Кузнеця було відкрито
Центр університетської успішності, місією якого є надання безкоштовних освітніх послуг
з франкомовної підготовки громадян, доступу до дидактичних матеріалів та електронних
е-ресурсів УАФ. Діяльність ХНЕУ в складі УАФ була високо оцінена університетамипартнерами і ректор В. С. Пономаренко став єдиним представником України в складі
групи експертів проектів УАФ та увійшов до складу адміністративного органу УАФ –
Бюро ради асоціативних членів. На кошти гранту Європейського Союзу реалізується
проект за програмою Tempus, підготовлений вченими ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з
европейськими університетами.
З 2010 року ХНЕУ ім. С. Кузнеця є партнером Кембріджського університету
(Великобританія) зі здачі кваліфікаційного екзамену з рівня володіння англійською мовою
(ВЕС) в Україні.
У 2013 році у ХНЕУ ім. С. Кузнеця було створено Інформаційний центр Асоціації
європейських прикордонних регіонів (АЄПР), головною діяльністю якого є координація
співпраці між європейськими прикордонними регіонами. Систематично проводяться
відеоконференції та робочі зустрічі стосовно транскордонного співробітництва з різними
міжнародними громадськими організаціями, представництвом Європейського Союзу в
Україні. У 2016 року було підписано Угоду про розвиток транскордонного та
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міжрегіонального співробітництва між Харківською обласною радою, ХНЕУ ім.
С. Кузнеця та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області.
З метою співробітництва в науковій, академічній, інформаційній сфері на базі
ХНЕУ ім. С. Кузнеця на постійній основі працює Центр інноваційних знань Світового
банку в Україні. Центр існує для надання громадськості інформацію про Групу Світового
банку, проекти та програми, що фінансуються Банком, а також проводиться широкий
спектр досліджень із різноманітних проблем розвитку. Активно функціонує
Інформаційний центр Європейського Союзу, на базі якого проводяться численні
міжнародні заходи: конференції, відеоконференції, зустрічі, круглі столи тощо. Зокрема, у
2015-2016 роках проводились інтелектуальні ігри між університетами міста та в школах
Харківщини з метою популяризації історії, економіки, політики і культури Європейського
Союзу й особливостей європейського співробітництва та ефективної профорієнтаційної
роботи. Усього відбулося понад 40 заходів, у яких узяли участь близько 800 осіб.
У межах проекту Tempus SUCSID у 2013 році було відкрито Start-up центр,
діяльність якого спрямована на стимулювання креативності та інновацій, а також
сприянню розвитку бізнесу.
Проект EQUAL-IST HORIZON2020 «Планування гендерної рівності в наукових
дослідженнях у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій», спрямований на
підтримку процесів розробки та впровадження планів гендерної рівності в університетах і
науково-дослідних організаціях Європи – забезпечує гендерну рівність та позитивні зміни
у трьох основних напрямах: в процесах внутрішньоуніверситетського управління, в тому
числі управління персоналом; в процесах організації та проведення наукових досліджень;
в процесах навчання та взаємодії зі студентами та у внутрішніх комунікаціях.
Мета Національного cтруктурного проекту FABLAB полягає в створенні умов для
розвитку інженерної креативності, залучення молоді до підприємницької діяльності, в
сприянні працевлаштуванню за допомогою створення і розвитку мережі та
інфраструктури взаємодії університетів, бізнесу і промисловості на базі фабриклабораторій (фаблабів). Створено 5 університетських фабрик-лабораторій, розроблено
методику викладання і зміст навчальних програм в країнах-партнерах, а також створено
мережеву інфраструктуру підтримки молодіжного інноваційного підприємництва.
Пріоритетом Національного Структурного проекту «MASTIS» – є вища освіта та
суспільство. Мета проекту полягає в покращенні магістерської програми в галузі
інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наближення до змін
світового ринку праці та освітнього простору, надання студентам уявлення про профілі
різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості
працевлаштування. Завдання проекту: удосконалення магістерської програми в області
інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу; модернізація діючого профілю
компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем. Перегляд
профілю компетентностей та навчальних програм здійснюється у відповідності з
новітніми стандартами вищої освіти та національною рамкою кваліфікації; створення
інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської програми в області
інформаційних систем в якості платформи для підготовки/перепідготовки, PhD, LLL;
забезпечення/модернізація навчально-лабораторної інфраструктури для підготовки
магістрів в області інформаційних систем.
В університеті існує можливість для студентів і викладачів брати участь у спільних
програмах підготовки бакалаврів та магістрів із провідними ВНЗ Європи:
ERASMUS+KA1 (Університет Ліон 2, Франція); ERASMUS+KA1 107 (Вища школа
менеджменту інформаційних систем ISMA, Рига, Латвія); ERASMUS+KA1 (Школа
економіки та менеджменту публічного адміністрування “VŠEMvs”, Братислава, Словакія);
ERASMUS+KA1 (Державна вища техніко-економічна школа в Ярославі, Польща). Також
біля 40 студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця задіяні у програмах академічної мобільності –
країнами-партнерами якої є Франція, Австрія та Польща.
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Країна
партнер
1

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках
якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
4

Практичні результати від співробітництва

2

3

5

Австрія

Університет прикладних
наук Верхньої Австрії
(м. Штайєр)

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
25.06.2014 –
25.06.2019

Спільне проведення комплексних науково-дослідних робіт
в сфері застосування новітніх досягнень теорії і практики
управління на підприємствах та державних установах і
органах самоврядування

Австрія

Віденський
університет
Модуль (м. Відень)

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
27.02.2015 –
27.02.2020

Розробка
спільних
міжнародних
проектів,
обмін
методичною літературою, спільні дослідницькі проекти.

Алжир

Університет
Abou-Bekr
Belkaid-Tlemcen

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво
2016/2019

Проведення спільних науково-практичних конференцій,
семінарів, обмін науковими здобутками та досвідом
організації наукових досліджень, участь у міжнародних
освітніх проектах та програмах

Білорусь

Білоруський державний
економічний університет
(м. Мінськ)

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
23.03.2012 –
23.03.2017

Проведення спільних комплексних науково-дослідних та
освітньо-методичних робіт щодо теорії та практики
управління на підприємствах, державних організаціях і в
органах самоуправління.

Білорусь

Білоруський
торговоекономічний університет
споживчої кооперації
(м. Гомель)

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
02.02.2012 –
02.02.2017

Проведення спільних науково-практичних конференцій,
семінарів, обмін науковими здобутками та досвідом
організації наукових досліджень, участь у міжнародних
освітніх проектах та програмах

Вірменія

Вірменський державний
економічний університет,
(м. Єреван)

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
8.06.2012 – 8.06.2017

Проведення спільних науково-практичних конференцій,
семінарів, участь у міжнародних освітніх проектах та
програмах.

Італія

Фонд Ромуальдо Дель

Співробітництво в сфері

Угода про

Спільні наукові дослідження, розвиток організаційних та

84

1

2

3

4

5

Б'янко
(м. Флоренція)

спільних інтересів сторін

співробітництво,
13.03.2010 безстроково

культурних відносин між діяльністю сторін.

Канада

Університет Манітоби
(м. Вінніпег)

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
09.09.2009 безстроково

Обмін досвідом з метою удосконалення навчальних планів
та програм, координація і розвиток програм мобільності
викладачів та студентів.

Канада

Університетська
франкофонії
Монреаль

агенція

Співпраця
в
галузі
інтернаціоналізації вищої
освіти

Угода про
співробітництво
04.10.2012 –
04.10.2016

Обмін досвідом з метою удосконалення навчальних планів
та програм, координація і розвиток програм мобільності
викладачів та студентів.

Китай

Шицзячжуаньський
інформаційно-інженерний
професійний інститут
(м. Шицзячжуань )

Розвиток і удосконалення
системи вищої освіти

Угода про
співробітництво,
25.06.2008

Обмін студентами та науково-педагогічними робітниками;
організація спільних науково-дослідних заходів
Науково-методична діяльність, розвиток освітньої та
наукової сфери співробітництва, розвиток міжкультурної
сфери співробітництва

Китай

Хебейський університет
науки і технології

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
2014 - безстроково

Заснування Інформаційного китайського центру для
організаційно-правової форми співробітництва
між
сторонами з метою розвитку міжнародного освітнього,
наукового
та
культурного
співробітництва
між
організаціями, підприємствами та вищими навчальними
закладами.

Марокко

Університет ІБН ТОФАІЛ
(м. Кенітра)

Співробітництво та обмін
в сфері спільних інтересів
сторін

Рамкова
угода про
співробітництво
23.05.2016 –
23.05.2021

Обмін викладачами, дослідниками, які братимуть участь у
конференціях симпозіумах, колоквіумах, спільна наукова
діяльність, прикладні дослідження, обмін студентами за
умови дотримання місцевих критеріїв щодо відбору
учасників відповідальних програм, взаємні візити членів
професорсько-викладацького складу, адміністративного
персоналу

Молдова

Молдавська економічна

Співробітництво в сфері

Угода про

Проведення спільних комплексних науково-дослідних та
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академія

спільних інтересів сторін

співробітництво,
8.10.2012 безстроково

освітньо-методичних робіт щодо теорії та практики
соціально-економічного розвитку підприємств, регіонів,
держав.

Монголія

Монгольский державний
аграрний університет
(м. Улан-Батор)

Розвиток і розширення
співробітництва
щодо
спільних інтересів сторін

Угода про
взаєморозуміння
17.05.2016 –
17.05.2021

Обмін інформацією стосовно наукових та економічних
проектів реалізованих у ЄС, консультації по розвитку
кластерів, організація спільної магістерської програми або
програми для отримання подвійного диплома магістра в
області досліджень, узгоджених сторонами, організація
мобільності, програм, стажувань студентів, організація
стипендій професорсько-викладацького складу, взаємна
співпраця між бібліотеками, спільні та окремі наукові
статті та науковий журнал обох установ, організація
спільних науково-технічних конференцій, симпозіумів,
конференцій

Німеччина

Університет
імені
Фрідріха-Александра,
Ерланген-Нюрнберг

Співробітництво у галузі
наукових досліджень та
викладання

Угода про
співробітництво
20.04.2016 –
2021

Сприяння
обміну
студентами,
випускниками,
докторантами, вченими,
організаціями,
проведення
спільних досліджень, проектів, курсів, взаємний обмін
інформацією результатів досліджень, академічними
матеріалами, публікаціями, вивчення мови країни
перебування

Польща

Вища Медична Школа
(м. Сосновець)

Співробітництво в сфері
туризму та інших галузях
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
2011 - 2016

Спільні наукові дослідження і розробка навчальних
програм, спільні публікації, надання можливості
використання наявного обладнання для проведення
спільних досліджень, взаємне рецензування дисертаційних
робіт та інших наукових робіт, спільні науково-дослідні
колективи для реалізації спільних досліджень, науковотеоретичні і науково-практичні конференції викладачів,
аспірантів та студентів

Польща

Університет Хуманітас
(м. Сосновець)

Розробка
спільних
міжнародних
проектів;
організація
спільних
наукових досліджень

Угода про
співробітництво від
20.02.2008 р.

На постійній основі здійснюється обмін науководослідною літературою та публікації в наукових журналах
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Польща

Варшавський
технологічний
університет «Варшавська
політехніка» (м. Варшава)

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про наукову
співпрацю,
безстроково

Координування науково-дослідної та методичної діяльності
і обмін результатами досліджень в сфері освіти і науки,
надавання взаємних консультацій, спільна організація
наукових конференцій, науково-методичних семінарів,
нарад, виставок, презентацій, організація стажування
викладачів, аспірантів і дослідників, дипломантів та
студентів, формування спільних науково-дослідних
колективів для реалізації спільних досліджень та ін.

Польща

Державна вища технікоекономічна школа
(м. Ярослав)

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
24.11.2014 –
24.11.2017

Участь у спільних інформаційно-аналітичних, історичнокультурних та науково-освітніх програмах, проведення
різноманітних наукових конференцій, тематичні заходи,
обмін друкованою продукцією з метою співробітництва і
розвитку наукових зв’язків

Польща

Університет Фінансів
Управління у Варшаві

4

5

та Розвиток
і
розширення Угода про порозуміння, Розвиток та дослідження економічної життєздатності для
співробітництва
щодо 25.05.2015 – 25.05.2020 реалізації програм розвитку, пошук інвесторів зацікавлених у
реалізації проектів, організація спільної магістерської
спільних інтересів сторін
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, співпраця у інших сферах в
яких зацікавлені обидві сторони

Польща

Вища
Менеджерська
Школа
(м. Легниця)

Підвищення
освітнього
рівня навчальних закладів

Рамкова угода,
26.06.2015 –
26.06.2020

Обмін викладачів, обмін студентів, проведення спільних
наукових досліджень, використання результатів наукових
досліджень в процесі навчання, розробка спільних
навчальних програм, допомога в управлінні, розвиток
бібліотек

Польща

Гданський Фонд Освіти
Менеджерів

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Меморандум про
взаєморозуміння по
навчальному
співробітництву

Заохочення програм обмінів та візитів в наступних
категоріях: студентів і аспірантів без навчання і здобувачів,
молодший і старший професорсько-викладацький склад,
обміну інформацією та матеріалами в тих областях, що
представляють інтерес для обох університетів, полегшення
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2

3

4

5
переговорів і досягнення домовленостей, проведених
окремими особами або факультетами при здійсненні
подібних обмінів, організації спільних конференцій та
академічних програм, проведення спільної науководослідної діяльності та публікація її результатів

Польща

Опольський університет
(м. Ополе)

Співробітництво у галузях
наукових досліджень і
навчання

Угода про
співробітництва
21.03.2016 -21.03.2021

Обмін
науковою
інформацією,
академічними
матеріалами, підручниками, обговорення результатів
досягнень на спільних зустрічах, семінарах, конференціях,
обмін викладачами науковими співробітниками та
студентами в цілях реалізації проектів, допомога у
підготовці кадрів і підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників

Польща

Вища школа управління
охороною
праці
в
Катовицях

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Договір про
співпрацю
10.02.2016

Реалізація спільних досліджень за узгодженими напрямами,
обмін професорсько-викладацького складу для проведення
лекцій, семінарів, вивчення польської мови, проведення
спільних науково-дослідницьких проектів, обмін та
публікація наукових досліджень, організація спільних
конференцій, симпозіумів, застосування науково-дослідних
грантів Європейського Союзу в рамках співпраці з
Україною, проведення презентацій в галузі культури та
мистецтва країн-партнерів

Румунія

Університет
м. Крайова

Співробітництво в сфері
спільних інтересів сторін

Угода про
співробітництво,
18.03.2014 –
18.03.2019

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.

Румунія

Університет «Лучіан

Співробітництво в сфері

Угода про співробіт-

Ініціювання та розвиток співробітництва, спільне
проведення наукових і прикладних досліджень, співпраця з
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1

Таджикістан

2
Блага» (м. Сібіу)

3
спільних інтересів сторін

4
ництво, необмежений
період часу
Спільний
Таджико- Розвиток співробітництва в Меморандум про
Український факультет
області освіти та наукових взаєморозуміння
Технологічного
досліджень
04.01.2016 –
університету Таджикістана
04.01.2021
(м. Душанбе)

Франція

Університет Монпельє 2
(м. Монпельє)

Франція

Університет
Ліон-2
(м. Ліон)

Франція

Університет
м. Страсбург

Швеція

Технологічний університет Співробітництво в сфері Угода про
Люлео (м. Люлео)
спільних інтересів сторін
співробітництво,
01.01.2015 – 01.01.2020

ім.

Співробітництво в сфері Угода про
спільних інтересів сторін
співробітництво,
21.05.2014 – 21.05.2019

Люм’єра Спільна програма

Угода про
співробітництво,
22.09.2014 – 22.09.2019

Поглиблення співпраці задля Угода про
розвитку вищої освіти та співробітництво,
наукових досліджень
07.10.2013 –
07.10.2018

5
метою вдосконалення навчальних програм та організації
навчального процесу.
Академічний обмін студентами, які навчаються за
програмами бакалаврату, магістратури та PhD докторантури,
викладачами та дослідниками, підготовка подвійних
дипломів, спільних програм, проведення лекцій, майстеркласів
професорсько-викладацьким
складом,
обмін
публікаціями, науковими дослідами, навчально-методичною
літературою, підвищення кваліфікації та професійної
підготовки працівників
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
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 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».
Програми обміну викладачами, студентами, аспірантами,
спільні навчальні програми, спільне керівництво дисертацій,
спільні освітні та наукові програми, відкриття літніх шкіл,
спільна участь у тендерах та проектах, що пропонуються
міжнародними організаціями, підтримка публікацій та
розповсюдження інформації щодо результатів наукових
досліджень.
Розвиток і розширення співробітництва відповідно до
принципів Болонського процесу і підвищення якості та
ефективності навчальної, навчально-методичної та науководослідної роботи у вищих навчальних закладах.
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X. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
ЩО ЗДІЙСНЮВАЛИСЬ СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАН
УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК
Реформування вітчизняної науки має на меті істотно підвищити якість наукових
досліджень, зробити науку конкурентоспроможною, затребуваною промисловістю та
суспільством і забезпечити наукову базу для соціально-економічного розвитку країни на
інноваційній основі. Наслідком реформування вітчизняної науки має стати створення
ефективної системи взаємодії «освіта-наука-бізнес-влада».
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:
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 провідні
професори університету брали участь у засіданнях секцій, виступали експертами
виконаних за фаховими напрямами фундаментальних і прикладних досліджень.
Відділом міцності тонкостінних конструкцій Інституту проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України з питань математичного моделювання багатошарових
пластин складної форми в плані при наявності міжшарових джерел тепла та розв’язання
оптимізаційних задач.
Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України з питань
інноваційних технологій, обладнання та інструментів.
Відділенням математики Фізико-технічного інституту низьких температур НАН
України з питань найважливіших проблеми фізико-математичних і технічних наук;
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 за міжнародними стандартами.
Інститутом сцинтиляційних матеріалів (ІСМА) НАН України з питань синтезу і
дослідження оптичних та сцинтиляційних властивостей композитних плівок «сцинтилятор
– полімерна матриця» різного походження.
Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України щодо удосконалення
інноваційного розвитку Харківщини, проводиться переддипломна практика студентів.
Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України, де
здійснюється щомісячний моніторинг нормативно-правових актів у сфері оподаткування.
Університетом менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України, де
виконується рецензування авторефератів дисертацій.
Спільно з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН
України (далі Центр) проводиться: переддипломна практика студентів-магістрів
наукового спрямування щодо досліджень соціально-економічного розвитку України та її
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регіонів; 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.
Науковці університету займають провідні посади у Центрі, а саме:
Пономаренко В.С., ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця – головний науковий співробітник відділу
«Промислова політика та енергетична безпека»; Кизим М.О., директор Центру –
професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної
економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця; Іванов Ю.Б., професор кафедри оподаткування ХНЕУ
ім. С. Кузнеця – заступник директора з наукової роботи Центра; Дороніна М.С., професор
кафедри соціології та психології управління – головний науковий співробітник, завідувач
сектору «Проблеми регіонального розвитку та децентралізація»; Іванова О.Ю., доцент
кафедри управління персоналом та економіки праці – завідувач сектору «Дерегулювання
підприємницької діяльності» та ін. Професори університету також є членами
спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних досліджень.
Науковці ХНЕУ ім. С. Кузнеця безпосередньо приймали участь у виконуваних
Центром грантах: «Теоретичні аспекти дерегулювання економіки України та її регіонів в
умовах вступу країни до інтеграційних об'єднань» (№ ДР 0114U001542); «Механізми
державного регулювання реструктуризації промисловості» (№ ДР 0114U005035);
«Забезпечення економічної безпеки України в контексті інтегрування в ЄС»
(№ ДР 0114U004556); «Перспективи впровадження біотехнологій в галузях економіки
України» (№ ДР 0115U007011); «Неоіндустріальна економічна політика України на основі
конвергентних технологій у контексті глобальних викликів (№ ДР 0116U004379) тощо.
Результати НДР «Методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів
України», яку виконувала кафедра державного управління, публічного адміністрування та
регіональної економіки, дозволили сформувати концептуальні засади досягнення
ефективного соціально-економічного розвитку регіонів України, які можуть виступити як
основа для стратегічного планування адміністративно-територіальних утворень різного
рівня та прийнято до виконання при розробці «Стратегії економічного та соціального
розвитку Харківського регіону на 2016-2020 роки».
Отримані у ході дослідження наукові результати НДР «Трансформація
управлінських технологій в умовах економіки вражень», яку виконувала кафедра
менеджменту та бізнесу, використано у подальших розробках НДЦ ІПР НАН України при
виконанні НДР «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів
ХХІ століття», що дозволить вдосконалити методологію управління сучасним бізнесом.
Крім того, сумісно з Центром проведено Міжнародні науково-практичні
конференції: «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (квітень
2016 р.); «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця», яку присвячено 115-й
річниці від дня народження видатного економіста, Нобелівського лауреата з економіки
(травень 2016 р.); «Публічне управління: проблеми та перспективи» (жовтень 2016 р.);
«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», в рамках якої
Центром проведено Круглий стіл «Сучасні проблеми конкурентоспроможності: мікро-,
мезо- і мікровимір» (листопад 2016 р.); Круглий стіл «Дерегулювання економіки:
проблеми і пріоритети 2016 року» та семінари з проблем побудови громадянського
суспільства в Україні.
Кафедра економіки, управління підприємствами та логістики є провідною у роботі
з Малою академією наук. У 2016 році було проведено захист науково-дослідних робіт
учнів-членів Малої академії наук України згідно угоди про взаємне співробітництво між
ХНЕУ ім. С. Кузнеця та комунальним закладом «Харківський центр дослідницькоекспериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської міської ради від
22.11.2012 року 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) ТА СПРЯМОВАНІ НА
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НАУКОВЦІВ ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
В університеті реалізується принцип виконання наукових досліджень у
послідовності «фундаментальне дослідження – прикладна НДР – впровадження
дослідження (розробки) в реальний сектор економіки на умовах формування
госпдоговірної тематики». НДР в рамках виконання госпдоговорів виконується згідно
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 20 із 23 НДР сприяють розвитку
Харкова та Харківського регіону. Проте ефективність проведених наукових досліджень в
університеті визначається обсягами виконаних госпдоговірних робіт на замовлення
промисловості та бізнесу. В 2016 році в порівнянні з 2015 роком спостерігається
збільшення показника залучення коштів від замовників на 156 тис.грн.
Крім того, у 2016 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.».
Також науковці співпрацюють з Департаментом культури і туризму ХОДА з
питань регіонального розвитку туризму; з ХГО «Єврорегіон Слобожанщина» при ХОДА;
з Департаментом інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури
ХОДА; з Асоціацією органів місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції,
транскордонного та міжрегіонального співробітництва; з Департаментом міжнародного
співробітництва ХОДА з проблем методичного та теоретичного забезпечення процесу
формування політики державно-приватного партнерства для розвитку підприємств
туристичної галузі регіону; з Харківським регіональним фондом підтримки
підприємництва ХОДА з регіональних аспектів податково-бюджетної політики України,
що сприятиме підвищенню розвитку підприємництва в регіоні.
Науково-практичні результати прикладної держбюджетної НДР «Формування
науково-технологічної платформи гармонізації суспільно-економічних інтересів України у
світовому економічному просторі» (Замовник МОН України) полягають у створенні бази
даних й індикаторів та можливості їх використання для моніторингу інноваційної
спроможності суб’єктів господарювання регіону. Розроблена методика визначення
інноваційної спроможності підприємств може бути використана для формування
інструментів підтримки інноваційно-інвестиційних проектів з боку держави та для
визначення вектору підтримки прикладних наукових розробок та напрямків побудови
партнерських відносин з бізнесом та використовується в роботі Департаменту економіки і
міжнародних відносин ХОДА.
Результати держбюджетної науково-дослідної роботи «Розробка концептуальнометодичних та модельного забезпечення механізму управління державним замовленням в
межах ВНЗ для підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці»
(Замовник Міністерство освіти і науки України), у вигляді методичних рекомендації щодо
побудови системи моніторингу використовувались в роботі Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації.
Науковці університету разом з фахівцями ХОДА виступили експертами при
підготовці аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента України до
Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році»
(К.:НІСД, 2016, - 688 с. (Розділ 3).
На основі наукових розробок з проблем методичного та теоретичного забезпечення
процесу діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу, які представлені
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кафедрою соціології та психології управління, отримано наступні рекомендації щодо:
інструментального забезпечення аналізу статистичних та управлінських показників
діяльності підприємств агропромислового комплексу, вимірювання і оцінювання їх
економічних і соціальних ресурсів, оцінки результативності розвитку їх соціальноекономічного потенціалу, надання відповідності інформації для прийняття рішень і
впровадження заходів, що забезпечують підвищення ефективності роботи
агропромислового комплексу, які впроваджено в діяльність Департаменту
агропромислового розвитку ХОДА.
Професорсько-викладацький склад університету сумісно із співробітниками ХОДА
та Харківської міської ради проводять наукові конференції, семінари та круглі столи.
Під егідою Харківської міської ради Департаментом міжнародного співробітництва
у місті Харкові проведено VІІІ Міжнародний туристичний форум «Харків: партнерство в
туризмі» за участі представників іноземних міст-партнерів Харкова (травень 2016 р.). В
рамках Форуму проведено Міжнародну конференцію «Сучасні аспекти розвитку туризму
та сфери гостинності міст». Одну із панельних дискусій було присвячено обговоренню
питань освітнього туризму, модератором якої виступив ХНЕУ ім. С. Кузнеця (проректор
Єрмаченко В.Є.).
Так, Департаментом бюджету і фінансів та Управлінням з інвестиційної діяльності
Харківської міської ради на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця було проведено круглий стіл з
обговорення основних напрямків розвитку м. Харкова «Розробка Стратегії розвитку міста
Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції», на якому розглядались наступні питання:
мегатренди та локальні фактори, що впливають на бюджет міста та надходження
інвестицій в економіку Харкова; комплексне уявлення і бачення стратегії розвитку м.
Харкова за напрямками: «Бюджет» та «Інвестиції» та показники розвитку м. Харкова, які
повинні знайти відображення у Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року (червень 2016
року).
Крім того, фахівці ХНЕУ ім. С. Кузнеця виконували Проект «2016 - рік англійської
мови в Україні», який проходив під патронатом Європейського Центру іноземних мов та
Харківської облдержадміністрації. У рамках проекту для поліцейських, іноземних
громадян та для учнів шкіл проведено 242 годин лекцій англійською мовою.
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 2016 р.), за підтримки Державної служби фінансового моніторингу України та
ХОДА проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми
фінансового моніторингу» (грудень 2016 р.), яку присвячено 25-й річниці Незалежності
України; під егідою ХОДА, Управління державної служби Головного управління державної
служби України в Харківській області, а також Харківського регіонального інституту
Національної академії державного управління при Президентові України Всеукраїнську
науково-практичну конференцію «Публічне управління: проблеми та перспективи»
(жовтень 2016 р.).
Фахівцями ХНЕУ ім. С. Кузнеця проведено семінар-тренінг для представників
Харківської обласної державної адміністрації на тему «Запобігання та протидія корупції в
органах публічної влади».
У жовтні 2016 р. відбувся Національний форум «Всеукраїнське громадське
обговорення реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності в
Україні» (Східноукраїнська панель), який організовано Мінекономрозвитку України
спільно з Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською обласною
радою за ініціативи низки громадських організацій, вищих навчальних закладів (у тому
числі і ХНЕУ ім. С. Кузнеця) та наукових установ з метою максимально широкого та
професійного обговорення реформи інтелектуальної власності як одного із пріоритетів
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діяльності Уряду на 2016 рік. Було схвалено Концепцію реформування державної системи
правової охорони інтелектуальної власності в Україні.
Науковці ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з Комітетом з питань європейської інтеграції
Верховної Ради України брали участь в організації та проведенні комітетських слухань на
тему: «Державна політика позиціонування України у європейському інформаційному та
економічному просторі».
Викладачі університету приймали участь у Першому регіональному форумі
«Україна – країна для підприємців», який проводило Регіональне відділення
«Українського союзу промисловців і підприємців» Об'єднання промисловців і
підприємців Харківської області на тему дерегуляції малого та середнього бізнесу;
Обласній науково-практичній конференції педагогічних працівників Харківського регіону
«Формування сучасної системи управління якістю освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Проблеми та шляхи їх вирішення»; Міжнародній науково-практичній конференції
«Кадровий потенціал сучасних освітніх систем: стан та перспективи»; панельній дискусії
«Децентралізація як ключовий чинник європейської інтеграції» у ході роботи VIII
Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи";
круглому столі з представниками туристичного бізнесу та ВНЗ м. Харкова на тему
«Подієвий туризм як фактор формування туристичної привабливості регіону».
Спільно з Департаментом освіти і науки Харківської міської ради фахівцями
університету проведено конкурс серед учителів навчальних закладів м. Харкова на
кращий дистанційний курс та семінари щодо впровадження і використання системи
дистанційного навчання MOODLE для вчителів-предметників навчальних закладів
м. Харкова.
У Харківській обласній державній адміністрації студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця
проходять стажування, де вирішують проблеми підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках в рамках написання магістерської роботи.
ХОДА та Харківською міською радою у 2016: році проведено наступні конкурси, в
яких приймали участь науковці та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця: X 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 – 2016»; конкурс бізнес-планів
«Харків – місто перспектив»; обласний конкурс «Вища школа Харківщини – кращі
імена»; міський турнір економістів серед студентів ВНЗ м. Харкова.
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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.
Основний акцент у своїй роботі бібліотека ХНЕУ ім. С. Кузнеця ставить на якості
обслуговування, на розвитку взаємодії між користувачем (споживачем послуг) і
бібліотекою з використанням нових методів бібліотечної роботи та інформаційних
технологій.
Основні завдання 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.
На сьогодні (за даними на 1 грудня 2016 року) бібліотечний фонд налічує
843795 томів. Усі документи, що складають фонд бібліотеки, зареєстровано в електронній
базі даних. Кількість користувачів бібліотеки – 10571. 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 періодики; абонемент художньої літератури;
універсальна читальна зала. На даний момент бібліотека забезпечує роботу
12 книгосховищ, 12 абонементів і 8 читальних зал на 460 місць силами 30 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 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
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бібліографічних даних видання. Скористатися послугою можна з будь-якого комп’ютера
локальної мережі університету і в мережі INTERNET.
Загальна кількість автоматизованих робочих місць для співробітників бібліотеки
складає 30 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.
Створено електронну базу повнотекстових документів. Електрона бібліотека
включає електроні аналоги друкованих видань, а саме: монографій, навчальних
посібників, конспектів лекцій, виданих у ХНЕУ.
У повному обсязі оброблено штрих-кодами увесь фонд бібліотеки, що надає
можливість застосовувати автоматизовану видачу літератури.
Електронний каталог фонду бібліотеки містить 168083 записи. Інформація про
бібліотеку знаходиться на сайті університету. Бібліотека має свій Web-сайт. Офіційний
сайт бібліотеки 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: 6977 записів статей, 1365 методичних
рекомендацій авторів – вчених університету, 165 авторефератів дисертацій, 109 збірок
матеріалів конференцій, 241 навчальний посібник, 4 збірника наукових робіт студентів,
4268 дипломних магістерських робіт, 10 звітів про наукові дослідження, 169 монографій.
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 01.12.2016 р. 377809 звертань-переглядів з різних
куточків світу – Франції, Польщі, Китаю, США та ін. За результатами червня 2016 р.
«Ranking Web of Repositories» от Webometrics репозитарій Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця зайняв 27 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. Через сайт бібліотеки можна визначити код УДК на
статті, що написали наші користувачі, що значно спрощує роботу науковцям та
студентам. За період з січня на і грудня 2016 року заіндексовано 544 назви наукових
статей у віртуальний спосіб.
Значне місце в звітному році займала робота з редагування БД
«Книгозабезпеченість», згідно навчальних планів. У 2016 р. до БД введено 160 нових
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
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наукових публікацій у системі URAN. Створено посилання на сайті бібліотеки до ресурсів
наукової бібліотеки ім. Вернадського "Електронні наукові фахові видання".
Бібліотека має широкі міжнародні зв'язки та статус регіонального інформаційного
центру. На базі бібліотеки 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 822 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.
У звітному році особлива увага приділялася культурно-масовій роботі. Так, було
проведено такі заходи: “Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ”,
29 січня відбулася “Культурна хвиля ХНЕУ ім. С. Кузнеця” присвячена пам'яті
героїв Крут, щоб вшанувати тих хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої
держави.
12 лютого 2016 року відбувся 12 випуск «Культурної хвилі ХНЕУ ім. С. Кузнеця»,
присвячений Дню закоханих. «Харків – місто закоханих поетів». В межах цього заходу
коротку сценку-жарт за п'єсою Юліана Шпола «Катіна любов, або будівельна пропаганда»
розіграли студенти факультету Економіки та права. Студенти факультету Консалтингу та
Міжнародного бізнесу зачитали цитати з листів Г.Ф. Квітки-Основ'яненка та його
дружини Анни Вульф. Студенти на працівники бібліотеки читали поезію Володимира
Сосюри, уривки з творів Гната Хоткевича та Григорія Квітки-Основ’яненка.
4 березня 2016 року відбувся 13-й випуск «Культурної хвилі бібліотеки ХНЕУ ім.
С. Кузнеця» «Слобожанський віночок сплетений Лесею Українкою у Харкові» до
Міжнародного жіночого дня. Працівники бібліотеки показали міні-виставу: Феєрична
історія «Слобожанський віночок сплетений Лесею Українкою у Харкові».
17 березня 2016 року відбувся конкурс читців у бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
присвячений 202 річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, який
пройшов за участю кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян.
Співробітники бібліотеки підготували виставу під назвою: «Слобожанський віночок
сплетений Лесею Українкою у Харкові на роковини Кобзаря».
21 квітня 2016 року в бібліотеці Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця відбувся 14-й випуск «Культурної хвилі ХНЕУ»
«Шекспір із слобожанською пропискою». Наша бібліотека до року англійської мови в
Україні та до дня народження й смерті Великого англійського Барда (1562- 1616)
проводила конкурс читців творів Вільяма Шекспіра. Захід почали з перегляду
документальної стрічки «Shakespeare's Globe Mini-Doc» англійською мовою. Конкурс
проводився під гаслом: «Весь світ театр, а люди в нім - актори» Викладачі, співробітники,
студенти виконували монологи, сонети, сценки з п'єс В. Шекспіра мовою оригіналу та в
українському перекладі. Читці обрали українські переклади найліпших українських поетів
і письменників: Пантелеймона Куліша, Максима Рильського, Дмитра Паламарчука,
Дмитра Павличка, Григорія Пилипенка, Григорія Кочура, Ірини Стешенко. В журі
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конкурсу брала участь поетеса, лауреат Міжнародної україно-німецької премії імені Олеся
Гончара 2007 року, випускниця ХНЕУ ім. С. Кузнеця, співробітник бібліотеки –Оксана
Сєргієнко. Вона преміювала всіх учасників конкурсу своєю збіркою поезій.
26 квітня 2016 року відбулася «Культурна хвиля ХНЕУ ім. С. Кузнеця»
«Пам'ятаємо про біль і тривоги Чорнобиля».
18 травня 2016 року у бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся 16-й випуск
«Культурної хвилі ХНЕУ» «Гра в бісер» (до Міжнародного дня музеїв).
19 травня у бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся флеш-моб до Всесвітнього
дня вишиванки.
23 серпня у бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся 17-й випуск «Культурної
хвилі ХНЕУ», присвячений 25-й річниці Дня Незалежності України.
30 вересня бібліотека ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся 18-й випуск «Культурної хвилі
ХНЕУ», присвячений Всеукраїнському дню бібліотек.
13 жовтня у бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся 19-й випуск «Культурної
хвилі ХНЕУ»: «Харків — козацьке місто» (до Дня захисника України). Співробітники
бібліотеки читали українську поезію до святкової дати. Лунали вірші Сергія Жадана,
Валерії Жукової, Наталії Мазур, Володимира Сосюри.
24 листопада в бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся 20-й випуск «Культурної
хвилі ХНЕУ»: «Жнива скорботи та обірвані струни бандури», присвячений до Дня пам’яті
жертв Голодомору в Україні.
Бібліотека є провідною ланкою науково-інформаційної діяльності університету.
Вона 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
Науково-дослідна робота в університеті, що виконується в межах робочого часу
відповідає основним пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки, визначені
Законом України №2519-VI від 09.09.2010 р. «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і
техніки». Весь професорсько-викладацький склад тридцяти п’яти кафедр університету
приймає участь у наукових дослідженнях. У 2016 році в ХНЕУ ім. С. Кузнеця
виконувалося 39 науково-дослідних робіт.
Розробка аналітичного інструментарію стратегічного позиціонування
підприємства (д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного
аналізу Отенко І. П..).
Проведено аналіз та оцінку фінансово-економічної позиції підприємства,
розроблено методику для його забезпечення, удосконалено інструментарій оцінювальноаналітичного забезпечення ринкових позицій підприємства. Доведено доцільність
використання міжнародного досвіду оцінки ринкових позицій підприємств та
можливостей розвитку бізнесу. Удосконалено аналітичне забезпечення розвитку та оцінки
професійної культури управлінського персоналу. Розроблено методологічний
інструментарій забезпечення процесу формування стратегії підприємства.
Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Аналіз господарської діяльності», «Аналіз в
галузях виробництва і послуг», «Діагностика стану підприємства», «Економікоматематичне моделювання фінансового стану підприємства», «Технологія обробки
аналітичних даних» та ін. Результати НДР впроваджено в діяльність ТОВ «ТАКТ-М»,
ТОВ «МТД Профіль груп».
Облік в управлінні суб’єктами економічної діяльності (д.е.н., проф,. завідувач
кафедри бухгалтерського обліку Пилипенко А.А.).
Результатами науково-дослідної роботи є зміна парадигми облікового 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. Облікова
інформація передбачає комплексне урахування різних рівнів і форм зв’язків між
елементами системи бухгалтерського обліку та системи управління, еволюція яких
посилює їх цілісність і ефективність, можливість багатоваріантного розвитку в нестійкому
економічному середовищі функціонування суб’єктів господарювання з урахуванням
статистичних і динамічних законів та закономірностей, що має визначальний характер для
загальної еволюції економічної системи України. Результати наукових досліджень
знайшли відображення у 2-х монографіях.
Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік»,
«Звітність підприємства», «Звітність за МСБО», «Управлінський облік» та реалізовано у
практичній діяльності вітчизняних промислових підприємств, а саме: ТОВ Аудиторська
фірма «Галар-аудит», ТОВ «Веста+».
Економіко-математичні методи і моделі для розв'язання задач економіки в
сучасних умовах (д.е.н., проф, завідувач кафедри вищої математики та економікоматематичних методів Малярець Л. М.)
В результаті виконаних досліджень з’ясовано суттєві властивості багатовимірної
системи показників функціонування підприємства, сформульовано ефективні критерії
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оптимальності для локалізації розподільчих логістичних центрів, сформовано
біфуркаційні діаграми рівноважних станів моделей економічної конкуренції, визначена
процедура достовірної оцінки базових фінансових показників підприємства.
Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Економетрика», «Наукове та методичне
забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки», «Оптимізаційні
методи та моделі» та у практичній діяльності ПАТ «Анклав-2006».
Математичне обґрунтування, аналіз достовірності та застосування механікоматематичних та фізико-математичних моделей (к.т.н., доцент кафедри вищої
математики та економіко-математичних методів Місюра Є.Ю.).
В науково-дослідній роботі кафедри досліджено та проаналізовано напруженодеформований стан високоеластичних тіл обертання з сильною нелінійністю механічних
властивостей матеріалу з використанням потенціалів гіперпружних матеріалів.
Дослідження щодо розв’язання задачі аналітичного зображення сіток у багатовимірних
цілочислових просторах та їх застосування до розв’язання задач дискретної оптимізації
методом накладання цілочислової сітки, застосування нових гібридних інтегральних
перетворень Фур’є й Фур’є – Бесселя до розв’язання деяких нових задач теплопровідності
та малих коливань, розв’язання задачі Коші про розподіл температури на нескінченності
та вивчення деяких внутрішніх властивостей розв’язку широкого класу нелінійних
диференційних рівнянь в частинних похідних через застосування принципово нового
підходу. Наведені завдання розв’язані за допомогою аналітичних та чисельних методів
дослідження. Отримані результати мають велике теоретичне та прикладне значення,
використовуються для розрахунків об'єктів механіки деформівного твердого тіла,
прикладної математики, математичної фізики, теорії теплопровідності 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».
Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності господарської
діяльності підприємства (д.е.н.,проф., завідувач кафедри економіки та оцінки майна
підприємств Васильєв О.В.).
В результаті виконання НДР набуло подальшого розвитку теоретичні положення та
розроблення й обґрунтування науково-методичних засад та практичних рекомендацій
щодо оцінювання і забезпечення ефективності діяльності підприємств в ринкових умовах.
Теоретичною і методичною основою дослідження є сучасні положення економічної теорії,
наукові праці зарубіжних і вітчизняних фахівців з проблем підвищення ефективності
діяльності підприємств та врахування об’єктивності змін, які відбуваються під впливом
динамічного зовнішнього середовища. Досягнення поставленої мети й завдань
дослідження здійснено з використанням таких загальнонаукових і спеціальних методів:
аналіз і синтез, індукція та дедукція - при уточненні та впорядкуванні понятійного апарату
щодо забезпечення ефективної діяльності підприємства, розробки системи показників
оцінки ефективності діяльності підприємства; абстрактно-логічний метод – при
дослідженні існуючих підходів до оцінки ефективності діяльності підприємств;
історичний аспект аналізу – при характеристиці особливостей оцінки ефективності на
різних етапах розвитку економічних систем; метод аналітичних узагальнень – при
визначенні та дослідженні факторів впливу на рівень ефективності.
Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в дисципліні «Оцінка майна і майнових прав». Результати наукових
досліджень впроваджено в діяльність ТОВ «Співдружність».
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Організаційно-методичне забезпечення системи фінансового контролю в
Україні (к.е.н., проф., завідувач кафедри контролю і аудиту Дікань Л. В.).
В НДР кафедри отримали подальший розвиток методичні рекомендації із
впровадженню державного фінансового контролю в сучасну систему ДФК в Україні та
теоретичне обґрунтування концептуальних засад реформування внутрішнього аудиту в
системі органів державного сектору України. Уточнено класифікацію державного аудиту.
Обґрунтовано чинники, що впливають на сучасні національні системи державного
фінансового контролю зарубіжних країн, визначено наслідки впливу таких чинників на
організацію державного фінансового контролю в Україні. Удосконалено методичний
підхід до оцінки якості внутрішнього аудиту бюджетних установ. Визначені очікування
різних категорій користувачів інформації про безперервність діяльності підприємства;
доповнено та систематизованої перелік питань первинного запиту до управлінського
персоналу щодо припущення безперервності; обґрунтовано методичний підхід до
здійснення діагностики безперервності діяльності підприємства в аудиторському процесі.
Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в наступних дисциплінах: «Контроль і ревізія», «Контроль в бюджетних та
фінансово-кредитних установах», «Аудит», «Організацій і методика аудиту», «Державний
аудит». Результати наукових розробок впроваджено в діяльність ПП «Право Аудит Т.В.».
Соціокультурні трансформації інформаційного суспільства в період економікополітичної реконструкції (глобальний і регіональний контекст) (д.ф.н.,проф.,
завідувач кафедри філософії і політології Кузь О. М.).
В науковій роботі кафедри, яка виконувалась в межах другої половини дня
проаналізовано головні напрями соціально-філософського осягнення політичної
реальності за допомогою антропологічного підходу до політики, зокрема досліджено
онтологічний вимір суб’єктності держави та умови досягнення суспільством стану
гомеостазу. Визначено аксіологічну динаміку та істотний вплив ціннісних факторів на
характер політичних процесів у контексті сучасного державотворення України.
Досліджено онтологію, етику і епістемологію інформаційного суспільства, розглянуто
проблему емпіричної обґрунтованості наукових концептів у природничих та
соціогуманітарних науках на основі епістемолого-антропологічного підходу до еволюції
наукового знання у фазі постакадемічної науки. Проведений аналіз культурних, ціннісних
та духовних аспектів цивілізаційного розвитку, зокрема, розглянуто значення
регіонального, етнічного та етнонаціонального факторів у контексті глобалізації культури.
Досліджено наявні й перспективні можливості щодо визначення місця сучасного
українського суспільства в глобалізаційних процесах.
Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, впроваджені у спільній діяльності кафедри з російським державним
аграрним
університетом
«Московська
сільськогосподарська
академія
ім.
К. А. Тимірязева» та з Російською академією природничих наук (РАПН), Національною
медичною академією післядипломної освіти тощо.
Фінансове забезпечення розвитку регіону та підприємництва: проблеми та
перспективи (к.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Журавльова І.В.).
В результаті виконання НДР кафедри отримано наступну новизну: дістало
подальшого розвитку методичне забезпечення визначення інвестиційних можливостей
підприємств, вирішення питань щодо підвищення рівня управління фінансовими
ресурсами банку; методичне забезпечення розробки системи організаційно-економічних
заходів щодо забезпечення регулювання процесу управління фінансовими ресурсами
підприємства; впровадження інструментарію дослідження динаміки розвитку
територіальних систем на основі теорії катастроф. Удосконалено: методичне забезпечення
аналізу умов інноваційної діяльності машинобудівних підприємств; методичне
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забезпечення розробки фінансової стратегії підприємства; методичний підхід до
комплексного оцінювання ефективності функціонування машинобудівного підприємства;
визначення складу та змістовних характеристик факторів внутрішнього середовища та
зовнішнього оточення; перелік складових визначення фінансового потенціалу
адміністративно-територіальної одиниці.
Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в наступних дисциплінах: «Фінанси», «Оцінка вартості бізнесу», «Фінансовий
менеджмент», «Фінансова стратегія», «Інвестування».
Результати досліджень використовуються Державним космічним агентством
України «ДНВП «Об’єднання «Комунар»«ТОВ науково-виробниче підприємство «АТІК
Хімпром», ТОВ «Промелектрон-комплект», ТОВ фірма «Антарес-ЮВ», ПАТ «Сбербанк».
Формування механізму фінансової безпеки суб’єктів ринків фінансових послуг
(д.е.н., проф., завідувач кафедри управління фінансовими послугами Внукова Н.М.).
В результаті виконання НДР кафедри отримано наступну новизну. Удосконалено:
підхід до оцінки фінансової безпеки страхового ринку, який, на відміну від існуючих,
враховує структурний склад індикаторів її рівня для страхових компаній та базується на
визначенні значень середнього, медіани, моди та показника асиметричності розподілу як
моніторингових інструментів ідентифікування загроз фінансовій безпеці страхового
ринку.
Дістало подальшого розвитку: напрями реформування системи захисту прав
споживачів фінансових послуг в Україні; обґрунтування доцільності використання
синергетичного підходу як теоретичного підґрунтя розбудови пруденційного регулювання
страхового ринку як складної відкритої системи, відповідно до якого сам процес
регулювання має бути поділений на звичайний та антикризовий, коли страховий ринок
знаходиться у стані хаосу, а антикризові заходи регуляторних впливів мають обиратися і
впроваджуватися державним регулятором особливо зважено і обережно та бути
направленими, в першу чергу, на формування механізмів ринкової самоорганізації
страхового ринку.
Результати науково-дослідної роботи впроваджено у діяльність Харківського
Союзу Страховиків та при викладанні дисциплін «Ринок фінансових послуг» та
«Фінансовий моніторинг».
Забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи в умовах
геополітичних викликів (к.е.н., доцент кафедри банківської справи Єремейчук Р.А.).
В НДР кафедри обґрунтовано ступінь ефективності регулювання банківської
діяльності з боку Національного банку України, доведено залежність дотримання банками
необхідних нормативів, а також проведено оцінку роботи банків шляхом аналізу наданої
інформації та шляхом проведення перевірок, націлених на конкретні проблемні питання,
і ті, що були пов'язані зі злочинністю в окремих банках. Метою даного дослідження є
визначення проблем, інструментів та особливостей трансмісійного механізму
функціонування банківської системи. Об'єктами дослідження є механізм підвищення
ефективності функціонування розвитку банківської системи. Предметом є банківська
система в кризових умовах розвитку. При цьому використовують різні технології
управління: для банків на стадії створення – технології управління операціями із
залучення коштів; на стадії екстенсивного зростання – технології управління операціями з
розрахунково-касового обслуговування; на стадії інтенсивного зростання – технології
управління кредитною діяльністю; на стадії зрілості – технології управління валютними
операціями; на стадії спаду – технології управління кредитно-депозитним портфелем.
Результати наукових розробок впроваджено в практичну діяльність ПАТ
«ПРАВЕКС-БАНК».
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Стимулювання ефективного використання енергоресурсів (д.е.н.,професор
кафедри оподаткування Іванов Ю.Б.).
Науковцями кафедри досліджено теоретичні та методичні засади державного
регулювання раціонального використання енергетичних ресурсів. Обґрунтовано
можливість та доцільність впливу на раціональне використання енергоресурсів засобами
податкової політики; принципів державного податкового стимулювання ефективного
використання енергоресурсів, методичного забезпечення формування дієвої системи
інструментів та методів такого регулювання в залежності від ситуації в країні, що
склалася.
Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в наступних дисциплінах: «Податкова система», «Податкове регулювання та
податкова політика», «Ресурсне та місцеве оподаткування» та впроваджено в діяльність
ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)».
Актуальні питання соціальної історії (к.і.н., доцент кафедри українознавства
та мовної підготовки іноземних громадян Баличева Л.В.).
У науково-дослідній роботі кафедри розкрито специфіку соціальної структури в
Україні та її роль в історичних процесах; сформульовано процеси взаємодії суспільних та
соціальних груп населення; надано демографічну характеристику населення; досліджено
станові організації різних рівнів; проаналізовано структуру та динаміку професійних
категорій населення; розглянуто історію соціальних рухів та соціальних конфліктів, а
також представлено різні матеріали з соціальної історії України: статистичні відомості,
законодавчі, фольклорні матеріали першої половини ХХ ст. Висновки можуть сприяти
осмисленню історії України крізь призму соціального, тобто як процесу розвитку
особистості, сім’ї, суспільства.
Основні результати дослідження використовуються на лекціях і на семінарських
заняттях із «Соціальної та економічної історії України», у тематиці студентських
наукових робіт. Реалізація питань науково-дослідної теми втілена в публікаціях
викладачів кафедри у фахових наукових збірниках та в доповідях на наукових
конференціях різних рівнів.
Сучасна парадигма навчання та інформаційно-комунікаційні технології в
практиці викладання російської мови як іноземної (к.ф.н., проф., завідувач кафедри
українознавства та мовної підготовки іноземних громадян Черемська О. С.).
Вивчено поняття інформаційно-комунікаційні технології та з’ясовано дидактичні
можливості; визначено основні цілі та способи використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні студентів російської мови як іноземної;
проаналізовано ефективність та доцільність упровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у процес навчання студентів та виявлено основні труднощі, що виникають при
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні російської як
іноземної; розкрито сутність соціальної адаптації іноземних студентів.
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.
Актуальні проблеми функціональної лінгвістики (к.ф.н., проф., завідувач
кафедри українознавства та мовної підготовки іноземних громадян Черемська О. С.).
Наукова новизна роботи полягає в характеристиці рис мовної норми та критеріїв
нормативності, виявленні особливостей літературної норми наукового мовлення, аналізі
типових відхилень від літературної норми у сфері слововживання та граматики; у
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проведеному багатоаспектному аналізі й систематизації економічної термінології сучасної
української мови та термінології інтелектуальної власності; у застосуванні комплексного
підходу до проблем навчання іноземних студентів фахової мови. Отримані результати
можуть бути використані при створенні навчальних словників економічного спрямування
при вивченні мови спеціальності у студентській аудиторії ХНЕУ ім. С. Кузнеця, зокрема
введення досліджуваного матеріалу у зміст лекцій та практичних занять з навчальних
дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Трансформація управлінських технологій в умовах економіки вражень (д.е.н.,
проф., завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Лепейко Т. І.).
Удосконалено категоріальний апарат трансформації управлінських технологій в
умовах економіки вражень, що дозволить ефективно управляти діяльністю підприємств.
На основі системного підходу розроблено теоретичні та методичні положення щодо
розробки стратегії управління розвитку підприємствами. Обґрунтовано сутність поняття
«процес стратегії адаптивного управління», його місце в діяльності підприємства та
встановлено перелік факторів, які впливають на адаптацію підприємства. Визначено
сутність поняття «інформаційний процес управління» та розроблено комплекс
індикаторів, які відображають стан підприємства. Обґрунтуванно методичний підхід до
розробки дієвої антикризової програми та застосування сучасних інструментів
антикризового управління підприємством.
Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця та впроваджені у діяльність НДЦ ІПР НАН України.
Тенденції розвитку маркетингу в сучасному інформаційному просторі (д.е.н.,
проф., завідувач кафедри економіки і маркетингу Орлов П. А.).
Результати дослідження та їх наукова новизна полягають у такому: узагальнено
тенденції та закономірності розвитку маркетингу в сучасному інформаційному просторі
як в Україні так і в інших країнах світу; запропоновано теоретичне забезпечення для
подальшого розвитку концепції соціального маркетингу в умовах глобалізації та
ускладнення
інформаційно-комунікаційних
зв’язків;
обґрунтовано
методичне
забезпечення розвитку маркетингової логістики в рамках концепції ефективного
підприємництва; обґрунтовано теоретико-методичні рекомендації щодо удосконалення
рекламної діяльності підприємства, що, на відміну від існуючих, передбачають факторний
аналіз сприйняття рекламного звернення для обґрунтування пріоритетних засобів
розміщення реклами; визначено напрями підвищення ефективності застосування
маркетингового інструментарію в умовах прискореного розвитку інформаційного
простору.
Отримані наукові результати використовуються в навчальному процесі під час
проведення лекційних, практичних та семінарських занять та прийняті до впровадження
ПАТ «Електромашина».
Управління
інноваційно-інвестиційною
та
логістичною
діяльністю
підприємств промисловості (д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, управління
підприємствами та логістики Ястремська О. М.).
Досліджено теоретичні підходи та обґрунтовано методичні рекомендації щодо
формування системи управління інноваційно-інвестиційною та логістичною діяльністю
підприємств промисловості; забезпечення розвитку промислових підприємств на основі
формування стратегій; теоретичні основи і підходи до формування виробничих систем
управління високотехнологічними підприємствами; стимулювання виробництва якісної
продукції виробничо-технологічного призначення; організації логістичної діяльності на
підприємстві; оптимізації логістичних мереж; оцінювання готовності підприємства до
впровадження контролінгу, його роль в управлінні інноваційною діяльністю та
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інноваційним розвитком підприємства; забезпечення ефективності логістичної діяльності
підприємств.
Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в наступних дисциплінах: «Інноваційна економіка», «Інвестиційний
менеджмент», «Стратегічне управління інноваційною діяльністю», «Інтелектуальна
власність» та впроваджено у діяльність ТОВ «Укртрансмагістраль», ПФ «КОНИК», ТОВ
«Екотехнопарк», ТОВ «Сканпринт», ТОВ «Золочівські альтернативні системи»; ПП
«Нікіфоров», Первомайське комунальне виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства, ТОВ «Харбел».
Стратегічний менеджмент сучасних підприємств (к.е.н.,проф., завідувач
кафедри менеджменту Коюда В. О.).
Обґрунтовано необхідність застосування стратегічного підходу до управління
підприємствами, що обумовлене непередбачуваністю та швидкозмінністю середовища їх
функціонування в сучасних умовах. Визначено послідовність розрахунку інтегральних
показників рівня розвитку підприємства за його напрямами. Досліджено підходи до
управління стратегічними змінами на підприємствах. Обґрунтовано формування системи
планування інновацій, яка складається з певного комплексу підсистем, що мають
повністю охоплювати усі елементи та аспекти функціонування сучасного підприємства,
завдяки чому забезпечується пропорційність його розвитку. Обґрунтовано доцільність
включення при формуванні мотиваційної політики підприємства показника потреб
домогосподарства працівника. Виявлено залежність середньорічної виробітки продукції
на одного працівника від семи показників стану та ступеня використання трудового
потенціалу на підприємствах різного рівня розвитку.
Основні результати дослідження реалізуються в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в наступних дисциплінах: «Управління змінами», «Управління інноваціями»,
«Менеджмент і адміністрування: Менеджмент», «Ресурсне забезпечення медичних
установ», «Управління технологічними процесами у галузі охорони здоров’я» та прийняті
до впровадження в ТОВ «НВП Електропривод – ЛТД».
Аналіз фазових змін в багатокомпонентних системах та вдосконалення
технічних параметрів отримання тугоплавких матеріалів (д.т.н., проф., завідувач
кафедри технології, екології та безпеки життєдіяльності Логвінков С. М.).
У роботі розроблено керамічні матеріали, які є перспективними для вирішення
завдань мікрофільтрації і можуть бути використані в якості підкладок селективних
мембран різного призначення; оптимізовано склад периклазового наповнювача для
виробництва високоякісних периклазовуглецевих матеріалів. Пропонується один із
способів одержання високодисперсного хімічно осадженого карбонату кальцію з рідинних
відходів содового виробництва, який може бути впроваджений на діючих підприємствах,
що мають відповідні відходи.
Розробка технології кремнеземних порошкових сорбентів на основі гібридних
золів етилсилікату (д.т.н., проф., завідувач кафедри технології, екології та безпеки
життєдіяльності Логвінков С. М.).
Розроблено технологію порошкового сорбенту на основі гібридного гелю МТЕОСТЕОС та встановлено оптимальний склад сорбенту (№81): співвідношення МТЕОС/ТЕОС
= 2/1, осадження 1% розчином NaOH до рН8, температура сушіння 60С. Показано, що
швидкість перемішування при відмиванні не повинна перевищувати 156 об/хв, а 76 об/хв на останнім відмиванні. Розроблено методику контролю порошкового сорбенту.
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Радіаційний стан в Харківській області (д.т.н., проф., завідувач кафедри
технології, екології та безпеки життєдіяльності Логвінков С. М.).
В результаті виконаної роботи одержано узагальнену оцінку радіаційного стану в
Харківський області у вигляді картосхем, таблиць та текстових пояснень. На картосхемах
і в таблицях здійснено по елементне або комплексна зміна потужності дози
випромінювання,що добре співпадає з розподілом щільності випадань районування
земель, яке дає уявлення про розповсюдження того чи іншого виду негативного
радіаційного впливу і ступінь цього впливу.
Пропонуються заходи, спрямовані на перерозподіл природних радіонуклідів (уран,
торій, продукти їх розпаду і калій) у навколишньому природному середовищі.
Підвищення оперативності і якості збору, обробки передачі інформації та
електронних документів у випадку надзвичайних ситуацій (д.т.н., проф., завідувач
кафедри технології, екології та безпеки життєдіяльності Логвінков С. М.).
В результаті виконання НДР: проведено огляд і аналіз існуючих методів та засобів
вирішення задач аналізу і документування надзвичайних ситуацій та сучасних підходів до
проектування інформаційних систем; розроблені і обґрунтуванні елементи
автоматизованої інформаційної системи «Аналіз і документування надзвичайних
ситуацій»; розроблено програмне, лінгвістичне, технічне та технологічне забезпечення
автоматизованої інформаційної системи «Аналіз і документування надзвичайних
ситуацій».
Валеологічні техніки та технології безпеки життєдіяльності. Розробка
методу оцінки надійності людини-оператора (д.т.н., проф., завідувач кафедри
технології, екології та безпеки життєдіяльності Логвінков С. М.).
У наукової роботі запропоновано ряд високоефективних валеологічних технік та
технологій корекції та самокорекції здоров’я людини з мінімальними фінансовими
затратами. Одержані наукові результати мають істотне значення для розв’язання питань,
пов’язаних із забезпеченням життя та здоров’я різних верств населення України.
Результати роботи використані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в
дисциплінах: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» та в практичній
діяльності в територіальних центрах надання послуг пенсіонерам м. Харкова.
Методи управління складними об’єктами та розроблення інформаційних
систем сучасними засобами проектування та моделювання (д.т.н.,професор кафедри
інформаційних систем Пономаренко В. С.).
Запропоновано методи масштабування частоти та напруги процесорів для
побудови допустимих розкладів виконання завдань на обчислювальних кластерах.
Запропоновано підхід до синтезу пристроїв контролю інформаційних процесів у
розподілених системах. Проведено аналіз методів побудови, функціонування та
оброблення даних у кластерних системах. Наведено огляд інформаційних сервісів
розподілених систем на основі протоколу LDAP. Запропоновано алгоритми оптимізації
процесу харчування людини на базі інформаційних технологій.
Розглянуто застосування технологій хмарних обчислень для удосконалення
процесів розроблення програмних продуктів та систем. Проаналізовано ГIС-технологія
ArcSWAT як засіб для проведення гідроекологічного моніторингу та моделювання
екологічного стану водних ресурсів. Розглянуто формування компетентностей із
навчальної дисципліни «інформаційний менеджмент» в умовах європейської кредитнотрасферно-накопичувальної системи за допомогою темпоральної бази знань. Розглянуто
теоретичні основи управління документами та контентом організації на базі систем
електронного документообігу та ECM-рішень. Розглянуто переваги використання
технології CMS для WEB-програмування. Наведено математичне та програмне
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забезпечення завдання проектування та модернізації організаційної структури управління
агрохолдингів.
Запропоновано синергетичний підхід до оцінки безпеки автоматизованих
банківських систем. Наведено аналіз стану і обґрунтування шляхів вдосконалення
протоколів безпеки сучасних телекомунікаційних мереж. Проведено оцінку обміну
даними в глобальних обчислювальних мережах на основі комплексного показника якості
обслуговування мережі.
Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С. Кузнеця в дисциплінах: «Технології розподілених систем та паралельних обчислень»,
«Технології захисту інформації», «Організація БД та знань», «Моделювання систем»,
«Аналіз великих даних та управління інформацією», «Інтелектуальний аналіз даних», «
Веб-технології та веб-дизайн», «Хмарні обчислення», «Методології розроблення сучасних
веб-ресурсів та сервісів», «Геоінформаційні системи», «Інформаційний менеджмент»,
«Автоматизація документообігу».
Педагогічний дизайн засобів навчання на робочому місці на основі
мультимедійних технологій (д.е.н., проф., завідувач кафедри комп’ютерних систем і
технологій Пушкар О. І.).
Запропоновано аналіз особливостей педагогічного дизайну засобів навчання на
основі мультимедійних технологій. Проведено аналіз напрямів підвищення ефективності
інтерактивних мультимедійних технологій навчання. Виконано обґрунтування
методичних засад стосовно формування готовності до інноваційної професійної діяльності
фахівців підприємства засобами електронного навчання. Запропоновано методику оцінки
якості систем підтримки e-learning. Удосконалено методику підвищення ефективності
електронного навчання засобами мультимедійних навчальних комплексів і методику
оцінки результатів реалізації e-learning в організаціях.
Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім.
С.Кузнеця в дисциплінах: «Типографіка», «Виробнича інформаційна система
поліграфічного виробництва», «Основи композиції та дизайну», «Мультимедійні
технології», «Теорія кольору», «Проектування баз даних і баз знань», «Педагогіка вищої
школи». Крім того, результати даної НДР пройшли апробацію та були впроваджені в
діяльність ТОВ «Бізнес-центр «Інжек».
Теоретичні і методичні основи формування компетентностей для управління
якістю освіти на основі інформаційних технологій (к.т.н., професор кафедри
інформатики та комп’ютерної техніки Степанов В. П.).
Проведено дослідження впливу інформаційних технологій на якість підготовки
студентів та аналіз проблем компетентностей формування компетентностей для
управління якістю освіти на основі інформаційних технологій. Визначено цілі та
постановка задачі для управління якістю освіти на основі інформаційних технологій.
Розроблено моделі оцінки компетентностей на основі інформаційних технологій та
методичні критерії оцінки результатів використання інформаційних технологій в освіті.
Показано найбільш важливі чинники, що впливають на якість освітнього процесу,
доведено, що якість освіти залежить не тільки від якості контенту дисциплін та
безпосередньо якості викладання, але і від значної кількості інфраструктурних та
організаційних рішень. Створення єдиної системи оцінки якості освіти є актуальним
напрямом діяльності. Таким чином, розробка підходів щодо оцінки якості освіти є одним
із найважливіших завдань розвитку національної системи освіти на сучасному етапі.
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 (д.е.н., проф., завідувач кафедри статистики та
економічного прогнозування Раєвнєва О. В.).
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В НДР кафедри виокремлено проблеми, що пов’язані зі зниженням рівня якості
життя населення. Проведено кластерний аналіз трудової міграції населення за регіонами
України. Визначено тенденції розвитку машинобудівної галузі України та проведено
дослідження перспектив розвитку галузі автомобілебудування. Запропоновано методики
оцінки тіньової економіки національної економіки держави.
Результати дослідження впроваджено навчальний процес ХНЕУ ім. С. Кузнеця в
дисциплінах «Економічна статистика» та «Демографічна статистика».
Формування та розвиток економіки праці у 25-річній історії незалежної
України (д.е.н., проф., завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці
Назарова Г. В.).
Обґрунтовано науково-теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації
щодо використання сучасного зарубіжного досвіду державного регулювання відтворення
робочої сили в Україні. Удосконалено типову структуру системи забезпечення кадрової
безпеки підприємства та перелік функціональних обов’язків основних підрозділів служби
безпеки. Дістали подальшого розвитку теоретичні аспекти, що визначають умови,
чинники та можливості, які надає реалізація положень сталого професійного розвитку
працівників. Розроблено та обґрунтовано теоретичні положення і прикладні рекомендації
щодо формування системи управління розвитком персоналу в організації обґрунтовано
методичний підхід до аналізу заохочення на основі ефективності праці із застосуванням
індикаторів ключових показників ефективності (Key Performance Indicators) та методики
Performance Management. Уточнено засади формування сприятливого соціальнопсихологічного клімату колективу на підприємстві за рахунок врахування оптимальних
соціотипів за кожною посадою. Розглянуто підходи щодо удосконалення розвитку
персоналу на основі зарубіжного досвіду.
Практична цінність НДР полягає у розробці заходів щодо ефективного формування
та розвитку економіки праці України в умовах реформ. Основні результати дослідження
реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця та упроваджені в діяльність ПАТ
«КОННЕКТОР», ТОВ «ІСМА-ЕКОПРОМ», ТОВ «Украналітика», ТОВ «Автомобільна
консалтингова компанія» та ДК «Укроборонпром ДП «ХКБ з двигунобудування»
Гуманізація менеджменту: освітні і соціально-економічні аспекти (д.е.н.,
професор кафедри соціології та психології управління Дороніна М. С.)
Визначено сутність та зміст взаємозв’язку процесів соціалізації економіки і
гуманізації менеджменту. Побудовано концептуальну схему ієрархічної системи
соціалізації суспільних процесів, шляхи та напрями соціалізації економіки в Україні.
Проаналізовано особливості забезпечення розвитку гуманізації менеджменту через
збагачення предметної сфери вищої освіти, що дозволило сформулювати концептуальні
основи нової парадигми розвитку гуманізації менеджменту. Визначено шляхи формування
соціальноорієнтованого когнітивного суспільства. На основі огляду філософськопедагогічних та соціально-психологічних концепцій сформульовано методологічні основи
виховання особистості в сучасних умовах. Результати проведеного дослідження
використовуються у навчальному процесі в дисциплінах «Соціальна відповідальність» та
«Соціологія», також прийняті до впровадження Науково-дослідним центром
індустріальних проблем розвитку НАН України.
Діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої
організації (д.е.н., професор кафедри соціології та психології управління Дороніна М. С.)
За результатами досліджень визначено особливості і логіку діагностування
розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації. Введено поняття
«мозаїчна еволюція структурних елементів СЕП», Запропоновано науково-методичні та
практичні рекомендації щодо оновлення аналітичного інструментарію діагностування
розвитку СЕП (за рахунок використання ідеї мозаїчної еволюції його структурних
елементів), Виконано практичну перевірку методичних рекомендацій щодо використання
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модифікованої моделі VRIO-аналізу для проведення експрес-діагностування розвитку
СЕП виробничої організації.
Результати НДР впроваджено в діяльність Департаменту агропромислового
розвитку Харківської обласної державної адміністрації та використовуються в
навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Розвиток підприємства: тенденції, управління, ефективність (к.е.н., професор
кафедри економіки підприємства і менеджменту Афанасьєв М. В.).
За результатами досліджень визначено складові системи умов розвитку
підприємств; здійснено 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; з’ясування впливу інтенсифікації виробництва в сільськогосподарських
підприємствах на їх економічну ефективність; формування системи основних критеріїв
стійкого розвитку на підприємстві; процесу формування конкурентних переваг у межах
сучасних концепцій; обґрунтовано передумови використання реінжинірингу бізнеспроцесів 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; досліджено вплив
енергозбереження на підвищення ефективності виробничої діяльності та визначено
основні напрямки більш ефективного використання енергетичних ресурсів тощо.
Результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а
також на ДНВП «Об’єднання Комунар».
Теоретичні та методологічні засади вивчення соціальних комунікацій (к.п.н.,
доц., завідувач кафедри управління соціальними комунікаціями Яресько К. В.).
За результатами досліджень визначено психологічні аспекти формування
професійних компетентностей фахівця у сфері соціальних комунікацій. Визначено
особливості організації навчальної та науково-творчої діяльності студентів у сфері
соціальних комунікацій, формування мотивації комунікаційних процесів у бізнесі.
Досліджено роль та місце соціальних комунікацій у сучасній соціокультурній картині
світу, теоретичних підходів до вивчення реклами як виду соціальної комунікації,
актуальних методів розвідки медіа. Результати дослідження реалізовані в навчальному
процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а також на вітчизняному підприємстві ТОВ «Мастер-Пак».
Методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів України
(кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки).
У науковому дослідженні доведено, що забезпечення ефективного соціальноекономічного розвитку регіонів країни доцільно здійснювати шляхом трансформації
звичайних підприємств на інноваційні. Зазначено, що розвиток власних інноваційних
розробок у регіонах, впровадження їх у виробництво, підготовка кваліфікованих наукових
фахівців дасть змогу забезпечити національну економіку конкурентоспроможним
ресурсом, що здатний вивести економіку на світовий рівень. Для проведення ґрунтовного
аналізу й оцінки потенціалу регіонів України: по-перше, розроблено заходи щодо
ефективної реалізації інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону, які запропоновано
здійснювати за рахунок комплексного забезпечення інноваційних та інвестиційних
процесів у регіоні, організаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення,
наявності фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності, формування
механізму стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності; по-друге, сформовано
теоретичні підходи щодо діагностики фінансового потенціалу регіонального розвитку, які
дозволяють виявити рівень і всесторонньо охарактеризувати фінансову достатність,
дієздатність та стійкість такого розвитку із виявленням потреби регіону в фінансових
ресурсах, визначенням втрачених фінансових можливостей та встановленням рівня
фінансової залежності.
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Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ
ім. С. Кузнеця у дисципліні «Регіональна економіка» та прийнято до виконання при
розробці Стратегії економічного та соціального розвитку Харківського регіону у Науководослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України.
Економічні реформи: теорія і практика (д.е.н., проф., завідувач кафедри
політичної економії Попов О. Є.).
Узагальнено вплив глобалізаційних процесів на сучасний стан та соціальноекономічні проблеми в економіці України; досліджено стратегічні напрями, а саме:
науково обґрунтовано удосконалення державного регулювання становлення соціально
орієнтованої економіки; перебудова інституціональної структури; соціалізація відносин
власності і формування соціальної відповідальності в суспільстві. Уточнено сучасні
шляхи забезпечення економічної і соціальної безпеки України. Доведено, що основою
розвитку суб’єктів підприємництва є стратегічне планування конкурентних переваг та
формування конкурентоспроможності підприємства. Узагальнено шляхи підвищення
мотивації праці на підприємстві. Запропоновано рекомендації щодо: активізації
інституціональних чинників економічного і соціального розвитку України; виявлення
наслідків впливу глобалізаційних процесів на економіку України; удосконалення
механізму державного регулювання. Розроблено методичні підходи щодо: формування
системи планування конкурентоспроможності промислових підприємств, удосконалення
матеріального стимулювання і нарахування заробітної плати управлінському персоналу.
Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, а також у діяльності виробничо-комерційного підприємства «Форпост».
Організаційно-економічний механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств України в умовах євроінтеграції (к.е.н., професор кафедри
міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Піддубний І. О.).
Досліджено
та
узагальнено
підходи
до
управління
міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства; уточнено науково-методичні засади оцінки
ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства;
узагальнено класифікацію видів планування конкурентоспроможності підприємств;
виокремлено перелік типових проблем планування конкурентоспроможності
машинобудівних підприємств; розроблено теоретико-методичний підхід щодо управління
технологічною конкурентоспроможністю підприємства; обґрунтовано доцільність
формування кластерів для досягнення технологічних конкурентних переваг та розроблено
підхід до оцінки ефективності технологічних кластерів; визначено та обґрунтовано
напрями розвитку ринку злиття і поглинань в Україні; розглянуто проблему підвищення
технологічної конкурентоспроможності українських підприємств в умовах нової
промислової революції на основі розвитку і впровадження передових конвергентних
технологій; обґрунтовано необхідність розробки в Україні державних програм розвитку
конкурентоспроможності на базі передових виробничих технологій, форсайтних
досліджень технологічних пріоритетів, стимулювання високотехнологічного експорту.
Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, а також у діяльності ПАТ «ТУРБОГАЗ».
Формування досвіду міжкультурної комунікації майбутніх економістів у
процесі вивчення іноземних мов (д.п.н., проф., завідувач кафедри іноземних мов і
перекладу Колбіна Т. В.).
За результатами НДР досліджено вектори цілісного педагогічного процесу
формування досвіду міжкультурної комунікації; спроектовано відповідну педагогічну
систему; розроблено, науково обґрунтовано й експериментально перевірено в педагогічній
практиці особистісно-орієнтовану технологію формування досвіду МКК, упроваджено
систему дидактичних засобів управління навчальною діяльністю студентів-економістів,
визначено критерії та рівні сформованості досвіду міжкультурної комунікації.
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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) (д.п.н.,
проф., завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології Борова Т. А.).
У 2016 році проведено дослідження теоретичних та практичних основ медіатизації
вищої освіти. Дослідження комп’ютерного дискурсу у комунікативному середовищі ВНЗ
(у модусі студент-викладач, викладач-студент, студент-студент, викладач-викладач).
Аналіз лінгвістичних особливостей реалізації комунікативних стратегій. Дослідження
процесу реалізації комунікативних стратегій у рекламному дискурсі. Аналіз особливостей
лексичної реалізації комп’ютерного дискурсу у жанрі блогів та електронного листування.
Розвідка лінгвокультурологічного аспекту комп’ютерного дискурсу. Результати
досліджень оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських конференціях.
Розробка теоретико-методичних основ проектно-орієнтованого управління
розвитком туристичної галузі в Україні (д.е.н., проф. завідувач кафедри туризму
Сущенко О. А.).
Проведено аналіз трансформаційної перебудови туристичної сфери в умовах
глобальної економіки. Розглянуто теоретичні аспекти управління підприємствами на
основі проектно-орієнтованого підходу. Обґрунтовано доцільність впровадження
ціннісно-орієнтованого управління туристичними підприємствами. Проаналізовано
основні тенденції ринку праці в сфері гостинності та надано практичні рекомендації щодо
удосконалення системи мотивації персоналу в сфері гостинності на основі засад
мотиваційного менеджменту. Розглянуто теоретичні аспекти використання інформаційних
технологій та ІТ компаній в аспекті проектно-орієнтованого управління розвитку
туристичного бізнесу. Проведено аналіз законодавчих засад стратегічного розвитку сфери
туризму та курортів України. Визначено існування проблем регулювання туристичної
сфери та державної підтримки галузі в межах відповідних цільових програм розвитку
туризму та курортів.
Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес університету .
Розробка високопродуктивних машин і прогресивних процесів, підвищення
надійності техніки (д.т.н., проф., завідувач кафедри природничих наук та технології
Новіков Ф. В. ).
Розглянуто питання розробки теоретичних та практичних положень щодо
створення
нових та удосконалення існуючих технологічних процесів ресурсо –
енергозбереження в промисловості. Досліджуються технології створення нових
неметалевих, склокерамічних матеріалів, цементів. Особлива увага приділяється
безпечності, підвищенню надійності виробів у сучасному промисловому виробництві,
гнучкому, динамічному і багатономенклатурному. Проведено дослідження атмосферних
явищ, вплив яких на існуючі інформаційні технології стає все більш помітним.
Досліджено питання створення і підвищення ефективності прогресивних методів обробки
матеріалів, використання ресурсо- і енергозберігаючих технологій, забезпечення безпеки
їх впровадження. Особливе значення приділено розробці ресурсо- і енергозберігаючих
процесів отримання прогресивних заготовок, їх обробці тиском і із зняттям стружки,
створенню нових склокерамічних матеріалів. 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
Науково-дослідний сектор
Керівник (П.І.Б.): Литовченко Ірина Володимирівна
Науковий ступінь к.е.н., учене звання немає, посада начальник НДС
Контактний тел., факс: (057) 702-06-70 (дод. 2-88)
Інші дослідники (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання: керівник відділу інформаційних
технологій Лагутін М.І., завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування
д.е.н., проф.Раєвнєва О.В., завідувач кафедри комп’ютерних систем і технологій д.е.н.,
проф. Пушкар О.І., д.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Лабунська С.В., керівник
методичного відділу Малець І.В., завідувач відділу забезпечення якості освіти к.пед.н.,
доц. Полякова Г.А.
В межах наукових проектів передбачено впровадження результатів досліджень, які
вимагають додаткових технічних засобів в системі управління ВНЗ та модернізації
навчального процесу:
1. Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки електронного
навчання у вищій школі нового покоління, державний реєстраційний № 0116U004519.
Термін виконання 2016-2018 роки. Замовник – Міністерство освіти і науки України.
2. Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного
забезпечення системи рейтингування наукової активності ВНЗ України, державний
реєстраційний № 0116U004518. Термін виконання 2016-2017 роки. Замовник –
Міністерство освіти і науки України.
3. Формування науково-технологічної платформи гармонізації суспільноекономічних інтересів України у світовому економічному просторі, державний
реєстраційний № 0116U004521. Термін виконання 2016-2017 роки. Замовник –
Міністерство освіти і науки України.
За результатами досліджень видано понад 15 монографій, понад 80 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., патентний повірений, провідний
фахівець з інтелектуальної власності Хвостенко В.С., к.е.н., доц. провідний фахівець з
інтелектуальної власності Агромакова Н.В., фахівець І категорії Лисюк Н.А., фахівець
І категорії Поліщук М.В.
Співпраця з іншими ВНЗ, НУ України з даного напрямку: ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, НДЦ ІПР НАН України.
Таблиця 1
№
п/п

1

Перелік необхідного обладнання:
Назва приладу (українською Обґрунтування потреби
мовою та мовою оригіналу) і закупівлі приладу
його марка, фірма-виробник, (обладнання) в розрізі
країна походження
наукової тематики, що
виконується ВНЗ
Сервер Supermicro SuperServer
Обчислювальний вузол
5026T-3RF 2xPCU, Intel X58,
для організації роботи
1xCPU LGA 1366 DDR3
кластера ХНЕУ ім.С.

Вартість,
Вардол. США тість,
або євро
тис.
грн
до 5 000 $

13500
0
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№
п/п

2

3

4

Кузнеця
Назва приладу і його марка, Обґрунтування потреби
фірма-виробник,
країна закупівлі приладу
походження
(обладнання) в розрізі
наукової тематики, що
виконується ВНЗ
Сервер Supermicro SuperServer
Обчислювальний вузол
6016T-TF 1xPCU, Intel 5500,
для організації роботи
2xPCU, LGA 1366 DDR3
кластера ХНЕУ ім.С.
Кузнеця
Сервер Supermicro SuperServer
Обчислювальний вузол
6016T-TF 1xPCU, Intel 5500,
для організації роботи
2xPCU, LGA 1366 DDR3
кластера ХНЕУ ім.С.
Кузнеця
Cisco Catalyst 3560-G 24TS-S, 1U Комутатор керований
рівня 3 - обладнання для
підключення вузлів
(носів) кластеру ХНЕУ
ім. С. Кузнеця

Вартість,
Вардол. США тість,
або євро
тис.
грн
до 3 000 $

81000

до 3 000 $

81000

до 3 000 $

81000

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
Економіка України має певні проблеми з розробки, впровадження та особливо
захисту інноваційних досягнень. Для покращення стану справ у науково-технологічній
сфері в Україні слід вирішити низьку питань, основні з яких:
1) удосконалення підходів до управління науково-технологічною сферою та
механізму фінансування й вкладення бюджетних коштів в її розвиток;
2) підвищення продуктивності виробництва в результаті поліпшення умов для
інноваційно-спрямованих підприємств;
3) удосконалення нормативно-правової бази у сфері наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності;
4) формування загальної високої інноваційної культури в суспільстві; розвиток
ринку інтелектуальної власності та ін.
Безумовно, питання удосконалення механізму фінансування й вкладення
бюджетних коштів в її розвиток є на сьогодні вельми актуальним. Так, 10 лютого 2017
року у Міністерстві освіти і науки України обговорили з представниками громадськості
зміни до Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року в частинах, що
стосуються формування нової системи управління і фінансування науки та створення
умов для технологічного прориву. Насамперед було доповнено перелік тих кроків, що
мають стати логічним продовженням євроінтеграційного руху України. Це, зокрема,
розробка нормативно-правової бази для державної атестації ВНЗ, яка стосуватиметься
провадження ними наукової діяльності, та подальша атестація ВНЗ. Позитивною буде
зміна у частині збільшення бюджетного фінансування наукової діяльності. На нашу
думку, в Україні з метою покращення фінансового забезпечення вищої освіти необхідно
звернути увагу на застосування прямих методів фінансування – фінансування “за
результатами”. В такому випадку держава в більшій мірі фінансуватиме ВНЗ, які
продукують високоосвічених фахівців, конкурентноспроможних
на ринку праці.
Необхідно також удосконалити метод фінансування “за видатками”. Так, заслуговує уваги
складання програмного бюджету та кошторису за видами діяльності. Щодо договірного
фінансування, то з даного методу фінансового забезпечення можна було б запозичити
високий ступінь контролю уряду та інших контролюючих установ за ефективністю
використання виділених коштів з державного бюджету на функціонування закладів вищої
освіти і надання ними якісних освітніх послуг.
Основні напрямки реформування вітчизняної освіти в цілому та механізмів її
фінансування зокрема визначені Національною стратегією розвитку освіти в Україні до
2021 року, який передбачає перехід у фінансуванні навчальних закладів від принципу
утримання навчальних закладів до принципу формування їх бюджетів, виходячи з
чисельності контингенту; оптимальне та цільове використання переваг ринкової
економіки і сучасних технологій для досягнення інноваційного розвитку освіти та
виконання її основних функцій; багатоканальне фінансування освіти через запровадження
системи субсидій, грантів, кредитів, їх поєднання та диференціації в розрізі категорій
отримувачів цих коштів (їх соціальне становище, стан здоров'я, згода на відпрацювання
після закінчення навчання тощо).
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
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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.
Другий етап передбачає 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
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.
Четвертий етап передбачає формування ВНЗ (НУ) запитів 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.
Наступний етап передбачає отримання переможцем конкурсу фінансування на
проведення наукових досліджень. 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.
Кінцевим етапом в запропонованій системі фінансування є звітування МОН 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.
У 2016 році на базі ХНЕУ ім. С.Кузнеця науковцями розпочато НДР на тему
«Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного забезпечення системи
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рейтингування наукової активності ВНЗ України». В результаті огляду сучасних
вітчизняних систем рейтингування ВНЗ було зроблено висновок про те, що зараз в нашій
країні найбільш популярними та авторитетними серед експертів і засобів масової інформації з
національних і міжнародних рейтингів є «Топ-200 Україна», який бере до уваги індикатор
прямого виміру, експертну оцінку якості підготовки випускників вищих навчальних закладів
представниками роботодавців і академічного співтовариства, а також консолідований рейтинг
ВНЗ України, який включає міжнародні наукометричні і веб-метричні дані: Scopus, що
враховує кількість публікацій вчених і їх цитувань; Webometrics, що аналізує ступінь
представлення діяльності університетів світу в інтернет-просторі. Однією із істотних
особливостей консолідованого рейтингу є те, що процес його формування спирається на тезу,
що в результати наукових досліджень і розробок, як правило, поширюються через
найрізноманітніші публікації. При цьому «якість» публікації характеризується кількістю
цитат чи посилань на неї, «постійність та логічність» результатів НДР – кількістю
високоцитованих публікацій, а всі характеристики узагальнюються в індексі
дослідницької продуктивності. Тому до вищих позицій рейтингу потрапляють насамперед
класичні університети, які мають різноманітні факультети та напрямки наукових досліджень.
Таким чином, необхідно зазначити, що, незважаючи на свою популярність,
консолідований рейтинг є надто жорстким, тому що не завжди враховує особливості наукової
спрямованості ВНЗ, їхній масштаб, ступінь універсальності навчального закладу. Даний
рейтинг є насамперед перспективним.
Науковообґрунтований підхід до побудови рейтингу наукової активності ВНЗ України
має бути спрямований на отримання рейтингової оцінки наукової активності ВНЗ, що
впливає на: імідж ВНЗ в національному та міжнародному науково-освітньому просторі;
посилення автономності ВНЗ; державне фінансування наукових розробок ВНЗ: у роботі
доведено, що ефективні наукові дослідження, що проводяться у ВНЗ, використовуються
ринком, що значно розширює фінансові можливості навчальних закладів та дозволяє,
покращити оснащення навчально-лабораторної бази, залучати до навчального процесу
висококваліфікованих фахівців. Усе це підвищує якість підготовки, студентів і веде до
підвищення рейтингу ВНЗ. При цьому держава не має стояти осторонь цього процесу, а
має створювати умови, які б підштовхувати як університети, так і підприємці до співпраці,
що в сукупності позитивно вплине на формування сприятливого іміджу університету
всередині країни та світі; інтеграцію наукового потенціалу ринку освітніх послуг (ВНЗ) з
потребами ринку праці (підприємствами та організаціями реального сектору економіки) у
розв’язанні прикладних проблем. Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг в
ринкових умовах є фактором, який впливає на зміну і появу нових тенденцій в освітньому
просторі, формування людського капіталу, як основи ефективного економічного і
соціального розвитку країни.
Також, у дослідженні доведено, що наявність об’єктивної рейтингової оцінки
наукової активності ВНЗ має дуальний характер та здійснює поєднання інтересів як на
рівні держави, так й на рівні окремого ВНЗ, а саме:на рівні держави (посилює
обґрунтованість фінансових та нефінансових засобів стимулювання наукової діяльності
ВНЗ, посилює якість наукової активності системи вищої освіти загалом) та на рівні
окремого ВНЗ (посилює рівень його автономізації та створює передумови перетворення
ВНЗ в інноваційно-активний суб’єкт господарювання національного та міжнародного
ринку освітніх послуг). Таким чином, запропонована у дослідженні система
рейтингування наукової діяльності ВНЗ України містить два рівні – макро- та мікрорівень.
Враховуючи проаналізовані у дослідженні проблеми щодо рейтингового
оцінювання наукової активності ВНЗ, було висунуто ряд гіпотез та сформовано
концептуальні положення щодо побудови дворівневої системи рейтингового оцінювання
наукової діяльності ВНЗ України. Змістовне наповнення концептуальних положень
обґрунтовує необхідність вирішення науково-прикладних завдань даного дослідження. З
метою наочної демонстрації взаємозв’язку між завданнями у роботі побудовано
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концептуальні схеми вирішення завдань системи рейтингування.
Запропоновано методичний підхід до побудови двохрівневої системи
рейтингування наукової активності ВНЗ, який є альтернативною авторською розробкою,
спрямованою на отримання обґрунтованих кластерів наукової продуктивності ВНЗ та
визначення рейтингової оцінки окремого ВНЗ на засадах системності, комплексності та
уніфікованості.
Консолідуючи світовий досвід рейтингування ВНЗ в цілому та наукової діяльності
університетів зокрема, та проводячи паралель з відповідними вітчизняними методиками
було здійснено порівняльний аналіз індикативного простору оцінки наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності вищої школи за схемою (5.13), що представляє собою
методичний підхід до формування складноструктурованої індикативної системи
оцінювання наукової діяльності ВНЗ. Сформовано чотири основні етапи формування
складноструктурованої індикативної системи оцінювання наукової діяльності ВНЗ та
об’єкти її аналізу.
2). Підвищення продуктивності виробництва в результаті поліпшення умов для
інноваційно-спрямованих підприємств неможливе без урахування пропозицій щодо
пільгового оподаткування. Аналіз чинних податкових механізмів показав в оподаткуванні
прибутку підприємств (згідно Розділу ІІІ та підрозділу 4 Розділу ХХ Податкового кодексу
України) відсутні податкові стимули для науково-технічного розвитку.
Хотілося б відмітити, що до 2015 року до внесення змін до Розділу ІІІ Податкового
кодексу України існували декілька стимулів, які заохочували Вищі навчальні заклади
займатися науковими дослідженнями.
По-перше,вищі навчальні заклади мали можливість включати до складу витрат
суми витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним
забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських
процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт,
виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю
платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів
(крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності
платника податку (пп. 140.1.2 редакції Податкового кодексу України до 2015 року). Наразі
дана норма виключена з Податкового кодексу України.
По-друге, відсутнє стимулювання замовника заключати угоди з Національною
академією наук України та вищими навчальними закладами, що звужує можливості
виконання досліджень власними силами. Для вирішення проблеми пропонується
звільнити від оподаткування на 50% прибуток, отриманий платниками податків від
впровадження результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок, виконаних
науково-дослідними установами НАН України та вищими навчальними закладами III – IV
рівнів акредитації, за умови цільового використання вивільнених коштів на наукову і
науково-технічну діяльність.
Приклад. Підприємство замовило наукові дослідження в сфері машинобудування
вищому навчальному закладу та впровадило його результати у діяльність. За підсумками
року було отримано прибуток в розмірі 350 000 грн. (сума податку на прибуток 63 000
грн.).
За умовами діючого законодавства підприємство не має право на зменшення
податку на прибуток. Якщо передбачити звільнення від оподаткування 50 % отриманого
прибутку, то сума оподатковуваного прибутку складе 175 000 грн., а сума податку на
прибуток 31 500 грн., що дозволяє підприємству зменшити податкові зобов’язання з
податку на прибуток підприємств та направити ці кошти на проведення нових наукових
досліджень.
По-третє, до 2015 року (відповідно до пп. 157.1. Податкового кодексу України)
доходи від проведення основної діяльності (у тому числі наукової) вищих навчальних
закладів ІІІ – IV рівнів акредитації, які були віднесені до групи «б» неприбуткових
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установ, звільнялися від оподаткування, що створювало сприятливі умови для отримання
таких доходів цими установами.
По-четверте, пільги для інноваційних підприємств Податковим кодексом України
не передбачено взагалі. Більше того, в Податковому кодексі відсутня згадка про термін
“інновації”. Відсутність цільових пільг інноваційної спрямованості не сприяє підвищенню
зацікавленості суб’єктів господарювання у фінансуванні досліджень та розробок. Крім
того, вищі навчальні заклади ІІІ – IV рівнів акредитації не підпадають під чинне
визначення інноваційних підприємств (стаття 16 Закону України «Про інноваційну
діяльність» від 4 лютого 2002 року № 40-IV).
Пільги науково-технічної спрямованості з ПДВ для суб’єктів підприємницької
діяльності – замовників науково-технічної продукції – відсутні. “Науковими” пільгами з
ПДВ в Податковому кодексі України є:
звільнення від оподаткування податком на додану вартість оплати вартості
фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт
особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів (пп. 197.1.22). Виходячи з цієї норми
навчальні заклади, що укладають госпрозрахункові угоди з підприємствами щодо
проведення наукових досліджень незалежно від суми договору мають сплачувати до
бюджету ПДВ, отриманий від замовників, хоча логічніше було б залишати суму ПДВ в
розпорядженні вищого навчального закладу для стимулювання проведення подальших
наукових розробок;
Приклад. ВНЗ уклав госпдоговірну тему з промисловим підприємством на 48 000
грн. з ПДВ. За умовами діючого законодавства дохід вищого навчального закладу складе
40 000 грн., а сума податкових зобов’язань з податку на додану вартість 8 000 грн.
Якщо передбачити залишення суми ПДВ в розпорядженні вищого навчального
закладу, за умови її спрямування на наукові дослідження, то сума доходу вищого
навчального закладу складе 48 000 грн.
Звільнення від оподаткування податком на додану вартість постачання на митній
території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт,
які виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії
Кабінету Міністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України
Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове
співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі
Алкантара, на користь резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію
на право її здійснення та беруть участь у реалізації цього Договору (до 1 січня 2018 року).
Ця пільга є спеціальною та відноситься до вузького кола платників;
Згідно Закону України “Про наукові парки” від 25 червня 2009 року № 1563-VI
звільняються від сплати ввізного мита наукові парки та їх партнери, які ввозять на митну
територію України наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також
комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку.
До наукових парків може бути віднесено юридичну особу, що створюється з
ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання
внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і
виконання проектів наукового парку. Сфера дії цієї пільги обмежена виключно науковими
парками.
Незважаючи на дію Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в України” від 8 вересня 2011 року № 3715-VI, яким зокрема передбачено
запровадження середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та
розробку заходів щодо розвитку інноваційної інфраструктури; податкових, митних та
валютних преференцій, реалізація положень даного закону не відбувається в податковому
законодавстві. Для наведених в законі суб’єктів господарської діяльності Податковим
кодексом України передбачено загальний режим оподаткування, що унеможливлює
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застосування податкового регулювання для стимулювання інноваційної активності, тобто
зв’язок Податкового кодексу України з пріоритетними напрямами інноваційної діяльності
в Україні не простежується.
Отже, пропонуємо доповнити Розділ ХХ Підрозділ 4. Особливості справляння
податку на прибуток підприємств Пункт 49 Податкового кодексу наступними статтями
При визначенні об'єкта оподаткування до складу витрат відносяться такі витрати:
…Витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним
забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських
процесів, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектноконструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, виготовлення
дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, пов'язаних
з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання
та пов'язаних з господарською діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті
та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх
використання в господарській діяльності платника податку.
Розділ ХХ Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
Пункт 50 Податок на прибуток платника, розрахований на календарний рік,
зменшується на 50% суми приросту витрат на наукову та науково-технічну діяльність
порівняно з попереднім податковим роком
Розділ ХХ Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
Пункт 51 Звільняються від оподаткування на 50% прибуток, отриманий
платниками податків від впровадження результатів наукових досліджень і науковотехнічних розробок, виконаних науково-дослідними установами НАН України та вищими
навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, за умови цільового використання
вивільнених коштів на наукову і науково-технічну діяльність;
Розділ І пп. 14.1.812 Інноваційно-інвестиційний податковий кредит – це зменшення
податкових зобов’язань платника з податку на прибуток на частину витрат, пов’язаних з
інвестиціями в інновації.
Прирістний податковий кредит – зменшення суми податку на прибуток, що
підлягає сплаті за підсумками звітного періоду, на 50% суми приросту витрат за
договорами, понесеними протягом такого періоду порівняно з середньорічним розміром
таких витрат за два попередніх податкових роки. Даний кредит застосовується
підприємствами, основною діяльністю яких є інновації (науково-дослідні інститути,
організації). В якості такої бази може бути використана: сума інноваційних витрат
конкретного платника за попередній податковий період; середньогалузева сума
відповідних витрат в розрахунку на одиницю об’єму продукції або середньорічна сума
інноваційних витрат за декілька попередніх податкових періодів.
Об’ємний податковий кредит – зменшення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті
за підсумками звітного періоду на 30% суми витрат за відповідними договорами,
понесених протягом такого періоду. Даний кредит застосовується суб’єктами
господарювання, які впроваджують інновації у своїй діяльності. В якості бази для
визначення суми зменшення податкових зобов’язань використовується абсолютна сума
інноваційних витрат за відповідний податковий період.
Замінити Розділ ІІІ
Пп. 133.4.7 Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту
та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний
податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього
пункту
…Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та
внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний
податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього
пункту.
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Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій отримані у
вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань;
пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх
основної діяльності. Обов’язковою умовою є цільове використання коштів на розвиток
науково-технічної діяльності.
дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної,
допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з
метою зниження рівня таких цін.
Умовою звільнення від оподаткування є використання коштів за цільовим
призначенням, яке визначає особа, що надає кошти або майно.
Розділ V/ П. 197.1.
Пп. 197.1.22 Звільняються від оподаткування ПДВ операції з:
оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницькоконструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу,
що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів
Замінити «Звільняються від оподаткування ПДВ операції з: оплати вартості
фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт,
які здійснюються вищими навчальними закладами ІІІ – IV рівнів акредитації, а також
будь-якими платниками за рахунок бюджетних коштів».
Щодо Закону України “Про інноваційну діяльність” Стаття 16 «Інноваційним
підприємством визнається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми
власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за
звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція»
замінити Інноваційним підприємством визнається підприємство (об'єднання підприємств)
будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у
грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або)
інноваційна продукція. До інноваційних підприємств відносяться також вищі навчальні
заклади ІІІ – IV рівнів акредитації
Інший напрям удосконалення нормативної бази це - створення податкових
стимулів для розповсюдження (оприлюднення) результатів науково-дослідних робіт, у
тому числі робіт вищих навчальних закладів. Чинна редакція пп. 197.1.25 Податкового
кодексу України не передбачає звільнення від оподаткування ПДВ наукових, науковометодичних та навчально-методичних видань.
Якщо таке видання за обсягом не може бути класифіковано як книжка, то на
практиці це призводить до вимог контролюючих органів щодо нарахування податкових
зобов’язань з ПДВ на вартість продажу, що автоматично збільшує ціну реалізації.
Стаття Податкового кодексу України 197.1. чинної редакції Звільняються від
оподаткування ПДВ операції з:… «постачання (передплати) періодичних видань
друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру),
учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва,
словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких
періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України»
пропонуємо «Звільняються від оподаткування ПДВ операції з: ...постачання (передплати)
періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, (крім видань
еротичного характеру), підручників, навчальних посібників, наукових, науковометодичних та навчально-методичних видань вітчизняного виробництва, учнівських
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зошитів, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких
періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України».
3) Наступною проблемою, яка потребує вирішення є урегулювання нормативноправової бази. Законодавча база регулювання та розвитку наукової діяльності в Україні
змінюється роками, є дуже багатогранною, безліч постанов, розпоряджень Кабінету
Міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки України виконання державної
політики у сфері науки проаналізовано за такими запропонованими у дослідженні
напрямами: захист і оцінка вартості об’єктів права інтелектуальної власності; інноваційна
діяльність та трансфер науково-технічних розробок; міжнародна наукова діяльність;
сприяння розвитку обдарованої молоді; розвиток наукової активності.
Крім означених проблем особливе занепокоєння викликає формування правової
бази забезпечення організації наукової діяльності в сучасній Україні в сфері міжнародного
науково-технічного співробітництва, зокрема питання захисту й охорони прав
інтелектуальної власності у ВНЗ, розподілу майнових прав на службові об’єкти права
інтелектуальної власності за договором, постановки на бухгалтерський облік та
оподаткування об’єктів права інтелектуальної власності, забезпечення конфіденційності
відомостей, пов’язаних з договорами на виконання науково-дослідних або дослідноконструкторських та технологічних робіт.
ХНЕУ ім. С. Кузнеця підтримує реформу державної системи правової охорони
інтелектуальної власності та пропонує до обговорення наступні пропозиції:
Розробити та впровадити новий закон про діяльність організації колективного
управління авторськими правами (ОКУАП), який надасть змогу посилити прозорість цих
організацій та захист інтересів авторів, у т.ч. у відносинах із ОКУАП.
Розробити ефективний механізм захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності
в Інтернеті. Особливої уваги слід надати питанню вирішення доменних спорів, яке
набирає актуальність через посилення ролі торгівлі в мережі Інтернет.
Удосконалити законодавство щодо механізму та порядку зарахування зборів за дії,
пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, з урахуванням положень
міжнародних договорів України. Так, наприклад, вимога надавати оригінал квитанції про
сплату держмита виключає доцільність сплати останнього із застосуванням Інтернетбанкінгу, адже роздруковану квитанцію слід нести до банку щоб поставити на неї печатку
установи. При цьому для інших зборів ця вимога не є обов’язковою.
Запровадження прозорого механізму збору, розподілу та виплати винагороди
авторам у ВНЗ.
Вдосконалення законодавства з розподілу прав на ОІВ, створені у зв’язку з
виконанням трудового договору, договору за замовленням.
Пропонуємо створити центр (відділ Установи), який буде приймати заявки від
бізнесу на створення ОІВ та розробку технологій шляхом формування договору
замовлення розміщувати їх у ВНЗ.
Пропонуємо на базі Національного органу інтелектуальної власності створити
біржу інтелектуальної власності, де ВНЗ матимуть можливість безкоштовного або
пільгового розміщення власних об’єктів ІВ. За основу можна прийняти державну біржу
центра інноватики (у минулому філії Укрпатента). Якщо ж буде прийнято рішення про
платне розміщення, то не менш як 50% вартості має бути спрямовано на СЕО та контексту
рекламу біржі у мережі Інтернет.
Посилити автоматизацію послуг Національного органу інтелектуальної власності.
Наприклад, надати можливість електронної реєстрації ключових для будь-якого ВНЗ,
договорів у сфері розпорядження майновими правами.
Вдосконалити законодавче та методичне забезпечення у сфері комерціалізації і
трансферу технологій у ВНЗ. Робота має бути спрямована на запобігання ситуації коли
співробітник ВНЗ «штампує» патенти задля списання норм часу, які не мають
комерційного потенціалу, а тільки фінансово обтяжують ВНЗ (витратами на підтримання
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чинності). Саме тому МОН та Мінекономрозвитку мають посилити співпрацю для
спільного вирішення проблеми.
Створити ефективне законодавче та методичне підґрунтя для спрощення
процедури трансферу та комерціалізації ОІВ у ВНЗ. Саме тому, пропонуємо посилювати
співробітництво між ВНЗ та Національним органом інтелектуальної власності, особливо у
сфері трансферу технологій та комерціалізації ОІВ як на національному, так і на
міжнародному рівнях.
Отже, законодавча база розвитку інноваційної діяльності в Україні
удосконалюється роками та є дуже багатогранною, хоча і слабко корелює між собою.
Тому є пропозиція структурувати нормативно-правову базу у сфері розвитку наукової
діяльності за основними напрямками: інноваційна діяльність та трансфер науковотехнічних розробок; міжнародна наукова діяльність; сприяння розвитку обдарованої
молоді; розвиток наукової активності; фінансування НДР. Такий підхід забезпечує
структуроване уявлення про зміни в законодавчій базі за роками та за окремим напрямом
розвитку наукової діяльності, що дозволяє чітко визначити цілі, забезпечувати їх
упорядкування, надавати можливість кожному представнику трудового колективу бачити
орієнтири та перспективи власного саморозвитку і розвитку своєї організації, розробляти
плани їхнього покрокового досягнення та послідовно оцінювати результати.
4) 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.
Успішна реалізація цих пропозицій дозволить не лише підвищити ефективність
державних витрат на наукову діяльність без суттєвого збільшення їх частки в
консолідованому бюджеті, а й узгодити розвиток вітчизняної науки з загальносвітовими
тенденціями.
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