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І. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ 

ЩОДО НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

а) Коротка довідка про заклад вищої освіти 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (далі – 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця) є важливим навчальним і науково-дослідним центром України, який 

очолює ректор університету –  д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

член-кореспондент АПН України В.С. Пономаренко. У складі університету успішно 

функціонують 7 факультетів, 9 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), Start-up Центр, Марокканський центр, Центр вивчення арабської мови та структурні 

підрозділи. На 29 кафедрах науково-педагогічні працівники готують майбутніх економістів, 

менеджерів, фахівців із комп’ютерних наук та інформаційних технологій, туризму, фінансів, 

банківської справи та страхування, видавничої та поліграфічної справи. 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.  

Участь університету в національних та міжнародних рейтингах є важливою 

складовою внутрішнього забезпечення якості, зокрема в частині «Циклічне зовнішнє 

забезпечення якості». Позиціювання ХНЕУ ім. С. Кузнеця у національних та міжнародних 

рейтингах має позитивну динаміку. Так, у 2018 році за рейтингом DOU серед ЗВО для 

отримання вищої освіти і роботи в ІТ галузі 2-ге місце серед 17 кращих в ІТ галузі, за 

рейтингом закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна» університет посідає 52-ге місце 

серед 200 ВНЗ України, за зарплатним рейтингом ЗВО України, який проводиться журналом 

«Гроші» (за економічними спеціальностями) університет посідає 6-те місце серед 25 ЗВО 

України. Рейтинг ЗВО України за показниками бази даних SciVerse Scopus: 98-ме місце 

серед 162 ЗВО України, за рейтингом університетів за популярністю в Інтернеті WORLD 

UNIVERSITIES WEB RANKING університет займає 25-те місце серед 147 ЗВО в Україні. 

Позиції ХНЕУ ім. С. Кузнеця у міжнародних рейтингах розподілилися наступним 

чином: 201+ місце серед понад 3000 ЗВО регіону відповідно до регіонального рейтингу країн 

Європи, що розвиваються та Центральної Азії – QS EECA UNIVERSITY RANKINGS, 31-ше 

місце в Україні (серед 326 ЗВО) згідно рейтингу університетів світу за рівнем їх присутності 

в мережі WEBOMETRICS RANKING OF WORLD UNIVERSITIES, 379-те місце серед 925 

європейських вишів за інституціональним рейтингом вишів країн Європи U-MULTIRANK: 

«Співпраця в застосуванні знань», за галузевим рейтингом U-Multirank «Викладання і 

навчання: Освітні програми в галузі» Галузь навчання «Політичні науки»: освітні програми 

(за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", спеціалізаціями "Публічне 

адміністрування", "Державна служба") 75-те місце серед 196 ЗВО світу, 2-ге місце серед 

4 українських ЗВО в галузі, які увійшли до рейтингу. Аналіз позиціонування ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в національних і міжнародних рейтингах свідчить про загальну позитивну 

динаміку розвитку Університету відповідно до стратегічних завдань та пріоритетів розвитку. 

ХНЕУ ім. С. 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 Чор-

номорського 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 ЗВО та організаціями із 30 країн Європи і світу. 

Зазначені договори охоплюють різні сфери співробітництва: наукову, навчальну, 

ID:134420 (305-2) 02.03.2019 19:46 
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інформаційну, культурну та іміджеву. В університеті працює 5 програм підготовки магістрів 

з європейськими університетами з отримання двох дипломів.  

Крім того, університет є співвиконавцем наукового проекту Горизонт 2020 Плану-

вання гендерної рівності у наукових дослідженнях у галузі інформаційних наук та технологій 

(EQUAL-IST) та двох проектів ERASMUS+ Створення сучасної магістерської програми 

в галузі інформаційних систем (MASTIS) та Розвиток мережевої інфраструктури для підт-

римки молодіжного інноваційного підприємництва на платформах fablab (FABLAB). В 2018 

році продовжено роботу над проектами: «Сприяння інтернаціоналізації досліджень шляхом 

створення і введення в дію системи забезпечення якості третього циклу навчання відповідно 

до правил Європейської інтеграції» (C3QA Questionnaire), «Структуризація співпраці щодо 

аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на 

регіональному рівні України» (DocHub), Імплементація системи забезпечення якості освіти 

через співробітництво університету – бізнесу – уряду в ЗВО (EDUQAS), Франко-українська 

магістерська програма "Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля" (АUF). 

Суттєвим резервом розвитку міжнародної діяльності є використання можливостей 

кредитної мобільності, за якої реалізуються 4 програми міжнародної кредитної мобільності з 

програмою Erasmus+ КА1. У 2017/2018 та 2018/2019 навчальних роках в програмі ака-

демічного обміну прийняли участь більше 40 студентів. 

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. З 2010 року ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця є найбільшим партнером Кембриджського університету в Україні зі складання 

кваліфікаційного екзамену на володіння англійською мовою з визначенням відповідного 

рівня (ВЕС). За період з 2011 по 2018 рр. понад 500 студентів та 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) Науково-педагогічні кадри 

Важливою складовою комплексної системи підготовки фахівців є формування 

якісного складу професорсько-викладацького корпусу, який повною мірою визначає якість 

наших випускників. На сьогодні в університеті працює 574 науково-педагогічних 

працівників, з них: докторів, професорів – 63 (11 %), кандидатів, доцентів 387 (67 %). У 2018 

році питома вага викладачів із науковими ступенями та вченими званнями складала 71,6 %. 

Збільшення кількості молодих викладачів у 2018 році відбулося на 17,1 %, що на 0,6 % 

більше порівняно з 2017 роком (табл. 1). Проблема старіння професорсько-викладацького 

корпусу залишається актуальною: на сьогодні 75 осіб (13,1 %) – це викладачі пенсійного 

віку. 

Порівняльну характеристику професорсько-викладацького складу наведено а табл. 1. 

Таблиця 1. 

Рік Усього науково-
педагогічних 
працівників 

Із них 

Докторів, професорів % Кандидатів, доцентів % 

2015 706 60 8,5 447 63,3 

2016 701 71 10,1 453 64,6 

2017 600 53 8,8 386 64,3 

2018 574 63 11,0 387 67,0 

 

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

 

Категорії робіт 2015 2016 2017 2018 

к-ть од. тис.грн к-ть 

од. 

тис.грн к-ть од. тис.грн к-ть 

од. 

тис.грн 

Фундаментальні 3 520,7 4 723,5 4 772,7 2 674,4 

Прикладні  2 347,1 4 750,1 5 1252,1 3 1048,2 

Госпдоговірні 19 180,0 23 336,3 21 376,0 13 124,0 

 

На рис. 1 показано обсяги фінансування за 2014-2018 роки. 

 

 
Рис. 1. Обсяги фінансування за 2014-2018 роки 

 

г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій  

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. 

У 2018 р. до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця вступили 15 осіб, з яких: 14 осіб за 

кошти державного бюджету згідно Наказу МОН України № 795 від 20.07.2018 р. 

1 особа, яка вступила на підготовку до аспірантури за кошти фізичних осіб, - 

іноземний громадянин з Народної Республіки Алжир. Крім цього в аспірантурі університету 

продовжують здійснювати підготовку 7 іноземних громадян з Лівії,  Мароко, Монголії, 

Нігерії, Республік Габон, Японії, які вступили до аспірантури у 2016-2017 рр. 

Станом на 31 грудня 2018 року в аспірантурі університету здійснюють підготовку 

59 осіб очно (за денною та вечірньою формою навчання) та 6 осіб заочно. Всього навчається 

в аспірантурі (разом з іноземцями) 73 особи. 
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У 2018 році успішно (у зв’язку із захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді 

або поданням до неї) закінчили аспірантуру 20 осіб, з яких 1 особа навчалася на заочній 

формі. 

У докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році закінчили підготовку 6 здобувачів 

ступеня доктора наук 2-го та 3-го років підготовки. 

В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на 

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

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

моделі та інформаційні  технології в  економіці (створено спеціалізовану  вчену  раду згідно 

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

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

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

України № 1081 від 29.09.2014 р.); для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук К 64.055.03 зі спеціальностей 05.13.06 «Інформаційні технології» 

та 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту» (створенно спеціалізовану вчену раду 

згідно наказу МОН України № 1714 від 12.12.2017 р.). 

У 2018 році захистили дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук у 

спецраді Д 64.055.01 – 8 осіб, у спецраді Д 64.055.02 – також 3 особи. У 2018 році відбувся 

захист однієї докторської дисертації.  
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ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 

НАУКОВИМИ НАПРЯМАМИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ ДОДАЄТЬСЯ 
 

У 2018 році за науковими напрямами «Економічні та правові науки» та «Соціально-

історичні науки, гуманітарні науки, журналістика» вчені університету виконували 

5 проектів, джерелом фінансування яких є загальний фонд державного бюджету України. 

У 2018 році обсяг фінансування наукових досліджень становить 1722,64 тис.грн., зокрема 

фундаментальні – 674,43 тис. грн., прикладні – 1048,21 тис.грн., в тому числі 300 тис. грн. 

проекту молодих вчених. 

 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році дослідженнями і розробками, 

які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (зазначити назву роботи, 

наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2018 рік; 

коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість 

та  практичне застосування); 

 

1. Фундаментальне дослідження Теоретичні та методичні основи створення 

системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління, науковий 

керівник роботи д-р екон. наук, проф., академік НАПН України Пономаренко В.С. Період 

виконання 2016-2018 рр., загальний обсяг фінансування 629,64 тис.грн., в тому числі на 

2018 рік 214,43 тис.грн. Науково-дослідна робота виконувалась за науковим напрямом 

Наукової ради МОН Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика. 

Основні результати отримані у 2018 році. 

Запропоновано теоретичні засади розвитку електронного навчання у вищій школі 

нового покоління. Розроблено методологічні засади створення систем оцінки ефективності 

використання e-learning. Обґрунтовано методологічні засади стосовно оцінки ефективності 

використання системи підтримки електронного навчання. Сформовано методичні 

рекомендації до підвищення популярності електронного навчального простору в мережі 

Internet. Створено методичні рекомендації до адаптації прототипу електронного навчального 

простору в освітні системи інших країн світу. 

Створено методику проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу 

систем підтримки електронного навчання. Здійснено розробку моделі оптимізації інтерфейсу 

систем підтримки електронного навчання. Спроектовано технологію адаптивного 

оцінювання знань в системах дистанційного навчання. 

Сформовано методичні засади щодо підвищення ефективності e-learning за 

допомогою застосування мультимедійних навчальних інтерактивних комплексів. Створено 

методичні засади стосовно впровадження індивідуальної траєкторії у системи електронного 

навчання. Сформовано технологію створення Web-ресурсу для підготовки документації з 

навчальної дисципліни в системі e-learning. Здійснено розробку портфоліо кафедри та 

спеціальності для систем електронного навчання. 

2. Прикладне дослідження Розробка методичного та модельно-інформаційного 

забезпечення інституційної автономії ВНЗ, науковий керівник д.е.н., проф. 

Раєвнєва О.В. Період виконання 2017-2018 рр., загальний обсяг фінансування 940 тис.грн., 

в тому числі на 2018 рік 470 тис.грн. Науково-дослідна робота виконувалась за науковим 

напрямом Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна 

політика . Основні результати отримані у 2018 році: 

вперше:  

запропоновано адаптивну систему управління інституційною автономністю ЗВО, яка 

базується на системному підході, являє собою кібернетичну модель, представлену у 

кортежному виді та дозволяє в процесі перетворення ресурсів на підставі інноваційно-

активної діяльності університету на виході отримати посилення якості науково-освітньої 

діяльності ЗВО, що підвищить рівень його конкурентоспроможності на національному та 
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світовому освітньому ринку; 

удосконалено: 

методичний підхід щодо інформаційно-аналітичного оцінювання складових 

інституційної автономії ЗВО, що, на відміну від існуючих, на підставі поєднання 

європейського досвіду щодо визначення показників оцінки рівня автономності систем вищої 

освіти та авторської узгодженої системи показників оцінювання якості науково-освітньої 

діяльності дозволяє сформувати підґрунтя для оцінки рівня інституційної автономності 

окремого ЗВО з системних позицій;  

корпоративну науково-освітню систему, що, на відміну від існуючих, за рахунок 

комплексу авторських розробок моделей та засобів кібернетичної безпеки університетської 

інформаційної мережі дозволяє забезпечити стійке функціонування системи управління 

інституційною автономністю ХНЕУ ім. С. Кузнеця, створює передумови ефективного 

функціонування її інформаційно-організаційної структури; 

методичний підхід щодо забезпечення системи самооцінки автономії ЗВО, що, на 

відміну від існуючих, формує нове знання про дуальну природу формування рівня 

автономності університету. Доведено, що рівень автономності, з одного боку, залежить від 

зовнішнього нормативно-правового середовища, що декларує можливості автономної 

діяльності закладів вищої освіти, з другого, - є результатом інноваційно-активних зусиль 

певного ЗВО щодо використання зовнішніх можливостей та власних реальних й потенційних 

ресурсів задля підвищення своїх конкурентних переваг на підставі підвищення якості 

науково-освітнього процесу.   

знайшло подальший розвиток:  

інформаційну технологію самооцінки автономності ЗВО, що, на відміну від існуючих, 

поєднує програмно-методологічні та організаційні питання оцінювання рівня автономності, 

визначає процедуру взаємозв’язків підрозділів ЗВО та інформаційні технології та засоби 

обробки інформації щодо складових автономності університету. Технологія самооцінки 

виступає інструментом запропонованої корпоративної науково-освітньої системи ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця.  

Основні результати дослідження впроваджено в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Економічна статистика», «Аналітика соціальних та 

демографічних процесів» та прийняті до впровадження в діяльність Департаменту освіти і 

науки Харківська обласна державна адміністрація, Головного управління статистики у 

Харківській області, Тернопільського національного економічного університету, ДВНЗ 

«Донбаського державного педагогічного університету» 

3. Прикладне дослідження Формування системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти у вищому навчальному закладі, науковий керівник роботи к.пед.н, доцент, 

Полякова Г.А. Період виконання 2017-2018 рр., загальний обсяг фінансування 556,41 

тис.грн., в тому числі на 2018 рік 278,20 тис.грн. Науково-дослідна робота виконувалась за 

науковим напрямом Наукової ради МОН Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, 

журналістика. 

Результати заключного етапу наступні:  

вперше: 

Розроблено технологію формування, моніторингу, самооцінки та вдосконалення 

системи внутрішнього забезпечення якості на основі рамкової програми, яка будується з 

урахуванням «Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG), і яка на відміну від зарубіжного досвіду (Хорватії, Болгарії, 

Німеччини), матеріалів міжнародних проектів (QUAERE, OptiQua AUF), вітчизняного 

досвіду (за матеріалами практик ЗВО України) містить такі складові: 1) стандарти 

внутрішнього забезпечення якості у ЗВО з урахуванням ESG; 2) перелік процесів, процедур 

для кожного стандарту; 3) перелік індикаторів для кожного процесу; 4) перелік показників 

для кожного індикатора; 5) планові (еталонні) значення для кожного показника; 6) фактичні 

значення для кожного показника; 7) оцінка якості процесів та процедур за індикаторами, що 
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визначається як співвідношення фактичних та планових показників; 8) перелік нормативних 

документів для кожного процесу; 9) перелік форм звітності, що підтверджують наявність 

реалізації процесів, процедур. 

Розроблено рамкові програми формування, моніторингу, самооцінки, вдосконалення 

внутрішнього забезпечення якості за кожним стандартом ESG (процеси, процедури, 

індикатори, показники, інструменти оцінювання, нормативне забезпечення, матеріали 

звітності/підтвердження, відповідальні виконавці). 

Удосконалено: 

Технологію поетапного формування системи внутрішнього забезпечення якості, яка 

на відміну від існуючих, послідовно реалізується за наступними етапами: цільовий, 

прогностичний, організаційний, функціональний, аудиту функціонування (моніторинг та 

самооцінка реалізації) та коригування.   

Систему індикаторів та показників оцінювання (самооцінки) рівня системи 

внутрішнього забезпечення, за якою на відміну від існуючих, (само)оцінка проводиться за 

етапами її формування і розвитку  і має відповідні інтервальні шкали оцінювання (0-0,25 – 

підготовчий рівень, 0,26-0,50 – початковий рівень; 0,51-0,75 – базовий рівень; 0,76-0,90 – 

функціональний рівень; 0,91-1 – оптимальний рівень). 

Систему індикаторів та показників оцінювання (самооцінки) якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у ЗВО за рахунок уточнення їх змісту відповідно до 

процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості, інструментарію вимірювання 

(приведення всіх показників до кількісних значень, визначення ступеня їх прояву, 

інтервальної шкали оцінювання); збагачення інструментарію моніторингу і оцінювання 

процесів та процедур складової циклічного зовнішнього забезпечення якості. 

Організаційну структуру управління системою внутрішнього забезпечення якості, яка 

на відміну від запропонованої типової інституційної моделі за результатами проекту 

QUAERE та практик ЗВО України, будується таким чином, що її ядром є розподіл функцій 

щодо забезпечення стандартів ESG відповідними структурними підрозділами (відділами, 

центрами, лабораторіями, групами), їх координація відділом забезпечення якості. Такий 

підхід дозволяє краще реалізувати процес ний підхід, зробити організацію внутрішнього 

забезпечення якості за стандартами ESG, колегіальною, системною, чітко структурованою, 

керованою, здатною до самоуправління. 

Дістало подальшого розвитку: 

Кваліметричний підхід в освіті у частині розробки: базової кваліметричної моделі 

моніторингу, самооцінки якості освітніх програм, базової кваліметричної моделі оцінювання 

якості діяльності науково-педагогічних працівників; базової моделі експертного оцінювання 

якості наукових здобутків вчених та окремих наукових робіт, побудові на цій основі 

варіативних моделей експертного оцінювання якості наукових здобутків вчених: а) за 

держбюджетними проектами МОН України (в межах проектних заявок, проміжних та 

підсумкових результатів); б) за зарубіжними дослідженнями (грантами) щодо реалізації 

проектів зокрема, в межах програми HORIZON2020.  

Методологія зовнішнього рейтингового оцінювання ЗВО як інструменту циклічного 

зовнішнього забезпечення якості шляхом побудови національного рейтингу закладів вищої 

освіти, який має будуватися з урахуванням методів рейтингування, в основі яких покладена 

корисність рейтингової інформації для різних груп користувачів, можливість її використання 

для реалізації своїх функцій та потреб. 

Інформаційно-аналітичний супровід системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

за допомогою інноваційних технологій та видів маркетингу економічних освітніх послуг з 

урахуванням особливостей сегментів їх споживачів, виокремлених на основі дослідження 

думок випускників шкіл, технікумів і коледжів та їх ставлення до джерел інформації про 

ЗВО. 

Організаційно-методичне та інформаційно-методичне забезпечення побудови системи 

соціального партнерства ЗВО за рахунок розроблення відповідної моделі, виокремлення груп 
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зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів ЗВО, вибору шляхів та засобів організації 

соціального партнерства, що у свою чергу дозволяє поступово перейти в режим державно-

громадського управління університетом. 

Організаційно-методичне забезпечення студентоцетрованого навчання шляхом 

вибору варіативної складової освітніх програм студентами для побудови індивідуальної 

траєкторії навчання за рахунок диференціації варіативної складової (вільного майнору, 

майнору, маг-майнору), регламентації процесів, процедур, форм подання анотацій 

вибіркових дисциплін, їх розміщення на платформі сайту університету, вибору студентами, 

затвердження, формування навчальних груп, дослідження задоволеності якістю надання 

освітніх послуг. 

Організаційно-методичний супровід студентоцетрованого навчання, викладання та 

оцінювання засобами впровадження трирівневої моделі Персональних навчальних систем 

(конфетного, інтерактивного, автономного рівня), що дозволяє науково-педагогічним 

працівникам поступово опановувати функціональні можливості програмної платформи 

Moodle та підвищувати якість електронного навчання, а студентам отримувати знання та 

компетентності на основі індивідуалізації навчання та ефективного всебічного використання 

освітніх інноваційних інформаційних технологій. 

Механізми сприяння працевлаштуванню та адаптації до ринку праці студентів і 

випускників ЗВО за рахунок організації низки спеціальних заходів, щодо розвитку взаємодії 

ЗВО та бізнес-структур. 

Практичне значення отриманих у ході дослідження результатів полягає у тому, що 

отримані результати спрямовані на вирішення сучасних завдань забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти.  

Результати дослідження були висвітлені на науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах різного рівня, публікаціях у фахових журналах та у журналах, що 

входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of Science Core Collection, Index 

Copernicus), монографіях, оформлені у патентах та свідоцтвах на твір, збірниках досліджень 

з актуальних питань внутрішнього забезпечення якості за результатами опитувань студентів. 

На основі дослідження підготовлені до захисту 5 магістерських дипломних робіт. У 

межах даного дослідження виконувались дисертаційні роботи 2-х здобувачів, 1-го 

докторанта. 

 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання 

перехідних науково-дослідних робіт  
Фундаментальне дослідження Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії 

відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 

Фундаментальне дослідження. Науковий керівник – д.е.н., проф. Колодізєв О.М. Період 

виконання 2018-2020 рр., обсяг фінансування на 2018 рік 470,00 тис.грн. Науково-дослідна 

робота виконувалась за науковим напрямом Наукової ради МОН «Економіка» 

Основні результати отримані у 2018 році. 

Уперше: 

теоретично обґрунтовано концепцію формування ризик-орієнтованого підходу 

протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового 

знищення, яка ґрунтується на принципах прозорості, єдності, функціонального призначення, 

стійкості, ефективності, довіри, соціальної відповідальності та комплексі аналітичних і 

методичних підходів до забезпечення функціонування та розвитку ризик-орієнтованої 

системи протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, розповсюдження зброї 

масового знищення;  

розроблено складову оцінювання ризиків теоретико-методологічного базису 

запровадження механізмів та моделей ризик-контролю клієнтів суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу для забезпечення ПВК/ФТРЗ, яка містить удосконалені методичні 

підходи і рекомендації щодо оцінювання наявних системи запобігання та протидії 
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відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу на прикладі банку; ідентифікації ризику 

залучення банків у процеси відмивання  коштів, оцінювання ризику використання послуг 

банку для відмивання коштів. 

Удосконалено: 

склад показників для оцінювання наглядової діяльності регуляторно-наглядових 

органів України за діяльністю СПФМ щодо порушення вимог у сфері ПВК/ФТРЗ, який, на 

відміну від існуючих, враховує питому вагу кількості СПФМ, у діяльності яких були 

виявлені порушення вимог у сфері ПВК/ФТРЗ, у загальній кількості перевірок регуляторно-

наглядових органів України за діяльність СПФМ; 

склад індикаторів розвитку системи забезпечення ризик-менеджменту 

Держфінмоніторингу України, який, на відміну від існуючих, враховує показники 

співвідношення кількості інформувань про підозрілі фінансові операції банківських установ 

до загальної кількості СПФМ банківського сектору та співвідношення кількості інформувань 

про підозрілі фінансові операції небанківських установ до загальної кількості СПФМ 

небанківського сектору;   

методичний підхід до оцінювання ризику використання послуг банку для легалізації 

сумнівних доходів, який, на відміну від існуючих: враховує зовнішні та внутрішні 

мікроекономічні фактори, що сприяють або перешкоджають легалізації сумнівних доходів 

клієнтів банку; містить дві основні складові частини – оцінювання системи запобігання та 

протидії легалізації банку та статистичний аналіз обсягів операцій банків та руху коштів на 

його рахунках як відображення впливу несистемних факторів на процеси відмивання коштів, 

передбачає побудову двовимірної матричної структури, яка розподіляє банки на групи з 

максимальним, мінімальним і помірним ризиком їх використання для відмивання коштів; 

методичний підхід до оцінювання системи запобігання та протидії легалізації 

сумнівних доходів клієнтів банку, відмінність якого полягає у врахуванні проранжованих за 

значимістю складових системи, а саме: порядок ідентифікації та вивчення клієнта; 

моніторинг та звітування про операції; управління ризиками; компетентність персоналу; 

збереження документів та інформації; внутрішній контроль та аудити; комплаєнс; 

управління інформаційними системами;  

корпоративне управління банку та роль його органів;  

процедуру виявлення рівня ризику легалізації кримінальних коштів з використанням 

банківської системи. Відмінність розробки полягає у встановленні взаємозв'язку ризику 

легалізації кримінальних доходів з операційним ризиком банків та у розподілі усіх 

функціонуючих банків України за показником резерву під операційний ризик та рейтингом 

надійності на групи банків з низьким, середнім та високим рівнем ризику легалізації коштів. 

дістало подальший розвиток:  

процес моніторингу стабільності банківської системи на основі використання 

каузального аналізу, відмінність якого полягає у структуризації каузальних зв’язків між 

індикаторами оцінки стабільності банківської системи, що об’єднані у чотири суб-індекси 

(оцінки інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку, 

ефективності реалізації функцій банківської системи, структурних змін і фінансових 

диспропорцій у банківській системі, діяльності системно важливих банків); а також 

визначенні чутливості рівня стабільності банківської системи до зміни параметрів, що 

характеризують інструменти банківського регулювання; 

систематизація факторів відмивання коштів, склад яких у порівнянні з наявними 

розробками містить групу географічних факторів, що відображають економічну, політичну 

ситуацію всередині країни та нормативно-правові особливості функціонування суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, групу клієнтських факторів, що відображають вид 

діяльності та бенефіціарних власників клієнтів – юридичних осіб та форму зайнятості та 

мету відкриття рахунку клієнтів – фізичних осіб; групу факторів, що пов’язані з операціями 

та продуктами суб’єктів первинного фінансового моніторингу; 
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модель розвитку ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК/ФТРЗ в 

Україні, яка містить п’ять рівнів ієрархії, у тому числі враховує несприятливі фактори 

(асиметричність інформації для учасників системи забезпечення протидії ВК/ФТРЗ, 

підвищення ризиків ВК/ФТРЗ, недосконалість нормативно-правового забезпечення протидії 

ВК/ФТРЗ); на відміну від існуючих, містить інструменти впливу на розвиток (формування 

ефективної інституційної структури ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії 

ВК/ФТРЗ; удосконалення кадрового, фінансового, інформаційного, методичного 

забезпечення протидії ВК/ФТРЗ; 

конвергенція вітчизняних та міжнародних підходів забезпечення протидії ВК/ФТРЗ та 

їх імплементація) та передбачає прискорений або нейтральний сценарій, або сценарій 

гальмування розвитку РОС. 

2. Наукова робота Розвиток механізму активізації експортної діяльності 

підприємств в умовах торгівельних війн та інтеграційних процесів, науковий керівник 

роботи к.е.н., доцент Серпухов М.Ю. Період виконання жовтень 2017 р. - серпень 2019 р., 

загальний обсяг фінансування 613,0 тис.грн., в тому числі, на 2018 рік 300,0 тис.грн. 

Науково-дослідна робота виконувалась за науковим напрямом Наукової ради МОН 

Економічні та правові науки. 

Отримані результати, що мають новизну, та їх практичне значення: 

узагальнена послідовність вибору пріоритетних напрямів формування експортної 

стратегії в умовах торгівельних війн та інтеграційних процесів, що дозволить визначити 

пріоритети з урахуванням впливу ряду факторів, зазначену модель покладено в основу 

формування експортної стратегії України;  

набуло подальшого розвитку методичні підходи з дослідження природи торгівельних 

війн, що на відміну від існуючих доробок,  визначає роль інструментів протекціонізму у 

війні та ідентифікує індикатори виникнення торгівельної війни та її життєвий цикл; 

встановлено, що ЗВТ (угода про асоціацію) між Україною та ЕС, на відміну від 

загальної думки про її корисність,  сприяє торгівлі за умови наявності широкої спеціалізації, 

розвиненості товарної диверсифікації продукції, та має приховані торгівельні обмеження з 

боку країн ЕС у вигляді квотування, технічних та фіто-санітарних торгівельних бар’єрів; 

розроблено методичні рекомендації з дослідження  недоторгованих ринків та 

досліджено за секторальними пріоритетами ринки країн світу, на підставі результатів,  

розроблені практичні рекомендації з активізації експорту для вітчизняних підприємств; 

удосконалено методичний підхід Грубеля-Ллойда та Хорвата, що, на відміну від 

існуючих, дозволяє не тільки констатувати паритетність валютних потоків експорту та 

імпорту, а й визначати ступінь їх важливості та обсяги у порівнянні з сукупними 

показниками з метою визначення потенційних загроз та дисбалансів і вибору стратегічних 

пріоритетів у ЗЕД; 

удосконалено механізм імплементації краудмаркетингу на підприємстві для 

активізації експорту, відмінністю якого є наявність чотирьох етапів (ситуаційний аналіз, 

розробка маркетингової стратегії, організація, контроль і оцінка), кожен з яких акцентує 

увагу на зовнішніх ринках, а також орієнтований на активізацію експортної діяльності 

підприємства; 

удосконалений теоретичний механізм встановлення взаємозв'язку критерію 

оптимізації транспортно-технологічних схем доставки з факторами, що впливають на 

величину витрат по транспортуванню продукції, що підвищує достовірність і спрощує 

процес логістики. 

Практичне значення одержаних результатів наукової роботи в тому, що теоретичні,  

висновки та рекомендації можуть бути використані власниками, менеджерами промислових 

підприємств в процесі управління експортною діяльністю.   
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ІІІ. РОЗРОБКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ,  

ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО У 2018 РОЦІ ЗА МЕЖАМИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, які характеризують 

рівень отриманого наукового результату; 

переваги над аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадже

ння 

Практичні результати, які 

отримано ЗВО від 

впровадження 

1 Теоретичні та 

методичні основи 

створення системи 

підтримки 

електронного 

навчання у вищій 

школі нового 

покоління 

№ 53/2016/2018 

Пономаренко В.С. 

Напрямки розвитку та підвищення 

ефективності використання системи 

підтримки електронного навчання у вищій 

школі нового покоління. Результати науково-

дослідної роботи було впроваджено в 

навчальний процес університету для 

вдосконалення процесу дистанційного 

навчання. 

Харківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет  

вул. Ярослава Мудрого, 

25,  м. Харків, 61002 

29.11.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти.  

2 Напрямки розвитку 

та підвищення 

ефективності 

використання 

системи підтримки 

електронного 

навчання у вищій 

школі нового 

покоління  

№ 53/2016/2018 

Пушкар О.І. 

Наукові результати дослідження сформовані 

на основі використання інструментарію 

системного аналізу та математичного 

моделювання,  а також світового досвіду 

педагогічної практики e-learning. Особливості 

представлених науково-практичних 

результатів полягають у моделюванні 

процесів оптимізації систем підтримки 

електронного навчання. 

Національна академія 

Національної гвардії 

України 

Майдан Захисників 

України, 3, м. Харків, 

61001 

28.11.2019 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти.  

3 Методичний підхід 

до оцінювання 

ризику 

використання 

послуг банку для 

відмивання коштів 

Новітні розробки у цій сфері сприяють 

підвищенню ефективності системи 

запобігання та протидії відмиванню коштів, 

що і зумовлює інтерес ПАТ КБ «ПРАВЕКС 

БАНК» до результатів дослідження. 

Методичний підхід до оцінювання ризику 

«Харківська обласна 

дирекція ПАТ КБ 

«ПРАВЕКС БАНК» 

вул.Сумська, 17, м. 

Харків, 61057  

14.12.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень в 

банківському секторі. 

Впровадження в 

навчальний процес. 
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№ 54/2018/2020 

Колодізєв О.М. 

використання послуг банку для відмивання 

коштів, який враховує зовнішні та внутрішні 

мікроекономічні фактори, що сприяють або 

перешкоджають легалізації сумнівних 

доходів клієнтів банку; містить дві основні 

складові частини – перша передбачає 

оцінювання системи запобігання та протидії 

легалізації банку, як відображення умов 

виникнення ризику, а друга складова частина 

використовує статистичний аналіз динаміки 

фактичних показників обсягів операцій 

банків, що мають підвищений ризик їхнього 

використання для легалізації; 

Апробація зазначеного методичного підходу 

дозволила виявити недоліки в системі 

внутрішнього фінансового моніторингу ПАТ 

КБ «ПРАВЕКС БАНК», розробити 

рекомендації щодо їх ліквідації, що 

позитивно вплинуло на процес управління 

ризиками відмивання коштів та дозволило 

удосконалити окремі функції фінансового 

моніторингу. 

4 Концепція 

формування 

ризико-

орієнтованої 

системи 

забезпечення 

протидії 

відмиванню 

коштів, 

фінансування 

тероризму та 

розповсюдженню 

Розроблені базові аспекти концепції 

формування ризико-орієнтованої системи 

забезпечення протидії відмиванню коштів, 

фінансування тероризму та розповсюдженню 

зброї масового знищення, які ґрунтуються на 

новому науковому підході до пошуку 

напрямів удосконалення функціонування та 

розвитку системи ПВК/ФТ, що дозволяє 

посилити безпеку функціонування фінансової 

системи, використані для поглиблення 

теоретико-методичного забезпечення 

навчального процесу в Академії фінансового 

Навчально-методичний 

центр  Академії 

фінансового 

моніторингу у 

Східному регіоні 

вул. Білоруська 

24, Київ, 04050  

15.11.2018 Можливість ознайомлення 

з особливостями роботи 

підприємства, 

забезпечення практичної 

підготовки студентів. 
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зброї масового 

знищення № 

54/2018/2020 

Внукова Н.М., 

Гонтар Д.Д. 

моніторингу для підготовки спеціалістів 

органів державної влади та працівників, 

відповідальних за проведення фінансового 

моніторингу суб’єктів фінансового 

моніторингу. 

5 Методичний підхід 

до оцінки 

конкордації НОР і 

міжнародних 

оцінок у сфері 

ПВК/ФТ,№ 

54/2018/2020 

Андрійченко Ж.О. 

Розроблений методичний підхід до оцінки 

конкордації НОР і міжнародних оцінок у 

сфері ПВК/ФТ, який ґрунтується на новому 

науковому  підході до порівняння 

зовнішнього і внутрішнього оцінювання 

системи ПВК/ФТ, що дозволяє більш 

адекватно інтерпретувати результати НОР в 

контексті зовнішнього оцінювання, 

використаний для поглиблення теоретично-

методичного забезпечення навчального 

процесу в Академії фінансового моніторингу 

для підготовки спеціалістів органів державної 

влади та працівників, відповідальних за 

проведення фінансового моніторингу 

суб’єктів фінансового моніторингу. 

Навчально-методичний 

центр  Академії 

фінансового 

моніторингу у 

Східному регіоні 

вул. Білоруська 

24, Київ, 04050  

15.11.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень в 

профільній організації. 

Впровадження в 

навчальний процес. 

6 Модель розвитку 

ризико-

орієнтованої 

системи 

забезпечення 

протидії 

відмиванню коштів 

№ 54/2018/2020 

Колодізєв О.М. 

Модель розвитку ризико-орієнтованої 

системи забезпечення протидії відмиванню 

коштів, яка містить п’ять рівнів ієрархії, у 

тому числі враховує несприятливі фактори 

(асиметричність інформації для учасників 

системи забезпечення протидії відмиванню 

коштів, підвищення ризиків відмивання 

коштів, недосконалість нормативно-

правового забезпечення протидії відмиванню 

коштів); містить інструменти впливу на 

розвиток ( формування ефективної структури 

ризик-орієтвованої системи забезпечення 

протидії відмиванню коштів; удосконалення 

кадрового, фінансового, інформаційного, 

Акціонерне Товариство 

«Східно-Український 

Банк «ГРАНТ»  

вул.. Данилевського, 

19, м. Харків, 61001 

14.12.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень в 

банківському секторі. 

Впровадження в 

навчальний процес 
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методичного забезпечення протидії 

відмиванню коштів; конвергенція 

вітчизняних та міжнародних підходів 

забезпечення протидії відмиванню коштів та 

їх імплементація) та передбачає прискорений 

або нейтральний сценарій, або сценарій 

гальмування розвитку ризик-орієнтованої 

системи протидії відмиванню коштів; 

інструментарій оцінювання складових 

внутрішньобанківської системи запобігання 

та протидії відмиванню коштів, до яких 

віднесено порядок ідентифікації та вивчення 

клієнта; моніторинг та звітування про 

операції; управління ризиками; 

компетентність персоналу; збереження 

документів та інформації; внутрішній 

контроль та аудит; комплаєнс; управління 

інформаційними системами; корпоративне 

управління банку. 

Впровадження зазначених наукових розробок 

в практичну діяльність АТ «Східно-

Український Банк «ГРАНТ», позитивно 

вплинуло на процес управління ризиками 

відмивання коштів, одержаних злочинним 

шляхом, та дозволило удосконалити окремі 

функції фінансового моніторингу. 

7 Система 

маркетингово-

монівторингових та 

соціально-

психологічних 

досліджень  

№ 40/2017-2018 

Полякова Г.А. 

Розроблено систему маркетингово-

монівторингових та соціально-психологічних 

досліджень, яка передбачає опитування 

внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів з 

ключових питань внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. 

В рамках запропонованої системи досліджень 

передбачається вивчення, моніторинг і аналіз 

Національний 

фармацевтичний 

університет  

вул. Пушкінська, 53, м. 

Харків, 61002 

21.12.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти. 
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зовнішнього та внутрішнього середовища 

закладу вищої освіти (ЗВО) щодо 

забезпечення якості. Дослідження 

зовнішнього середовища здійснюється 

шляхом контент аналізу матеріалів, 

розміщених у відкритому доступі. 

Дослідження якості внутрішнього 

середовища – шляхом опитування здобувачів 

освіти, викладачів. Запропонована система 

маркетингово-монітоорингових та соціально-

психологічних досліджень може 

використовуватись для розбудови 

внутрішньої системи забезпечення якості 

вищої освіти. Крім того, опис досвіду та 

надані в ньому матеріали дають змогу 

закладу вищої освіти удосконалити власну 

систему управління якістю з урахуванням 

специфіки навчального закладу. 

Запропоновані матеріали є актуальними у 

сьогоденні та сприяють розвитку освітнього 

середовища навчального закладу. 

Опис системи маркетингово-моніторингових 

та соціально-психологічних досліджень є 

актуальним для інформаційного забезпечення 

внутрішньої системи якості: розширення 

тематики опитувань, оформлення 

аналітичних звітів та підготовки збірників з 

актуальних питань внутрішнього 

забезпечення якості на основі проведення 

опитувань зацікавлених сторін.  

8 Кваліметрична 

модель оцінювання 

якості процесів і 

результатів 

Отримані наукові результати сприяють 

створенню організаційно-методичного та 

інформаційно-аналітичного супроводу 

системи внутрішнього забезпечення якості. 

Українська інженерно-

педагогічна академія, 

вул. Університетська, 

16, м. Харків, 61003 

18.12.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти. 
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освітньої діяльності 

№40/2017-2018  

Полякова Г.А. 

Матеріали та рекомендації НДР прийняті до 

використання в Українській інженерно-

педагогічній академії для розвитку системи 

внутрішнього забезпечення якості. 

Проведене у НДР узагальнення вітчизняного 

і світового досвіду забезпечення якості, 

розроблені на цій основі кваліметричні 

моделі оцінювання якості процесів і 

результатів освітньої діяльності дозволяють 

удосконалити процедури, уточнювати 

показники та інструменти вимірювання стану 

внутрішнього забезпечення якості. Зокрема, 

базова кваліметрична модель експертного 

оцінювання якості наукових здобутків вчених 

на засадах кваліметричного підходу, 

кваліметрична модель оцінки якості освітніх 

програм сприяють забезпеченню таких 

стандартів ESG, як «Викладацький 

персонал», «Моніторинг і періодичний 

перегляд програм». 

9 Система 

індикаторів та 

показників для 

моніторингу якості 

освітньої діяльності 

та якості вищої 

освіти  

№40/2017-2018  

Полякова Г.А. 

Розроблена в рамках науково-дослідної 

роботи система індикаторів та показників для 

моніторингу якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти відповідно до Стандартів 

і рекомендацій забезпечення якості освіти в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG) 

може використовуватись для формування та 

розвитку внутрішньої системи забезпечення 

якості. 

Результати НДР прийняті до уваги для 

оновлення нормативно-інструктивного, 

організаційно-методичного, інформаційно-

аналітичного супроводу системи 

внутрішнього забезпечення якості. 

Чернігівський 

національний 

технічний університет  

вул. Шевченка, 95, 

м. Чернігів, 14035 

28.12.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти. 
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Використані індикатори та показники для 

моніторингу якості впровадження 

студентоцентрованого навчання, викладання 

та оцінювання, як елемента забезпечення 

якості сучасної освіти. 

10 Організаційно-

методичний і 

інформаційно-

аналітичний 

супровід процедур 

із забезпечення 

участі у світових та 

національних 

рейтингах 

№40/2017-2018  

Полякова Г.А. 

Розроблений організаційно-методичний і 

інформаційно-аналітичний супровід 

процедур із забезпечення участі у світових та 

національних рейтингах стане у нагоді для 

організації участі Університету в 

зовнішньому рейтинговому 

оцінюванні.Результати прикладної науково-

дослідної роботи розглянуті та прийняті до 

використання в Харківському автомобільно-

дорожньому університеті для уточнення 

функцій відділу акредитації, стандартизації 

та якості навчання як структурного 

підрозділу, що координує впровадження 

системи внутрішнього забезпечення якості. 

Запропонована рамкова програма 

інформування та оцінювання стану системи 

внутрішнього забезпечення якості, яка 

містить перелік процесів, процедур, 

індикаторів у відповідності до Стандартів та 

рекомендацій забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG), 

використана для удосконалення пану 

впровадження системи управління якістю в 

Університеті. 

Харківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет  

вул. Ярослава Мудрого, 

25, м. Харків, 61002 

28.12.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти. 

11 Складноструктуров

ана система 

управління 

інституційною 

автономією ЗВО 

Трансформаційні перетворення національної 

економіки зумовлюють необхідність суттєвої 

модернізації системи вищої освіти України, 

спрямованої на розробку нового чи 

удосконалення існуючого методичного та 

Департамент науки і 

освіти  

Держпром, 9 підїзд, 4 

поверх, м. Харків, 

61022 

14.12.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти.  
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№ 41/2017-2018 

Раєвнева О.В. 

модально-інформаційного забезпечення 

інституційної автономії ЗВО. Це 

реформування спрямовано на інтеграцію до 

світового та європейського освітнього 

простору за рахунок посилення автономії 

ЗВО, що підвищує якість освіти та 

іменджової привабливості ЗВО Харківської 

області. 

Запропонована складноструктурована 

система управління інституційною 

автономією ЗВО, що містить підсистеми 

академічної, кадрової, організаційної та 

фінансової складових, дозволить сформувати 

нові конкурентні переваги ЗВО за рахунок 

підвищення рівня самостійності діяльності та 

створить передумови його перетворення на 

інноваційно-активний суб’єкт 

господарювання. Впровадження розробленої 

системи є інструментом своєчасного та 

адекватного регулювання ЗВО на зміну 

світових трендів в освітянському середовищі. 

Результатом впровадження даної системи є 

підвищення якості освітньої діяльності ЗВО з 

подальшим розширенням його автономності, 

що впливає на іміджеву привабливість 

університету. 

Результати НДР  оцінюються як сучасний 

інструмент модернізації системи вищої 

освіти, що доцільно використовувати в роботі 

Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адмістрації. 

12 Методика 

інформаційно-

аналітичного 

На основі системного підходу розроблено 

методику інформаційно-аналітичного 

оцінювання складових інституційної 

Головне управління 

статистики у Харків-

ській області 

12.12.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти.  
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оцінювання 

складових 

інституційної 

автономії ЗВО 

№ 41/2017-2018 

Раєвнева О.В. 

автономії ЗВО відповідно до потреб 

національної економіки та соціуму, 

розроблено її інструментарне підгрунття із 

застосуванням економіко-математичних 

методів та сучасних пакетів прикладних 

програм й інформаційних оболонок. 

Суттєвою відмінністю запропонованої 

методики є можливість сформувати 

адаптивну систему діагностики та управління 

складовими інституційної автономії окремого 

ЗВО за рахунок визначення специфічних 

форм його взаємодії зі структурами 

національного ринку праці та міжнародними 

контр агентами, посилення якості освіти на 

підставі своєчасного корегування освітніх 

програм та стандартів підготовки фахівців, 

діяльності ЗВО та сприяє перетворенню його 

у інноваційно-активну установу. 

Результати НДР мають практичне 

спрямування та доцільно використовувати в 

роботі Головного управління статистика у 

Харківській області. 

вул.. Маршала 

Бажанова, 28, м.Харків, 

61002 

13 Технологія 

самооцінювання як 

організаційно-

інформаційний 

інструмент 

визначення якості 

перебігу освітніх та 

наукових процесів 

в університеті  

№ 41/2017-2018 

Раєвнева О.В. 

На підставі компаративного аналізу, 

систематизації та теоретичного узагальнення 

переваг й проблем світових та національної 

технологій самооцінки автономності ЗВО в 

межах означеної НДР запропонована 

технологія самооцінювання є організаційно-

інформаційним інструментом визначення 

якості перебігу освітніх та наукових процесів 

в університеті та виступає підґрунтям 

розробки комплексу адекватних реальним та 

потенційним можливостям ЗВО 

управлінських рішень щодо підвищення 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет  

вул. Г. Батюка,  

м. Слов’янськ  84116 

21.11.2018 Можливість апробації 

наукових досліджень у 

закладах вищої освіти. 
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якості освіти, спрямованих на розширення 

інституційної автономії діяльності ЗВО. 

Технологія імплементована у корпоративну 

науково-освітню систему, складовою якої 

виступає система управління інституційної 

інституційної автономностю університету. 

Процес самооцінювання науково-освітньої 

діяльності ЗВО здійснюється на підставі 

синтезу результатів аналізу академічної, 

кадрової,фінансової та організаційної 

складових інституційної автономності, що 

дозволяє отримати об’єктивну оцінку 

діяльності ЗВО в освітньому середовищі. 

Результати НДР «Розробка методичного та 

модельно-інформаційного забезпечення 

інституційної автономії ЗВО» оцінюються як 

сучасний інструмент модернізації діяльності 

закладів вищої освіти, спрямований на 

посилення їх автономії та можуть бути 

використанні в роботі факультету психології, 

економіки та управління. 

14 Механізм 

активізації 

експортної 

діяльності 

підприємств в 

умовах 

торгівельних війн 

та інтеграційних 

процесів 

№44/2017-2019 

Серпухов М. Ю. 

Представлені в науковій роботі розробки 

щодо взаємозв’язку критерію оптимізації 

транспортно-технічних схем доставки з 

факторами, що впливають на величину 

витрат по транспортуванню продукції та 

підвищує достовірність і спрощує процес 

оптимізації траспортно-логічних витрат, були 

виконанні на підставі проведення аналізу та 

узагальнення досвіду господарювання 

промислових підприємств Харківського 

регіону, в тому числі ТОВ «Фіберкорд». 

Авторами було докладно вивчено умови 

діяльності підприємства, зроблено 

ТОВ «Фіберкорд» 

вул. Першого травня, 

буд. 32 В, село 

Черкаська Лозова, 

Дергачівський район, 

Харківська обл., 62340 

01.12.2018 Можливість ознайомлення 

з особливостями роботи 

підприємства, 

забезпечення пактичної 

підготовки студентів. 
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обгрунтованні висновки щодо можливих 

напрямків підвищення ефективності 

господарювання та покращення 

інформаційного забезпечення 

функціонування та розвитку підприємства в 

сучасних умовах. 

Практичні та методичні рекомендації, 

викладені в науковій роботі, вивчено та 

використовуються у роботі. За активною 

участю авторів було розподілено дії 

експортера ТОВ «Фіберкорд» на етапи, що 

дозволило організувати експортну діяльність 

в рамках підприємства, а саме отримати всі 

дозвільні та організаційні документи та 

зареєструватися на митниці. Перелік 

документів для митного оформлення вантажу 

в режимі експорту дозволив підприємству 

своєчасно підготувати необхідні документи 

для брокера на митниці, щоб не мати 

затримки з митного оформлення товарів. 

Запропонована методика забезпечила вхід 

підприємства на міжнародні ринки з вдалим 

експортом продукції. Зазначені розробки 

впроваджені в роботу підприємства у 2018 

році. 

15 «Теоретичне 

обґрунтування 

методики 

розрахунку плати  

за тимчасове 

користування 

окремими  

елементами 

благоустрою, що 

Основними перевагами наукових розробок 

визначено структурований розмір внесків до 

місцевого бюджету м. Харкова для кожного 

окремого відкритого літнього майданчику, 

елементу вуличної торгівлі, малої 

архітектурної форми та тимчасової споруди 

торговельного, побутового, соціально-

культурного та іншого призначення. 

Економічний ефект – Сприяє підвищенню 

КП «Сучасне місто», 

61002, м. Харків,  

вул. Чернишевська, 

буд. 26 

15.01.2018 Госпдоговір. 

Впровадження в 

навчальний процес 

результатів дослідження, а 

саме: обґрунтування 

складових плати за 

користування елементами 

благоустрою, зокрема, 

базова вартість, значення 
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перебувають у 

комунальній 

власності 

територіальної 

громади 

м. Харкова, для 

розміщення 

відкритих літніх 

майданчиків, 

елементів вуличної 

торгівлі, малих 

архітектурних 

форм і тимчасових 

споруд 

торговельного, 

побутового, 

соціально-

культурного та 

іншого 

призначення для 

ведення 

підприємницької та 

іншої діяльності». 

Внукова Н.М., 

Андрійченко Ж. О., 

Чмутова І. М., 

Гонтар Д. Д., 

Давиденко Д. О., 

Огородня Є. М. 

ефективності розрахунку рівня коефіцієнтів 

функціонального призначення та загального 

розміру плати за благоустрій. 

Соціальний ефект – сприяє підвищенню 

надходжень до бюджету міста Харків; 

структурованому визначенню 

індивідуального розміру плати для окремо 

суб’єкту підприємництва. 

коефіцієнта 

функціонального 

призначення тимчасової 

споруди та локального 

коефіцієнта та інших 

структурних складових; 

Розроблено формулу 

розрахунку плати за 

тимчасове користування 

окремими елементами 

благоустрою комунальної 

власності для розміщення 

відкритих літніх 

майданчиків, елементів 

вуличної торгівлі, малих 

архітектурних форм та 

тимчасових споруд 

торговельного, 

побутового, соціально-

культурного та іншого 

призначення. 

16 «Практична 

апробація методики 

розрахунку плати 

за тимчасове 

користування 

Переваги – дає змогу означити релевантність 

математичних методів та методів експертних 

оцінок при визначенні ступеня застосування 

коефіцієнтів функціонального призначення та 

структури і співвідношення плати за 

КП «Сучасне місто», 

61002, м. Харків, вул. 

Чернишевська, буд. 26 

31.01.2018 Госпдоговір. 

Використання студентами 

результатів НДР при 

написанні дипломних 
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окремими  

елементами 

благоустрою, що 

перебувають у 

комунальній 

власності 

територіальної 

громади 

м. Харкова, для 

розміщення 

відкритих літніх 

майданчиків, 

елементів вуличної 

торгівлі, малих 

архітектурних 

форм і тимчасових 

споруд 

торговельного, 

побутового, 

соціально-

культурного та 

іншого 

призначення для 

ведення 

підприємницької та 

іншої діяльності». 

Внукова Н.М., 

Давиденко Д. О., 

Огородня Є.М., 

Лосева О.Г. 

благоустрій. 

Економічний ефект – сприяє підвищенню 

ефективності розрахунку рівня коефіцієнтів 

функціонального призначення та загального 

розміру плати за благоустрій. 

Соціальний ефект – дає змогу мінімізувати 

вплив негативної зворотної реакції суб’єктів 

підприємництва на зміну місячної плати за 

благоустрій. 

робіт та наукових статей. 

 

17 «Оцінка та 

прогнозування 

ефективності 

діяльності ПСП 

Переваги – досягнення максимальних 

результатів роботи при мінімізації витрат, 

зокрема зниження собівартості продукції та 

необґрунтованих втрат ресурсів 

ПСП «Пісківське» 

Бахмацького району 

Чернігівської області 

 Госпдоговір. 

Можливість ознайомлення 

з особливостями роботи 

підприємства, 
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«Пісківське». 

Шиян Д. В.,  

Ляліна Н.С., 

Болотова О. О., 

Плеханова Т. Є., 

Божко М.В. 

 

Економічний ефект – забезпечує підвищення 

ефективності діяльності підприємства 

Соціальний ефект – задоволення потреб 

споживачів у виробництві якісної продукції 

забезпечення пактичної 

підготовки студентів. 

18 «Розробка моделей 

просування 

продукту на основі 

мобільних 

технологій». 

Коц Г. П. 

Переваги – задовольняє основним вимогам 

щодо забезпечення впровадження мобільних 

бізнес-систем в процеси автоматизації бізнес-

процесів 

Економічний ефект – забезпечує необхідні 

показники ефективності бізнес-процесів  в 

частині CRM-системи підприємства. 

Соціальний ефект – задоволення потреб 

споживачів у виробництві якісної продукції 

ФОП Силка Д. В. 

 

31.03.2018 Госпдоговір. 

Впровадження в 

навчальний процес 

результатів дослідження в 

рамках дисципліни 

«Управління бізнес-

процесами». 

19 «Розробка 

організаційно-

економічного 

механізму 

забезпечення 

маркетингової 

діяльності 

торговельних 

підприємств». 

Шталь Т. В., 

Проскурніна Н.В. 

Уварова А. Є., 

Зубко Д. О., 

Ткаленко Н.О. 

Економічний ефект - сприяє підвищенню 

рівня управління торговельним 

підприємством і ефективності його 

маркетингової діяльності за рахунок 

удосконалення організаційної структури, 

логістичних процесів та імплементації бренд-

технологій 

 

 

ТОВ «Торгівельна 

компанія «Російський 

продукт» 

 

31.05.2018 Госпдоговір. 

Використання студентами 

результатів НДР при 

написанні дипломних 

робіт та наукових статей. 

20 «Розробка 

комплексу моделей 

управління в 

умовах цифрової 

Переваги – підвищення ефективності бізнес-

процесів компанії в умовах цифрової 

економіки 

Економічний ефект – оптимальний розподіл 

ТОВ «КОДА» 

61166, м. Харків,  

вул. Юрія Шевельова, 

буд. 13 

28.09.2018 Госпдоговір. 

Можливість ознайомлення 

з особливостями роботи 

підприємства, 
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економіки». 

Клебанова Т. С., 

Гур’янова Л. С., 

Панасенко О. В., 

Прокопович С. В., 

Чернова Н. Л., 

Чаговець Л. О., 

Мілевський С. В., 

Івахненко О. В., 

Яценко Р. М., 

Гвоздицький В. С., 

Баликов О. Г., 

Погосян Л. О. 

наявних ресурсів на найбільш важливих і 

пріоритетних напрямках бізнесу, підвищення 

рівня конкурентоспроможності компанії  

 

 забезпечення пактичної 

підготовки студентів.. 

21 «Удосконалення 

діяльності 

туристичного 

підприємства на 

основі 

використання 3-D 

технологій при 

розвитку event-

туристичної 

діяльності».  

Наумік-Гладка К.Г. 

Економічний ефект – обґрунтування форми 

економії витрат при проведенні оглядових 

екскурсі та просування туристичних послуг 

на основі використання 3-D технологій. 

Соціальний ефект - позитивний вплив на 

зміцнення системи соціальних відносин, що 

сприяє формування бренду території, 

об’єднанню людей, і, як наслідок, зниження 

соціально-економічної напруги в цілому 

ФОП  

Гладкий Ю.М. 

61120, м.Харків,  

вул. Тимурівців, 31,  

 гуртож. 

15.06.2017 Госпдоговір. 

Використання студентами 

результатів НДР при 

написанні дипломних 

робіт та наукових статей, 

а саме: визначено 

соціально-психологічні 

аспекти впливу 3-D 

технологій на  

формування туристичного 

продукту в сфері event 

туристичної діяльності, 

визначено пріоритетні 

напрямки стратегічного 

розвитку подієвого 

туризму в Харківському 

регіоні при застосуванні 

3-D технологій та ін. 

22 Обліково-

аналітичне 

Економічний ефект –  розроблено технологію 

створення корпоративних університетів для 

розвитку людських ресурсів виробничого 

ТОВ Завод  

"Укрелектроремонт", 

61140, м. Харків, 

13.07.2018 Госпдоговір. Можливість 

ознайомлення з 
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забезпечення 

розвитку людських 

ресурсів організації 

Сатушева К. В. 

 

підприємства, що на відміну від традиційних 

освітніх програм вітчизняних підприємств, 

концентрує увагу на формуванні 

професійного потенціалу майбутніх фахівців 

та керівників у відповідності з профілем їх 

актуальних  компетенцій, а також вимог 

внутрішнього й зовнішнього середовища 

виробничої організації 

Соціальний ефект - позитивний вплив на 

зміцнення системи соціальних та трудових 

відносин у колективі підприємства 

Роз'їзний провулок, 27 особливостями роботи 

підприємства, 

забезпечення пактичної 

підготовки 

студентів.Впровадження в 

навчальний процес в 

рамках дисципліни «Облік 

діяльності та управління 

витратами підприємств». 

23 Формування 

механізму 

забезпечення 

фінансової безпеки 

підприємства 

Журавльова І. В. 

Результативність – розробки методичного 

підходу та практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності управління фінансвою 

безпекою підприємства  

Економічний ефект – формування обґрунтованих 

управлінських рішень щодо забезпечення 

фінансової безпеки підприємств України 

Соціальний ефект – підвищення фінансової 

безпеки та стабільності функціонування 

підприємств. 

ТОВ «МАГНІТ+» 

61075,  

м. Харків,  

вулиця Механізаторів, 

буд. 2 

 

31.08.2018 Госпдоговір. 

Використання студентами 

результатів НДР при 

написанні дипломних 

робіт та наукових статей, 

впроваджено в 

навчальний процес в 

частині  розробки 

методичногозабезпечення 

і прикладного 

інструментарію процесу 

формування механізму 

забезпечення фінансової 

безпеки підприємства. 

24 Дослідження 

раціональності 

складів корундо-

вуглецевих 

вогнетривів та 

порівняння з 

імпортними 

Переваги – задовольняє основним вимогам, 

що висувають до корундовуглецевих 

матеріалів, які використовують для плит 

шиберних затворів 

Економічний ефект – зменшення собівартість 

готової продукції 

Соціальний ефект – одержання високоякісної 

ТОВ «Дружківський 

вогнетривкий завод», 

84293, Донецька обл., 

м. Дружківка,  

смт. Олексієво-

Дружківка,  

вул. О. Тихого, 

31.12.2018 Госпдоговір. 

Впровадження в 

навчальний процес, 

можливість ознайомлення 

з особливостями роботи 

підприємства для 
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аналогами  

Логвінков С.М. 

Борисенко О.М. 

сталі  буд. 121а забезпечення пактичної 

підготовки студентів. 

25 Напрями та 

рекомендації щодо 

можливостей 

розвитку 

інноваційної 

діяльності 

підприємства 

Керівник НДР, 

д.е.н., доц. 

Тищенко В.Ф., 

 к.е.н, доц. 

Омельченко О. І. 

Красна А. О. 

Переваги – задовольняє вимогам світовим 

тенденціям та враховує специфіку діяльності 

ТОВ «УРСК» 

Економічний ефект – надає можливість для 

побудови власної траєкторії інноваційного 

розвитку,  

Соціальний ефект – дає можливість 

практичної роботи в перспективних 

інноваційних сферах діяльності та 

стимулювання інноваційного розвитку 

працівників 

ТОВ «УРСК» 20.02.2018 Госпдоговір. Розроблено 

напрями та рекомендації 

щодо можливостей 

розвитку інноваційної 

діяльності підприємства, 

зокрема: 

ефективний механізм 

фінансування 

інноваційного розвитку 

підприємства; 

напрями та перспективи 

реалізації міжнародних 

торговельно-економічних 

відносин; 

основні напрями 

реалізації стратегії 

податкової політики 

підприємства; 

необхідність 

запровадження для 

працівників безперервної 

освіти, стажування та 

підвищення кваліфікації з 

метою стимулювання їх 

інноваційного розвитку 

26 Рекомендації щодо 

взаємодії освіти та 

науки в 

інноваційному 

розвитку 

підприємства  

Переваги – сприятиме виробленню 

інноваційних товарів і послуг на основі нових 

ідей, які швидше втілюються саме малими й 

середніми підприємствами. Це дозволить ТОВ 

"УРСК" використовувати модель 

впровадження інновацій, що відповідає 

ТОВ «УРСК» 20.02.2018 Госпдоговір. Доведено, що 

стратегії розвитку малого 

та середнього 

інноваційного бізнесу 

ґрунтуються на 

налагодженні зв’язків між 
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Відповідальний 

виконавець НДР,  

к.е.н. Остапенко 

В.М. 

сучасному розвитку 

Економічний ефект – дозволяють ефективно 

інтегрувати існуючі структури і мають 

можливість залучення нових форм співпраці 

для досягнення максимального ефекту.  

Соціальний ефект – сприяють налагодженні 

зв’язків між підприємствами та провідними 

науковими організаціями й навчальними 

закладами 

підприємствами та 

провідними науковими 

організаціями й 

навчальними закладами. 

Визначено проблеми, які 

перешкоджають 

налагодженню співпраці 

між навчальними 

закладами, малими та 

середніми інноваційними 

підприємствами, 

дослідницькими 

інститутами, інвесторами. 

Запропоновано напрями, 

які дозволяють ефективно 

інтегрувати існуючі 

структури і мають 

можливість залучення 

нових форм співпраці для 

досягнення 

максимального ефекту 

27 Напрями щодо 

залучення 

громадські та 

благодійні 

організації в 

процесі розвитку 

соціального 

партнерства та 

розвитку 

безперервної освіти 

 

Відповідальний 

виконавець НДР,  

Переваги – дозволяє реалізовувати свої ідеї в 

реальних інноваційних проектах, взаємодіяти 

й працювати з українськими та іноземними 

партнерами, просувати інноваційну 

продукцію вітчизняних товаровиробників на 

міжнародні ринки 

Економічний ефект – дозволяє володіли 

відповідними креативними компетенціями, 

вміннями практичної роботи з інноваціями, 

швидкого пошуку та доступу до останніх 

світових наукових відкриттів і передових 

технологій.  

Соціальний ефект – налагодити зв’язки 

БО «БФ : Волонтери – 

Дітям» 

№ 251 від 

25.01.2019 

р. 

Госпдоговір. 

Запропоновано здійснення 

комплексу заходів з 

напрацювання моделей 

взаємовигідних відносин 

закладів освіти та 

роботодавців, 

спрямованих на 

забезпечення практичної 

підготовки здобувачів 

освіти до самостійної 

професійної діяльності та 

їх соціальної адаптації у 
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к.е.н. Остапенко 

В.М. 

благодійних і громадських організацій та 

органів державного управління у справах 

дітей з українськими навчальними закладами 

в одержанні компетентних 

високопрофесійних випускників 

трудових колективах, 

нормативно-правове та 

організаційне 

забезпечення, проведення 

апробації, досліджень, 

доопрацювання моделей 

та рекомендацій до 

широкого використання 

28 Огляд інтелект-

туальних систем та 

методів технічної 

діагностики 

автомобілів 

Керівник НДР,  

д.т.н., проф. 

Удовенко С.Г. 

Молодший 

науковий 

співробітник, к.т.н., 

доц. 

ГороховатськийО.В

. 

Переваги – використання вейвлет-

перетворення та фазових портретів дозволяє 

здійснювати оперативний аналіз 

працездатності окремих вузлів легкових та 

вантажних автомобілів в режимі реального 

часу. 

Економічний ефект – забезпечує можливість 

поточної оцінки технічного стану вузлів 

двигунів легкових та вантажних автомобілів 

за результатами комп’ютерного аналізу 

вібраційних сигналів. 

Соціальний ефект – є національною 

комерційною розробкою 

ФОП Бурлака О.О. 31.01.2019 Госпдоговір. Використання 

в лекційному матеріалі, на 

практичних заняттях. 

Можливість ознайомлення 

з особливостями роботи 

підприємства, 

забезпечення пактичної 

підготовки студентів. 

Розроблено методичне 

забезпечення і 

прикладний 

інструментарій 

діагностики автомобілів 

на основі застосування 

вібраційної діагностики 

вейвлет-перетворення та 

фазових портретів. 
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IV.  СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ  

РЕДАКЦІЄЮ ДО ДРУКУ У 2018 РОЦІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ 
№ 

з/

п 

Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу 
Том, номер (випуск), перша-

остання сторінки роботи 

Scopus, Web of Science 

1 

Achkasova Svitlana  

Ensuring Financial Security of 

NonGovernmental Pension Funds 

in Ukraine 

Ikonomicheski Izsledvania (Economic Studies) № 27(1), р. 152-172 

2 Verdenhofa Olga, 

Afanas'jev Mykola V., 

Panchuk Anastasiia, 

Kotelnykova Iuliia, 

Chumak Ganna  

The conceptual bases of 

introduction of foresight 

marketing into business 

management 

Problems and Perspectives in Management № 16(3), р. 163–173 

3 

Borisenko O.N., 

Semchenko G.D., 

Povshuk V.V.,  

Vasyuk P.A. 

Oxidation Resistance of Nano-

Reinforced PCRefractories 

Modified with Phenol 

Formaldehyde Resin. Part 5. 

Optimization of Filler Grain Size 

Composition by Means of a 

Simplex-Lattice Planning Method 

Using Complex Modification of 

Charge Components 

Refractories and Industrial Ceramics  № 58(5), р. 530-533 

4 Bogomolov A.B., 

Nevezhin V.P., 

Chagovets L.O. 

Using econometric modeling in 

likelihood assessing of investment 

activity risks 

Proceedings of The 1st IEEE International 

Conference on System Analysis and Intelligent 

Computing (SAIC 2018) held in Kyiv, Ukraine 

8-12 October 2018 

5 

Orlovskyi Ruslan, 

Shapoval Roman, 

Demenko Olga 

Possibilities of adapting the 

typologies of the international 

standards for establishing criminal 

liability for corruption-related 

crimes in Ukraine 

Journal of Eastern European and Central Asian 

Research 
№ 5(2), р. 108–119 

6 Dorokhov Oleksandr, 

Chernov Vladimir, 

Multi-criteria choice of 

alternatives under fuzzy 
Transformations in business & economics № 17(2), р. 95-106 
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Dorokhova Liudmyla, 

Streimikis Justas 

information 

7 
Gavkalova Nataliia, 

Kolupaieva Irina 

Decentralization of public 

administration in the process of 

building a democratic society 

Viešoji politika ir administravimas (Public 

Policy and Administration) 
№ 17(2), р. 216-225 

8 

Gokov, A.M.,  

Tyrnov O.F. 

Variations of electron density in 

the midlatitude ionosphere D-

region during the geomagnetic 

storm in December 2006 

Telecommunications and Radio Engineering 

(English translation of Elektrosvyaz and 

Radiotekhnika) 

№ 77(17), р. 1565-1579 

9 Gontareva Irina, 

Chorna Maryna, 

Pawliszczy Dariusz, 

Barna Marta, 

Dorokhov Oleksandr, 

Osinska Oksana 

Features of the entrepreneurship 

development in digital economy 

TEM Journal-Technology Education 

Management Informatics 
№ 7(4), р. 813-822 

10 Gontareva Irina, 

Murenets Irina, 

Kurmaiev Petro, 

Podzihun Svitlana, 

Dorokhov Oleksandr 

Functionality and Quality 

Management of Transformation of 

Capital Forms at an Enterprise 

TEM Journal-Technology Education 

Management Informatics 
№ 7(3), р. 597-606 

11 

Gorokhovatskyi V.А., 

Gorokhovatskiy A.V., 

Peredrii Ye.О. 

Hashing of structural descriptions 

at building of the class image 

descriptor, computing of 

relevance and classification of the 

visual objects 

Telecommunications and Radio Engineering 

(English translation of Elektrosvyaz and 

Radiotekhnika),  

№ 77(13), р. 1159-1168 

12 Umanets Tatiana, 

Grynevych Ludmyla, 

Topalova Iryna, 

Darienko Olga, 

Shatalova Ludmila 

Economical self-sufficiency of a 

territorial community as a system 

characteristic of its self-

development 

Academy of Strategic Management Journal № 17(5), 8 pages 

13 
Naumenko Mariya, 

Hrabovskyi Yevhen  

Elaboration of methodology for 

designing a publishing and 

printing web portal 

Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies 
№ 2(2), р. 14-22 

14 Balaeva Ya.S., Influence of coal properties on the Coke and Chemistry № 61(1), р. 4–11 
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 Kaftan Yu.S., 

Miroshnichenko D.V., 

Kotliarov E.I.  

gross calorific value and 

maximum moisture content 

15 Oliinyk Viktor, 

Kozmenko Olga, 

 Wiebe Iryna, 

Kozmenko Serhiy 

Optimal Control over the Process 

of Innovative Product Diffusion: 

The Case of Sony Corporation 

Economics & Sociology № 11(3), р. 265-285 

16 Malyarets Lyudmyla, 

Kovaleva Katerina, 

Lebedeva Irina, 

Misiura Ievgeniia, 

Dorokhov Oleksandr 

The Heteroskedasticity Tests 

Implementation for Linear 

Regression Model Using 

MATLAB 

Informatica-Journal of Computing and 

Informatics 
№ 42(4), р. 545-553 

17 
Minukhin Sergii,  

Fedko Victor,  

Gnusov Yurii 

Enhancing the performance of 

distributed Big Data processing 

systems using Hadoop and 

Polybase 

Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies 
№ 4(2), р. 16-28 

18 Pancheva Hanna, 

Khrystych Olena, 

Mykhailova Evgeniia, 

Ivashchenko Maryna, 

Pilipenko Alexei 

Chemical deposition of CDS films 

from ammoniac-thiourea solutions 

Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies 
№ 2(6), р. 48-52 

19 Omelchenko Oksana, 

Dorokhov Oleksandr, 

Kolodiziev Oleg, 

Dorokhova Liudmyla 

Fuzzy Modeling of the 

Creditworthiness Assessments of 

Bank’s Potential Borrowers in 

Ukraine 

Ikonomicheski Izsledvania (Economic Studies) № 27(4), р. 100-125 

20 

Parkhomenko Nataliia, 

Otenko Iryna 

Mechanism of Determining 

Competitive Advantages of 

Business Systems in Global 

Environment 

Ikonomicheski Izsledvania (Economic Studies) № 27(4), р. 33-48 

21 

Plekhanova G.,  

Plokha O.  

Using the crowdsourcing online-

platform as it tool for gender 

equality plan development 

Proceedings of The 8th International Conference 

on Advanced Computer Information 

Technologies (ACIT 2018) held in Ceske 

Budejovice, Czech Republic,  

1-3 June 2018 (pp.250-253) 

22 Rudenko Oleg, Adaptive control over non-linear Eastern-European Journal of Enterprise № 2(4), р. 4- 14 
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Bezsonov Oleksandr, 

Lebediev Oleh 

objects using the robust neural 

network FCMAC 

Technologies 

23 

Shtal Tatyana V. , 

Polyakova Yana O., 

Hasanov Elnur L., 

Ukubassova Galiya S., 

Kozhabaeva Saule A. 

Formalization of the Enterprise 

International Economic Activity 

Efficiency Management 

[Formalización de la 

administración por la eficiencia de 

la actividad económica 

internacional] 

Utopía y Praxis Latinoamericana № 23(82), р. 64-82 

24 Shtal Tatyana V. , 

Buriak Mykhailo M., 

Amirbekuly Yerzhan, 

Ukubassova Galiya S., 

Kaskin Tlegen T., 

Toiboldinova Zukhra 

G. 

Methods of analysis of the 

external environment of business 

activities 

Espacios № 39(12) р. 22 

25 Shtal Tatyana V., 

Bondarenko Ludmila,  

Ukubassova Galiya S., 

Amirbekuly Yerzhan 

Toiboldinova Zukhra 

G. 

The time factor during the 

formation of the company's 

entrance to the external market 

strategy 

Espacios  № 39(12), р. 23 

26 

Sushchenko Olena, 

Prokopishyna Olena, 

Kozubova Nataliia 

Eco-Friendly Behavior of Local 

Population, Tourists and 

Companies as a Factor of 

Sustainable Tourism 

Development 

International Journal of Engineering & 

Technology 
№ 7(4.3), р. 514-518 

27 Trunina Iryna, 

Vartanova Olena, 

Sushchenko Olena, 

Onyshchenko Oksana 

Introducing ERP System as a 

Condition of Information Security 

and Accounting System 

Transformation 

International Journal of Engineering & 

Technology 
№ 7(4.3), р. 530-536 

28 Chobitok Viktoriya, 

Chumak Larysa, 

Demianenko Tetiana, 

Forming Performance Assessment 

System of Risk Management in 

Railway Transport Companies 

International Journal of Engineering & 

Technology,  
№ 7(4.3), р. 404-408 
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Us Yulia 

29 Hutorov Andrii O., 

Lupenko Yurii O., 

Yermolenko Oleksii 

A., Dorokhov 

Oleksandr V.  

Strategic management of the 

agrarian sector of economy based 

on the analysis of value chains 

Bulletin of the Transilvania University of 

Brasov, Series II: Forestry, Wood Industry, 

Agricultural Food Engineering 

№ 11(2), р. 101-114 

30 Yevseiev Serhii, 

Tsyhanenko Oleksii, 

Ivanchenko Serhii, 

Aleksiyev Volodymyr, 

Verheles Dmytrо, 

Volkov Sergey, 

Korolev Roman, Kots 

Hryhorii, Milov 

Oleksandr, Shmatko 

Olexander 

Practical implementation of the 

Niederreiter modified crypto-code 

system on truncated elliptic codes 

Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies 
№ 6(4), р. 24-31 

31 Ivanchenko Serhii, 

Yevseiev Serhii, 

Bezshtanko Vitalii, 

Bondarenko Vasyl, 

Gavrylenko Oleksii, 

Kazakova Nadiia, 

Korolev Roman, 

Mazor Serhii, 

Romanenko Vadym, 

Fraze-Frazenko 

Oleksii 

Enhancement of productivity of 

random sequences generation for 

information protection systems 

Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies 
№ 4(9), р. 50-60 

32 

Borisenko O.N., 

Semchenko G.D., 

Povshuk V.V., 

Vasyuk P.A. 

Oxidation Resistance of Nano-

Reinforced PCRefractories 

Modified with Phenol 

Formaldehyde Resin. Part 5. 

Optimization of Filler Grain Size 

Composition by Means of a 

Simplex-Lattice Planning Method 

Refractories and Industrial Ceramics № 58(5), р. 530-533 



37 
 

Using Complex Modification of 

Charge Components 

33 

Asotskyi V., Buts Y., 

Kraynyuk O., 

Ponomarenko R. 

Post-pyrogenic changes in the 

properties of grey forest podzolic 

soils of ecogeosystems of pine 

forests under conditions of 

anthropogenicloading 

Journal of Geology, Geography and Geoecology № 27(2), р. 175-183 

34 
Buts Y., Asotskyi V., 

Kraynyuk O.,  

Ponomarenko R. 

Influence of technogenic loading 

of pyrogenic origin on the 

geochemical migration of heavy 

metals 

Journal of Geology, Geography and Geoecology  № 27(1), р. 43-50 

35 Dorokhov Oleksandr, 

Chernov Vladimir, 

Dorokhova Liudmyla, 

Streimikis Justas 

Multi-criteria choice of 

alternatives under fuzzy 

information 

Transformations in business & economics № 17(2), р. 95-106 
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організацію виробництва і праці, ефективний збут продукції, налагодження тісної 

взаємовигідної співпраці та ін. Станом на 31.12.2018 р. кількість студентів денної форми 

навчання становила  4447 осіб (з них 470 іноземних студента) та 1655 особи заочної форми 

навчання (з них 315 іноземних студента). 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 та 

установах. Крім того, студентам надається можливість під час навчання проходити мовну 

підготовку на загальних та факультативних курсах, вивчаючи за бажанням англійську, 

французьку, німецьку, китайську, італійську, турецьку, арабську та польську мови.  

Одним з важливих елементів стратегії університету є забезпечення оволодіння 

студентами іншомовною компетентністю. З цією метою через систему базових, варіативних та 

позакредитних дисциплін забезпечена можливість вивчення студентами всіх спеціальностей 

іноземної мови впродовж усього періоду навчання обсягом 6 – 8 годин на навчальний тиждень. 

Крім того, за деякими спеціальностями навчання повністю здійснюється англійською мовою. 

На завершальній стадії в університеті знаходиться 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". 

Для координації наукових досліджень студентів і молодих науковців в університеті 

функціонують Рада молодих вчених і Наукове товариство студентів, аспірантів та докторантів, 

які координують роботу наукових секторів факультетських рад, за звітний період план роботи 

яких повністю виконано.  

Молоді вчені ХНЕУ ім. С. Кузнеця беруть активну участь в обговоренні науково-

прикладних проблем і перспектив функціонування, розвитку та управління економікою України, 

здійснюють  активне сприяння інформуванню та залученню студентів до наукових заходів, що 

відбуваються в університеті, Харкові та Україні.  

У межах держбюджетного фінансування наукових робіт молодих вчених у 2018 році 

вчені університету виконували 1 проект за тематичним напрямом "Економічні перетворення; 

демографічні зміни та благополуччя суспільства" на тему: "Розвиток механізму активізації 

експортної діяльності підприємств в умовах торгівельних війн та інтеграційних процесів". 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент М. Ю. Серпухов, (відповідальний виконавець – 

канд. екон. наук, доцент О. В. Мазоренко). Етап 2. Методичне забезпечення активізації 

експортної діяльності підприємств в умовах торгівельних війн та інтеграційних процесів. Обсяг 

фінансування на 2018 рік становить 300,00 тис. грн. 

Молоді вчені ХНЕУ ім. С. Кузнеця беруть активну участь в обговоренні науково-

прикладних проблем і перспектив функціонування, розвитку та управління економікою України 

в межах науково-практичних конференцій, які відповідно до плану конференцій організовано та 

проведено Радою на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Так, 27 квітня 2018 року на базі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих 

вчених та студентів "Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та 

правові аспекти". У роботі конференції взяли участь понад 464 учасників, серед яких студенти, 

аспіранти, педагогічні працівники та молоді вчені, які представили 48 ЗВО, науково-дослідні 

центри та організації Києва, Львова, Харкова, Полтави, Сум, Одеси, Дніпра, Білої Церкви. Також 

до участі залучено молодих вчених із Польщі. До розгляду організаційному комітету було 

подано понад 700 реєстрацій учасників. 
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Протягом 2018 року здійснювалася інформаційна робота Ради молодих учених ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Члени Ради є представниками університету у Раді молодих учених при 

Харківській обласній державній адміністрації, та в рамках організації міжрегіональної та 

міждисциплінарної співпраці молодих учених проведено такі заходи.  

1. У рамках співпраці з Радою молодих учених при ХОДА члени РМУ ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця разом зі студентами взяли участь у підготовці та проведенні 20 листопада 2018 року 

V Міждисциплінарного наукового квесту «Пошуки скарбів науки». Науковий квест пройшов у 

ХНАУ ім. Докучаєва. Захід було присвячено Всесвітньому дню науки та відбувся за підтримки 

голови ХОДА Юлії Світличної. Усі учасники квесту були відзначені сертифікатами, а 

найшвидші команди - грамотами. Також на території вишу за участі членів Ради молодих учених 

при ХОДА, та РМУ ХНЕУ ім. С. Кузнеця створили ландшафтну композицію «Знання та 

нескінченність». 

2. У рамках співпраці з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка» членами РМУ взято 

участь в організаційному комітеті у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та 

перспективи вирішення» (24–25 квітня 2018 р.,  м. Львів). 

3. Обмін досвідом з ІНЕМ Львівської політехніки відбувається також через 

популяризацію наукової діяльності серед молоді через науково-аналітичні видання з проблем 

функціонування і шляхів удосконалення системи освіти і науки України, зокрема у журналах 

"Наша перспектива", інформаційну підтримку інтернет-конкурсу для школярів в межах проекту 

«Розвиток екокультури: від особистості до суспільства» (12 листопада – 16 грудня 2018 р.). 

Організовано підтримку науково-навчальних заходів серед школярів та студентів.  

29 вересня 2018 року члени Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця та викладачі 

кафедр виступали як співорганізатори разом Департаментом освіти Харківської міської ради та 

брали участь в роботі журі ХІ Міського турніру юних економістів для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та міської мережі, який проведено за підтримки 

Департаменту освіти з гуманітарних питань Харківської міської ради. Брало участь 12 збірних 

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

членів команд та їх керівників. Роботу членів журі було відзначено подякою Департаментом 

освіти Харківської міської ради.  

У 2018 році студенти успішно пройшли курси навчання економіки та бізнесу, і за їх 

результатами найталановитіші були зараховані до кадрового резерву організацій різного 

профілю. За підсумками навчального року студенти презентували свої здобутки 

на національному та міжнародному рівнях. Так, у 2018 році 5 команд університету із 23 

харківських команд, заявлених у конкурсі, посіли призові місця у міському конкурсі 

студентських проектів "Харків – місто молодіжних ініціатив", команда факультету економічної 

інформатики нагороджена дипломом ІІ ступеня у групі "Економічні ВНЗ" за участь у змаганні 

ІТ-Хакатон 2.0, переможниця Міжнародного конкурсу "Фінансовий лідер майбутнього", що 

проводиться АССА (Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів) англійською мовою.  

Також студенти університету брали активну участь у регіональних, Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах, зокрема у Всеукраїнському конкурсі з екологічного та енергетичного 

менеджменту, у Всеукраїнському етапі Міжнародного студентського конкурсу з інвестиційних 

досліджень "CFA Institute Research Challenge", у Міжнародному конкурсі студентських наукових 

робіт за окремими спеціальностями, у XII Міжнародному студентському конкурсі 

маркетингових PR-проектів та стартапів "Золотий компас", у V Міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи 

розвитку", XVIII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, у стажуванні 

Міжнародної програми "Study Tours to Poland" та ін.  

На протязі року керівники науково-дослідних робіт активно залучають студентів до 

виконання наукових досліджень. Так, у 2018 році з оплатою із загального фонду залучено 78 

наукових працівників і 15 студентів (у 2017 році – 14 студентів), зі спеціального фонду – 47 
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науковців і 4 студенти (у 2017 році – 13 студентів). 

На кафедрах постійно проводяться науково-методичні семінари з питань підвищення 

якості наукових публікацій студентів, обговорення результатів та попередня експертиза 

дисертаційних робіт, розроблення освітніх програм на основі компетентнісного підходу, 

використання інноваційних технологій у навчальному процесі тощо.  

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. Напрями роботи гуртків відповідають 

пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки відповідно до законодавства. Найактивніші 

студенти приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських 

конкурсах студентських наукових робіт. 

У звітному періоді на виконання наказу МОН України «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу  студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  (далі – Конкурс) у 

2017-2018 навчальному році» ХНЕУ ім. С. Кузнеця входить до переліку базових ЗВО з 

проведення ІІ туру Конкурсу за напрямами «Управління фінансово-економічною безпекою» та  

«Туризм». В секції «Управління фінансово-економічною безпекою» за результатами ІІ туру на 

науково-практичній конференції виступило 24 студенти із 16 ЗВО. Переможці Конкурсу 

нагороджені 19 дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня. За результатами ІІ туру в секції «Туризм» на 

науково-практичній конференції виступило 27 студентів з 20 ЗВО. За результатами конференції 

нагороджено 27 переможців. За результатами Конкурсу 5 студентів університету посіли призові 

місця і були нагороджені дипломами ІІ і ІІІ ступенів. 

Крім того, студенти активно приймали участь у Конкурсі з інших наукових напрямів. 

Так, у 2017-2018 навчальному році на ІІ тур в інші ЗВО було направлено 92 студентських 

наукових роботи, авторами яких є 105 студентів, серед них 37 переможців. 

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 

  з галузей знань і спеціальностей 

 

НАГОРОДА 
Кількість переможців 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Диплом І ступеня 12 11 9 7 

Диплом ІІ ступеня 10 10 7 16 

Диплом ІІІ ступеня 3 13 10 14 

Всього 25 34 26 37 

 

З кожним роком зростає кількість студентських публікацій, зокрема у 2018 році за 

результатами участі студентів у наукових конференціях, під керівництвом викладачів кафедр 

було опубліковано 2520 публікації, що в порівнянні з минулим роком збільшилось на 5 %. 

Окремі статистичні дані щодо наукової діяльності наведені в табл. 2:  
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  Таблиця 2 

Показники наукової діяльності студентів та молодих вчених 

 
Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях (% від загальної 

кількості студентів) 

Кількість молодих 

вчених, які працюють у 

ЗВО або науковій 

установі 

Відсоток молодих вчених, 

які залишаються у ЗВО або 

установі після закінчення 

аспірантури 

2015 75,0 348     91,7 

2016 58,0 213 96,0 

2017 53,0 176 96,8 

2018 54,0 134 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. 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.  

В університеті 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 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, найбільш науково активних студентів керівники наукових досліджень 

залучають до виконання наукових досліджень. 

Талановитих студентів керівництво університету спільно з Радою молодих вчених 

висуває на здобуття премій та стипендій різного рівня. Так, у 2018 році відзначено студентів: 

стипендію Президента України отримали 3 студентів; стипендію Верховної Ради України – 

2 студенти; стипендію ім. Вадима Гетьмана – 1 студент; стипендію ім. Олександра 

Масельського – 1 студент; Золотим знаком ХНЕУ ім. С. Кузнеця нагороджено 1 студента;  
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VI. НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, 

РОБОТА З ЗАМОВНИКАМИ 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР 

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

ім. С. Кузнеця. В університеті здійснюються виконання програм і проектів фундаментальних та 

прикладних досліджень, прикладних розробок колективами та тематичними групами, до складу 

яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, студенти, 

допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій. 

Для підвищення ефективності розробок, зміцнення зв`язку науково-дослідного та 

навчального процесів до складу НДС входять тимчасові творчі (науково-творчі) колективи, 

групи, наукові студентські кружки, які створені. 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». Процес створення та передачі науково-технічної продукції здійснюється та 

регламентується відповідно до Положення «Про створення та передачу науково-технічної 

продукції » та нормативно-правових актів, які регламентують наукову діяльність. 

Протягом 2018 року провідними науковцями університету та фахівцями науково-

дослідного сектору було розроблено ряд внутрішніх положень, які регламентують роботу 

науково-експертної комісії, забезпечують охорону результатів науково-дослідної роботи. В 

грудні 2018 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. 

Університетом значна увага приділяється розвитку наукової діяльності студентства. 

Варто відзначити, що ХНЕУ ім. С.Кузнеця є базовим ЗВО для проведення конкурсу 

студентських наукових робіт із напрямку «Маркетинг, управління персоналом і економіка 

праці» та Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси» 

та зі спеціальності «Фінанси і кредит». Результати участі наших студентів у конкурсах науково-

дослідних робіт, олімпіадах, які проводить МОН України, Фонд фундаментального 

дослідження, Державний інноваційний фонд, Кабінет міністрів України тощо представлено в 

V розділі. 

У 2018 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, 

науковими установами, підприємствами та іншими замовниками.  

 

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Відділ створено у 2010 році та реорганізовано у 2015 і 2017 роках. Основна мета 

діяльності – вирішення сучасних задач щодо забезпечення якості освіти та інноваційного 

розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Структура відділу включає сектор моніторингу якості освіти та інноваційних освітніх 

проектів; сектор зовнішнього рейтингового оцінювання; сектор соціально-психологічних 

досліджень. До компетенції відділу належить виконання науково-дослідної, інформаційно-

аналітичної, проектно-цільової, організаційно-координаційної, моніторингу та самооцінки, 

методичної, консультативної функцій. Виокремлюються такі напрями діяльності як: 

забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця; сприяння формуванню 

позитивного іміджу ХНЕУ ім. С. Кузнеця в освітніх та наукових колах національного та 

світового освітнього простору; інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного та 
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інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С.Кузнеця; впровадження інноваційних проектів, 

спрямованих на забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Основні завдання відділу: участь у визначенні стратегій розвитку та стратегічному 

плануванні діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця; сприяння міжнародному визнанню та партнерству 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця; розроблення та реалізація програм міжнародного освітнього 

співробітництва з міжнародними франкофонними ЗВО, науковими інституціями та зі 

спорідненими університетами Франції; вивчення, узагальнення та поширення позитивного 

міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій та забезпечення якості освіти; 

інформаційно-аналітичне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця у національних та 

міжнародних рейтингах тощо. Участь в організації та проведенні рейтингу науково-

педагогічних працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця; організація та проведення соціально-

психологічних та маркетингово-моніторингових досліджень щодо забезпечення якості освітньої 

діяльності, якості вищої освіти, інноваційного розвитку освітнього середовища ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 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; здійснення індивідуально-

консультативної роботи з учасниками освітнього процесу з питань забезпечення якості, 

освітньої інноваційної діяльності, впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій тощо. 

Результати діяльності у 2018 році: участь у міжнародному проекті ERASMUS+ 574273-

EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом 

запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до 

європейських вимог» (C3QA) (2018/ р.). 

У 2018 році фахівці відділу взяли участь у виконання прикладного дослідження за рахунок 

видатків загального фонду державного бюджету на тему «Формування системи внутрішнього 

забезпечення якості» (Державний реєстраційний № 0117U000425), у ході якого розробляються 

інструменти формування, підтримки та поліпшення системи внутрішнього забезпечення якості.  

Результати роботи відділу висвітлювались на ректоратах, науково-практичних заходах різного 

рівня та знайшли відображення в наукових публікаціях. 

 

START-UP ЦЕНТР «FIRST CAPITAL» 

Start-up центр «FIRST CAPITAL» був створений в  2013 році з метою підтримки та 

просування студентських інноваційних проектів» (SUCSID), що реалізується відповідно до 

програми Tempus IV Європейського Союзу. В межах проекту залучені провідні університети 

Європейського Союзу та України: 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). 

Метою діяльності Start-up Центру є сприяння розвитку молодіжного бізнесу та 

розповсюдження і популяризації молодіжного підприємництва як перспективного виду 

діяльності. Центр в процесі роботи допомагає реалізовувати  декілька проектів, зокрема: 

«Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів, «Kharkiv IT Unicorns» тощо.  

Однією з переваг є реалізація проекту в консорціуму  та залучення до нього бізнес-

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

компаній, які займаються просуванням та  підтримкою інновацій. На етапі планування проекту 

та створення консорціуму Start-up центру «First Capital» був закладений принцип взаємодії 
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«держава - бізнес - університети». Така орієнтація дозволяє використовувати в своїй діяльності 

різноманітні формати заходів, а саме: 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. 

 

ЦЕНТР УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ УСПІШНОСТІ 

Центр університетської успішності (ЦУУ)  був створений за фінансової підтримки з боку 

Університетської агенції франкофонії. Центр є простором для (само)освіти й навчання 

французькою мовою для франкомовних студентів і викладачів.  

Центр має в своєму розпорядженні  усе необхідне обладнання: комп'ютери з доступом до  

мережі Інтернет, інтерактивну дошку, систему відеоконференції, відеопроектор, книги,  

підручники та періодичну літературу французькою мовою. 

Основними завданнями Центру університетської успішності є організація навчального 

простору та здійснення належним чином облаштованого навчального процесу, 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. Так, організовано сумісну франко-українську програму 

поддвійного  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. 

Координаторами франко-української магістерської програми «Туризм. Культурна 

спадщина. Дозвілля»  проведено щорічний захист дипломних робіт та звітів із практики 

студентів магістерської програми (програма реалізується ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно із 

університетом Ліон-2 ім. Люм'єр, Франція). Студенти програми проходять практику у 

туристичних компаніях Франції та інших країн і отримують два дипломи магістра – 

університетів ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Ліон-2 ім. Люм'єр. Після урочистого захисту було 

організовано зустріч з випускниками, де розглянуто можливості роботи у сфері туризму в 

Україні і країнах Європи, обмін  досвідом проходження навчальних та професійних стажувань 

за кордоном, обговорені складнощі, з якими найчастіше зустрічаються студенти програм 

подвійних дипломів. 

Щорічно проведиться захист магістерських дипломних робіт студентів спільної Франко-

української програми МВА «Бізнес-інформатика» між Харківським національним економічним 

університетом ім. С. Кузнеця (Україна) та Університетом ім. Люм’єр Ліон 2 (Франція). 

Випускники, які закінчили навчання та пройшли  переддипломну практику на французьких 

підприємствах, захищали випускні роботи перед спільною франко-українською комісією.   

На базі центру  університетської успішності з  2016 року функціонує французький клуб. 

На протязі 2018 року було проведено близько 20 заходів, в тому числі: зустрічі, круглі столи, 

обговорення подій, пов'язаних із французькою літературою, культурою, історією, здійснюється 

сприяння розвитку ділових стосунків між французькими і українськими спільнотами.  

Щорічно в ХНЕУ ім. С. Кузнеця проходить зустріч бізнес-делегації «Днів України у 

Франції», організована агентством Бізнес Франс Україна і Почесним консульством Франції в 

Харкові. У зустрічі взяли участь Алексі Струве - Директор Бізнес Франс Україна, Політучий 

С.Я. Почесний Консул Франції в Харкові та харківські компанії, які планують представити 

харківський бізнес у Франції, знайти бізнес-партнерів і налагодити міжнародне 

співробітництво.  

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. 
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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 

570 примірників документів, виданих Світовим Банком і бібліотечний фонд постійно 

поповнюється. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

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

у 2009 році та активно функціонує по цей час. На базі Центру проводяться численні міжнародні 

заходи: конференції, відеоконференції, зустрічі, круглі столи тощо. Щорічно 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 

протягом 2018 року відбулося понад 40 заходів за участю майже 4233 осіб, до яких було 

залучено також близько 500 школярів міста Харкова та регіону. Особливо слід відзначити такі 

заходи: 

22 лютого 2018 року відбувся візит Голови Представництва ЄС в Україні Хюґа 

Мінґареллі разом з делегацією в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. В рамках візиту відбулися презентації 

проектів стартапів, Enactus, HORIZON 2020 (EQUAL-IST) та Erazmus+, "Азбуки експортера", 

європейської підприємницької платформи, молодіжного руху лідерів AIESEC. Захід відвідало 

115 осіб. 

13 березня 2018 року в ХНЕУ  ім. С. Кузнеця за участю Інформаційного центру ЄС, було 

проведено інформаційно-розважальний захід – брейн-ринг для студентів на європейську 

тематику. Гра відбулася у рамках візиту Представництва ЄС до Харкова з інформаційною 

кампанією «Будуймо Європу в Україні». Метою заходу було – пояснити важливість реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення 

рівня обізнаності студентів щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. Учасниками гри були 

4 команди студентів закладів вищої освіти Харкова по 6 студентів у кожній та по одному ігроку 

Євроклубів минулих років. Команда ХНЕУ ім. С. Кузнеця посіла 2 місце. Усі студенти 

показали достойний рівень власної обізнаності щодо європейської історії, культури, традицій і 

якісну командну роботу. 

З 12 по 16 березня 2018 року в рамках співпраці між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 

Університетом Ліон-2 (Франція) 57 студентів та 14 викладачів взяли участь у тренінгу з 

розробки підприємницьких проектів, який проводився професором Університету Ліон-2 

Люм`єр паном Бертраном Тортель`є (Bertrandt Tortellier) у Інформаційному центрті ЄС ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Студенти факультетів консалтингу і міжнародного бізнесу, фінансів, 

менеджменту та маркетингу, міжнародних відносин протягом п’яти днів активно працювали 

над власними проектами та презентували їх. Інтерактивний характер тренінгу та консультації 

збоку професора Тортель`є та викладачів - фасилітаторів з ХНЕУ ім. С. Кузнеця доц. 

Заславської К.А., проф. Салун М.М., доц. Берест М.М, доц. Дзеніса О.О. та інших дали змогу 

студентським командам розробити проекти як комерційної, так і соціальної спрямованості. 

24 травня 2018 року в Інформаційному центрі ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця в рамках 

Стипендіальної програми німецької економіки відбулася презентація програм стажування 

українських студентів, випускників та викладачів (до 30років) у провідних підприємствах 

Німеччини. Програма впроваджується Торгівельно-промисловою палатою України. 

Організатором заходу був координатор німецької стипендіальної програми – Гончарук Андрій 



62 
 

(Торгівельно-промислова палата України). Координатор від ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Максимова 

Тетяна, студентка факультету економіки і права. 

29 травня 2018 року в Інформаційному центрі ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця в рамках «Літні 

школи в ХНЕУ ім. С. Кузнеця» студентка 5 курсу Дар’я Лисицька провела гру «Креативне 

мислення» для учнів старших класів харківських шкіл. Команда переможців отримала сувеніри 

і буклети з інформацією про ЄС. 

8 червня 2018 року в Інформаційному центрі Європейського Союзу  ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця відбулося нагородження учасників Конкурсу «Європейські горизонти Харківщини». 

Профком ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з Інформаційним центром Європейського Союзу в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця з 25 травня по 1 червня 2018 р. провели Конкурс дитячої художньої 

творчості під гаслом «Європейські горизонти Харківщини» присвячений Дню Європи в Україні 

та Міжнародному дню захисту дітей. Конкурс дитячої художньої творчості проводився з метою 

залучення й заохочення талановитих дітей й підлітків до творчості, поглиблення знань молоді 

про Європу, формування європейського світогляду, більш глибокого усвідомлення 

європейської ідентичності України. Кращі творчі роботи дітей віком від 4 до 15 років розміщені 

в Інформаційному центрі Європейського Союзу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Діти та їх батьки були 

проінформовані про Молодіжний проект Представництва Європейського союзу в Україні 

Euroquiz, його можливості та конкурси. Учасникам Конкурсу були вручені подарунки й 

дипломи від профкому ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця та сувеніри від представництва 

Європейського Союзу в Україні. 

24 серпня 2018 року в ІЦ ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця пройшов останній робочий день 

десятого ювілейного форуму Асоціації Європейських Прикордонних Регіонів, що проходив з 20 

по 24 серпня 2018 року під патронатом Харківської обласної ради. У виступах учасники форуму 

акцентували увагу на необхідності зміни формату співробітництва АЄПР з Україною.  

28 вересня 2018 року за ініціативою Представництва ЄС на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

було проведено «День Кар’єри ЄС». Проект протягом року крокував різними містами України і 

приємно, що саме в Харківському регіоні на базі інформаційного центру Європейського Союзу 

в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбувається 

фінальний етап проекту за участі Посла, Голови Представництва ЄС в Україні Пана Хюґа 

Мінґареллі. У рамках виставки можливостей, яку передбачено програмою «Дня Кар’єри», 

представники бізнесу, підприємств, організацій, міжнародних інституцій, програм та фондів 

змогли презентувати відкриті вакансії для працевлаштування молоді в європейських компаніях, 

програми продовження навчання та стажування за кордоном, а також курси вивчення 

європейських мов. 

Виставку-презентацію кар’єрних можливостей відвідало 798 студентів та молодих 

фахівців ЗВО Харкова. 

3-4 жовтня 2018 року в м. Києві в рамках проекту "Інформаційна підтримка молоді і 

мереж ЄС в Україні" Представництвом ЄС в Україні було проведено «Перший Форум мереж 

ЄС». Форум об'єднав найвидатніших представників мереж ЄС, демонструючи ідею зміцнення 

суспільства та європейської інтеграції. Учасниками заходу будули координатори євроклубів 

України та Інформаційних центрів ЄС, представники Young European Ambassadors та Асоціації 

випускників Коледжу Європи, експерти Team Europe, учасники  EUVP та інші зацікавлені 

учасники мереж ЄС.  

 

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 
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різними міжнародними громадськими організаціями, представництвом ЄС в Україні. Ключові 

події та організаційні заходи. 

16 січня 2018 року у комітеті ВРУ з питань європейської інтеграції під головуванням М. 

Іонової, заступника голови комітету, та за участю О. Юринець, голови підкомітету з питань 

регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, пройшла нарада з питань підготовки 

та проведення Асамблеї українських прикордонних регіонів та єврорегіонів.   

16 січня 2018 року у великій залі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України під головуванням В’ячеслава Негоди, першого 

заступника Міністра, пройшла розширена нарада з питань підготовки та проведення Асамблеї 

українських прикордонних регіонів та єврорегіонів. 

16 січня 2018 року у конференц залі готелю «Салют» відбулося засідання Цільової групи 

АЕПР з зовнішніх кордонів під головуванням Йоханеса Mоісіо, керівника Цільової групи 

Асоціації європейських прикордонних регіонів з зовнішніх кордонів.   

20 квітня 2018 року у приміщенні Полівської сільської ради Дергачівського району 

Харківської області відбулася робоча нарада з питань Стратегічного планування розвитком 

територіальної громади 

4 травня 2018 року була проведена Школа фінансової грамотності ХНЕУ Імені Семена 

Кузнеця для учнів старших класів Дворічнокутянської загальноосвітньої середньої школи I-III 

ступенів Дергачівської районної ради. 

24 травня 2018 року на кафедрі інфекційних захворювань ХНМУ відбулася робоча 

зустріч з питань реалізації міжнародного проекту у сфері охорони громадського здоров’я за 

участі представників кафедри, Інформаційного центру АЕПР та компании Sirion LLC. 

24 травня 2018 року на кафедрі державного управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки ХНЕУ імені Семеня Кузнеця в рамках Школи публічного 

адміністрування та управління проектами за участю експертів Інформаційного центру АЕПР, 

представників громадської робочої групи з питань стратегічного планування розвитком 

територіальної громади Полівської сільської ради Дергачівського району Харківської області 

відбулось робоче засідання з питань розвитку туристичного потенціалу села Польова. 

30 травня 2018 року участь у ІІ Полтавському регіональному  форумі 

міжмуніципального співробітництва  організованим  Полтавською  обласною державною 

адміністрацією. 

12 червня 2018 року в м Бориспіль відбулася робоча зустріч з питань розвитку 

міжнародного співробітництва в сфері захисту населення від інфекційних хвороб. 

4 липня 2018 року організація  відео інтернет конференції з  Амбасадором  чистої енергії 

– українською  співачкою та громадським діячем Ruslana Lyzhychko,  НУ «Львівська 

політехніка», представників у м. Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут», 

Інформаційного центру АЕПР в ХНЕУ імені Семена Кузнеця, українським співаком та 

громадським діячом О. Кварта та університетів Вінниці, Херсону та Франкфурту на Одері з 

питань розвитку альтернативної енергетики. 

2 серпня 2018 року у приміщенні ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр 

туризму», відбулося Фокусне засідання з питань організації та проведення Форуму розвитку 

сільських територій «Еко-громада» у  2018 році. 

20 серпня 2018 року в Інформаційному центрі АЕПР в ХНЕУ ім. С. Кузнеця проведено  

робочу зустріч з нагоди 5- тої річниці розвитку молодіжного співробітництва (2013-2018) між 

Інформаційним центром АЕПР та цільовою групою АЕПР з зовнішніх кордонів. 

24 серпня 2018 року участь у Молодіжному  Форумі АЕПР ( Форум) який пройшов у 

аудиторії Інформаційного центру Європейського Союзу та Інформаційного центру Асоціації 

європейських прикордонних регіонів Бібліотечного корпусу Харківського національного 

економічному університеті імені Семена Кузнеця. 

17 вересня 2018 року у приміщенні ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр 

туризму», відбулася чергова запланована робоча зустріч з питань організації та проведення 
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Форуму розвитку сільських територій «Енергія змін - Еко-громада» на якій було окреслено 

коло спікерів та учасників форуму, визначено основні теми панельних дискусій присвячених 

туризму та органічному виробництву. 

3 жовтня 2018 року під головуванням Першого заступника голови Дергачівської 

районної державної адміністрації Гаплєвської І. Б. пройшла робоча зустріч з питань проведення 

Форуму розвитку сільських територій «ЕНЕРГІЯ ЗМІН – «ЄКО-ГРОМАДА». 

8 листопада 2018 року у Дергачівському районному будинку культури був проведений 

Форум розвитку сільських територій «Енергія змін – Еко-громада». 

13 грудня 2018 року відбувся візит проректора з міжнародної діяльності Університету 

прикладних наук Верхньої Австрії Андреаса Цехетнера в Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця. В рамках візиту відбулося обговорення 

проектів молодіжного співробітництва університетів в контексті тематичних напрямків 

діяльності Інформаційного центру АЕПР в ХНЕУ імені Семена Кузнеця за участю почесного 

консула Республіки Австрія в Харкові Кожемяко В.С. 

Крім того, Інформаційний центр виступив ініціатором ряду заходів. Зокрема, 21 грудня 

2018 року участь у експертному Круглому столі з актуальних проблем об’єднаних 

територіальних громад який пройшов у Харківському національному економічному 

університеті імені Семена Кузнеця. 

 

АВСТРІЙСЬКИЙ ЦЕНТР, УКРАЇНО-МАРОККАНСЬКИЙ ЦЕНТР,  

ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ АРАБСЬКОЇ МОВИ, ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ 

АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ 

Австрійський центр розпочав свою роботу в  2006 році і функціонує в межах співпраці та 

за підтримки Посольства Австрії в Україні на базі Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Робота центру надає викладачам та студентам університету  

низку можливостей щодо отримання інформації стосовно актуальних європейських стипендій, 

грантів та міжнародних вакансій; можливостей участі у семінарах та тренінгах спільно з 

австрійськими науковими та культурними діячами; проходження тестування в Центрі 

тестування м. Харкова та отримання німецького мовного сертифікату; підвищення кваліфікації 

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. 

Україно-Марокканський центр відкритий 23 лютого 2018 року. Метою центру є 

ознайомлення української громадськості з історією, культурою і традиціями Королівства 

Марокко. Також Україно-Марокканський Центр надаватиме підтримку студентам, які приїхали 

на навчання до університетів Харкова. 

Центр вивчення арабської мови відкритий 13 грудня 2018 року за підтримки Посольства 

Об’єднаних Арабських Еміратів. Місія Центру вивчення арабської мови – організація та 

підтримка освітнього і наукового співробітництва, культурний обмін та можливість вивчення 

спадщини та традицій арабських країн. Діяльність Центру має на меті поєднання традицій 

різних культур; можливість вивчення культури та традицій арабських країн, безкоштовні лекції 

з культури, зустрічі з носіями мови; проведення різних заходів, що поглиблюють знання 

іноземних мов: відкриті уроки, майстер класи, екскурсії, розмовний клуб.  

Центр українсько-польських академічних обмінів – відкритий 12 жовтня 2018 року. 

Метою центру є поширення польського досвіду в сфері економічної освіти та науки. 

Основними завданнями центру є: гармонізація взаємодії з університетами Польщі, розробка 

єдиних стандартів підготовки спільних програм, сприяння розвитку зв’язків між 

підприємницькими структурами України і Польщі. 
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VІI. НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Стратегічними завданнями університету є інтеграція у Європейський освітній простір, 

входження до числа провідних університетів у світових академічних рейтингах. Підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом сприятиме розвитку економічних 

і культурних зв’язків з країнами Європи і саме університети можуть стати ініціаторами такої 

інтеграції. 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 ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця підтримує міжнародні зв’язки з іноземними університетами. Партнерами ЗВО є 

університети та освітні організації з багатьох країн світу, а саме: Австрії, Білорусі, Вірменії, 

Італії, Канади, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Монголії, Німеччини, Норвегії, Польщі, 

Словаччини, Румунії, США, Франції,Чехії, Швеції. Основними партнерами з країн Європи в 

галузі освіти та науки є Університет Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція), Вища школа 

управління охороною праці в Катовіце (м. Катовіце, Польща), Університет прикладних наук 

Верхньої Австрії (м. Штайєр, Австрія), Університет Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва).  

В партнерстві з цими університетами на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця відкриті спільні 

франко-українські магістерські програми МВА «Бізнес-інформатика» та «Туризм. Культурна 

спадщина. Дозвілля», спільні польсько-українські магістерські програми за напрямами 

«Менеджмент», «Управління людськими ресурсами», литовсько-українська програма двох 

дипломів підготовки магістрів з публічного адміністрування, спільна словацько-українська 

магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи у підприємництві» 

реалізуються програми академічної мобільності. ХНЕУ ім. С. Кузнеця щорічно приймає 

студентів університету ім. Люм’єра Ліон-2  на культурно-лінгвістичне стажування. 

У 2018 році університетом було започатковано партнерські зв’язки та підписані угоди 

про співпрацю із закладами вищої освіти та установами Грузії (Батумська державна морська 

академія), Польщі (Варшавська школа економіки, Академія суспільних наук, Опольський 

політехнічний університет, Туреччини у сфері розробки спільних навчальних програм, 

підготовці за програмами двох дипломів, академічного обміну студентами, на рівні 

бакалаврату, магістратури, докторантури, проведення лекцій, майстер-класів ПВС, обміну 

публікаціями, результатами наукових досліджень, навчально-методичною літературою, 

підвищення кваліфікації та професійної підготовки працівників, проведення спільних наукових 

досліджень і стажувань, використання результатів наукових досліджень в процесі навчання.  

В університеті у 2018 році проводилось читання лекцій іноземними викладачами, топ-

менеджерами та спеціалістами світових компаній з Австрії, Азербайджану, Бельгії, Німеччини, 

Норвегії, Південної Кореї, Польщі, США, Туреччини, Франції.  

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). З 2010 року 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця є партнером Кембріджського університету зі здачі кваліфікаційного 

екзамену з рівня володіння англійською мовою (ВЕС) в Україні. За роки участі в програмі 

успішно склали екзамен та отримали сертифікат ВЕС 503 особи. 

Студенти і викладачі мають можливість приймати участь у програмі академічної 

мобільності Erasmus+ KA1 з університетами: Вища школа менеджменту інформаційних систем 

ISMA; Університет імені Фрідріха-Александра; Державна вища техніко-економічна школа в 

Ярославі; Університет в Домброві Гурнічій; Школа економіки та менеджменту публічного 

адміністрування “VŠEMvs”; Університет Ліон-2 ім. Люм’єр. В 2018 році в програмах 

мобільності прийняли участь 18 студентів.  
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Країна 

партнер 
Установа - партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

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 

25.10.2016- 

25.10.2019 

Проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, обмін науковими 

здобутками та досвідом організації 

наукових досліджень, участь у 

міжнародних освітніх проектах та 

програмах 

Білорусь Білоруський торгово-економічний 

університет споживчої кооперації 

(м. Гомель) 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

22.02.2017 – 

безстроково 

Проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, обмін науковими 

здобутками та досвідом організації 

наукових досліджень, участь у 

міжнародних освітніх проектах та 

програмах 

Вірменія Національний університет 

архітектури та будівництва 

Вірменії, 

(м. Єреван) 

Співробітництво 

у галузях 

наукових 

досліджень  

Угода про 

співробітництво, 

08.02.2017 – 

08.02.2022 

Проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів,  участь у 

міжнародних освітніх проектах та 

програмах 
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Грузія Батумська державна морська 

академія ( м. Батумі) 

Підвищення рівня 

викладання і 

науково-дослідної 

роботи  

Меморандум про 

взаєморозуміння 

09.11.2018 – 

09.11.2023 

Спільна науково-дослідна робота,  

публікація отриманих результатів; 

проведення спільних науково-практичних 

конференцій, симпозіумів, семінарів, 

практичних занять; обмін науковою 

літературою, підручниками, методичними 

матеріалами, публікаціями та навчальними 

програмами та іншими інформаційними 

матеріалами 

Італія Фонд Ромуальдо Дель Б'янко 

(м. Флоренція) 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

13.03.2010 - 

безстроково 

Спільні наукові дослідження, розвиток 

організаційних та 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 

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 

Латвія Вища школа менеджменту 

інформаційних систем 

(м. Рига) 

Співробітництво 

у навчальній 

сфері 

Угода про 

співробітництво, 

03.03.2017 –  

03.03.2021 

Академічний обмін студентами, 

викладачами та дослідниками. 
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Литва 

 

Університет Миколаса Ромеріса Розробка 

спільних 

міжнародних 

проектів; 

організація 

спільних 

наукових 

досліджень 

Угода про 

співробітництво, 

16.11.2017 – 

16.11.2022 

 

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 

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 академія Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

8.10.2012 - 

безстроково 

Проведення спільних комплексних 

науково-дослідних та освітньо-методичних 

робіт  щодо теорії та практики соціально-

економічного розвитку підприємств, 

регіонів, держав 
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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, орга-

нізація 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, випускни-

ками, докторантами, вченими, організація-

ми, проведення спільних досліджень, про-

ектів, курсів, взаємний обмін інформацією 

результатів досліджень, академічними ма-

теріалами, публікаціями, вивчення мови 

країни перебування 
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Норвегія 

 

Інститут Ян-У. Сандала 

(Норвегія) 

Розробка 

спільних 

міжнародних 

проектів; 

організація 

спільних 

наукових 

досліджень 

Угода про 

співробітництво 

від 02.06.2017 р. – 

безстроково 

Обмін викладачів, обмін студентів, прове-

дення спільних наукових досліджень, ви-

користання результатів наукових дос-

ліджень в процесі навчання, розробка 

спільних навчальних програм, допомога в 

управлінні, розвиток бібліотек. 

Академічний обмін студентами, які нав-

чаються за програмами PhD докторантури, 

викладачами та дослідниками, підготовка 

подвійних дипломів, спільних програм, 

проведення лекцій, майстер-класів профе-

сорсько-викладацьким складом, обмін 

публікаціями, науковими дослідами, нав-

чально-методичною літературою, підви-

щення кваліфікації та професійної підго-

товки працівників 

Польща Університет Хуманітас 

(м. Сосновець) 

Розробка спіль-

них міжнародних 

проектів; органі-

зація спільних 

наукових 

досліджень 

Угода про 

співробітництво 

від 08.12.2015- 

безстроково 

На постійній основі здійснюється обмін 

науково-дослідною літературою та 

публікації в наукових журналах 

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 резуль-

татами досліджень в сфері освіти і науки, 

надавання взаємних консультацій, спільна 

організація наукових конференцій, науко-

во-методичних семінарів, нарад, виставок, 

презентацій, організація стажування викла-

дачів, аспірантів і дослідників, дипло-

мантів та студентів, формування спільних 

науково-дослідних колективів для реалі-

зації спільних досліджень та ін. 
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Польща Університет Фінансів та 

Управління у Варшаві 

Розвиток і 

розширення 

співробітництва 

щодо спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

порозуміння, 

25.05.2015 – 

25.05.2020 

Розвиток та дослідження економічної жит-

тєздатності для реалізації програм розвит-

ку, пошук інвесторів зацікавлених у реалі-

зації проектів, організація спільної магіс-

терської програми для отримання подвій-

ного диплома магістра в галузі досліджень, 

організація мобільності, програм стажу-

вання 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 
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Польща Гданський Фонд Освіти 

Менеджерів 

 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Меморандум про 

взаєморозуміння 

по навчальному 

співробітництву 

2016 р. 

Заохочення програм обмінів та візитів в 

наступних категоріях: студентів і аспі-

рантів без навчання і здобувачів, молод-

ший і старший професорсько-викладаць-

кий склад, обміну інформацією та мате-

ріалами в тих областях, що представ-

ляють інтерес для обох університетів, 

полегшення переговорів і досягнення 

домовленостей, проведених окремими 

особами або факультетами при здійсне-

нні подібних обмінів, організації спіль-

них конференцій та академічних прог-

рам, проведення спільної науково-дос-

лідної діяльності та публікація її 

результатів 

Польща Вища школа управління охороною 

праці в Катовицах 

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 

Польща Старопольський Університет,  

(м. Кельце) 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Договір про 

співпрацю  

27.03.2017 –  

27.03.2022 

Ініціювання та розвиток співробітництва, 

спільне проведення наукових і прикладних 

досліджень, співпраця з метою 

вдосконалення навчальних програм та 

організації навчального процесу 
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Польща Опольський університет 

(м. Ополе) 

Співробітництво 

у галузях 

наукових 

досліджень і 

навчання 

Угода про 

співробітництва 

21.03.2016 -

21.03.2021 

Обмін науковою інформацією, академіч-

ними 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 

науково-педагогічних працівників 

Польща Університет ім. Миколая 

Коперніка 

(м. Торунь) 

Розробка 

спільних 

міжнародних 

проектів; 

організація 

спільних 

наукових 

досліджень 

Договір про 

співпрацю 

Реалізація спільних досліджень за узгодже-

ними 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 

Польща Академія суспільних наук 

(м. Краків) 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Договір про 

співпрацю  

25.09.2017 –  

25.09.2022 

 

Створення програми двох дипломів, 

заохочення програм обмінів та візитів в 

наступних категоріях: студентів і аспі-

рантів без навчання і здобувачів, молод-

ший і старший професорсько-викладаць-

кий склад, обміну інформацією та мате-

ріалами в тих областях, що представ-

ляють інтерес для обох університетів 
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Польща Опольський політехнічний 

університет 

Розробка 

спільних 

міжнародних 

проектів; 

організація 

спільних 

наукових 

досліджень 

Договір про 

співпрацю  

11.06.2018 –  

11.06.2023 

Ініціювання та розвиток співробітництва, 

спільне проведення наукових і прикладних 

досліджень, співпраця з метою 

вдосконалення навчальних програм та 

організації навчального процесу 

Польща Державна вища техніко-

економічна школа  

(м. Ярослав) 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

24.11.2014 – 

24.11.2017 

Участь у спільних інформаційно-аналі-

тичних, історично-культурних та науково-

освітніх програмах, проведення різнома-

нітних наукових конференцій, тематичні 

заходи, обмін друкованою продукцією з 

метою співробітництва і розвитку науко-

вих зв’язків 

Румунія Університет «Лучіан Блага»  

(м. Сібіу) 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

необмежений 

період часу 

Ініціювання та розвиток співробітництва, 

спільне проведення наукових і прикладних 

досліджень, співпраця з метою 

вдосконалення навчальних програм та 

організації навчального процесу. 

Словаччина  Школа економіки і менеджменту в 

галузі державного управління 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво 

27.05.2016 – 

безстроково 

Обмін викладачами, дослідниками, які бра-

тимуть участь у конференціях симпозіу-

мах, колоквіумах, спільна наукова діяль-

ність, прикладні дослідження, обмін сту-

дентами, взаємні  візити членів професор-

сько-викладацького складу, адміністратив-

ного персоналу 
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Румунія Університет 

м. Крайова 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

18.03.2014 – 

18.03.2019 

Розвиток та дослідження економічної жит-

тєздатності для реалізації програм розвит-

ку, пошук інвесторів зацікавлених у реалі-

зації проектів, організація спільної магіс-

терської програми для отримання подвій-

ного диплома магістра в галузі досліджень, 

організація мобільності, програм стажу-

вання та програм навчання студентів, орга-

нізація стипендії для професорсько-вик-

ладацького складу для проведення дослі-

джень і викладання на спільних магістер-

ських програмах, взаємне співробітництво 

бібліотеки та обмін книгами, періодични-

ми виданнями та іншими інформаційними 

матеріалами. 

Туреччина Університет Малтепе (м. Стамбул) Розвиток і 

розширення 

співробітництва, 

підвищення 

якості та 

ефективності 

навчальної, 

навчально-

методичної та 

науково-дослідної 

роботи 

Угода про 

співробітництво 

14.03.2018 – 

14.03.2022 

Обмін науковою інформацією, академіч-

ними 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 

науково-педагогічних працівників 
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Таджикистан Спільний Таджико-Український 

факультет  

Технологічного університету 

Таджикістана 

(м. Душанбе) 

Розвиток 

співробітництва в 

області освіти та 

наукових 

досліджень 

Меморандум про 

взаєморозуміння 

04.01.2016 – 

04.01.2021 

Академічний обмін студентами, які нав-

чаються за програмами бакалаврату, ма-

гістратури та PhD докторантури, викла-

дачами та дослідниками, підготовка под-

війних дипломів, спільних програм, про-

ведення лекцій, майстер-класів профе-

сорсько-викладацьким складом, обмін 

публікаціями, науковими дослідами, 

навчально-методичною літературою, 

підвищення кваліфікації та професійної 

підготовки працівників  

Франція Університет Монпельє 2 

(м. Монпельє) 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

21.05.2014 – 

21.05.2019 

Сприяння взаємному обміну: студентами, 

які навчаються та/або проходять стажуван-

ня, викладацьким та дослідницьким персо-

налом, адміністративним/або технічним 

персоналом, реалізація спільних науково 

дослідних програм та/або спільних навча-

льних програм, обмін інформацією, що 

стосується проведення конференцій, коло-

квіумів, семінарів та наукових зустрічей 

Франція Університет ім. Люм’єра Ліон-2 

(м. Ліон) 

Спільна програма Угода про 

співробітництво, 

22.09.2014 – 

22.09.2019 

Співробітництво в рамках спільної фран-

цузько-української програми підготовки 

магістрів з видачею диплома магістра дер-

жавного зразка Франції за напрямом під-

готовки: «Інформатика в галузі природни-

чих наук, технологій, охорони здоров’я», 

за спеціальністю: «Інформатика прийняття 

рішень і статистика», спеціалізація: Інфор-

матика прийняття рішень і статистика в 

менеджменті», та диплома магістра дер-

жавного зразка України за спеціальністю: 

«Менеджмент бізнес-інформатика». 
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Швеція Технологічний університет Люлео 

(м. Люлео) 

Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

01.01.2015 – 

01.01.2020 

Розвиток і розширення співробітництва 

відповідно до принципів Болонського про-

цесу і підвищення якості та ефективності 

навчальної, навчально-методичної та нау-

ково-дослідної роботи у вищих навчальних 

закладах. 

Швеція Університет міста Крістіанстад Співробітництво 

в сфері спільних 

інтересів сторін 

Угода про 

співробітництво, 

15.02.2017  – 

15.02.2022 

Обмін викладачами, дослідниками, які бра-

тимуть участь у конференціях симпозіу-

мах, колоквіумах, спільна наукова діяль-

ність, прикладні дослідження, обмін сту-

дентами, взаємні  візити членів професор-

сько-викладацького складу, адміністратив-

ного персоналу 
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VIII. ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ 

КОЛЕКЦІЙ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ ТА БАЗ ДАНИХ  ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ 

ВИДАВНИЦТВ СВІТУ, ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Основні завдання Бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця полягають в накопиченні, 

створенні, збереженні та організації власних і світових інформаційних ресурсів, що 

відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідній роботі в Університеті; 

забезпеченні інформаційних потреб студентів, викладачів і співробітників Університету, 

відповідно до принципів доступності, оперативності, інформативності і комфортності. 

Бібліотека формує умови для забезпечення рівного доступу до своїх інформаційних 

ресурсів всім користувачам згідно реалізації прав громадян на доступ до інформації, 

освіти, культурних благ, підтримує цілісність бібліотечно-інформаційного простору 

Університету та мережевий характер бібліотечної діяльності. Бібліотека відповідає за 

інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

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

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

нових методів бібліотечної роботи та інформаційних технологій.  

На сьогодні (за даними на 1 грудня 2017 року) бібліотечний фонд налічує 851330 

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

даних. Кількість користувачів бібліотеки – 7434. 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 27 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 залах 

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

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

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

У бібліотеці працює система інформаційно-правового забезпечення “Ліга-Закон”. 

Оновлення системи проводиться щодня через INTERNET. На сьогоднішній день систему 

“Ліга-Закон” установлено в усіх читальних залах бібліотеки. Читачі мають доступ до 

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

необхідності можна скопіювати. 

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

приймаються запити: про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання, 

законодавчих нормативних актів міністерств та відомств України; фактографічні, що 

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

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

бібліографічних даних видання. Скористатися послугою можна з будь-якого комп’ютера 

локальної мережі університету і в мережі INTERNET. 
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Загальна кількість автоматизованих робочих місць для співробітників бібліотеки 

складає 27 одиниць. Створені автоматизовані місця з комп’ютерами для користувачів у 

всіх читальних залах бібліотеки. 

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 ім. С. Кузнеця. 

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

можливість застосовувати автоматизовану видачу літератури. 

Електронний каталог фонду бібліотеки містить 178467 записів. 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. 

У звітному періоді приймались електронні копії документів і здійснювалась їх 

прив’язка до БД. У відкритому доступі для користувачів представлено: 9563 записи статей, 

2010 методичних рекомендацій авторів – вчених Університету, 186 авторефератів 

дисертацій, 130 збірок матеріалів конференцій, 315 навчальних посібників, 5 збірників 

наукових робіт студентів, 6140 дипломних магістерських робіт, 15 звітів про наукові 

дослідження, 295 монографій, 423 патенти. 

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

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

У минулому році велика увага приділялася удосконаленню інформаційних послуг. 

В інформаційній роботі бібліотека все більше 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. 

Значне місце в звітному році займала робота з редагування БД  

«Книгозабезпеченість», згідно навчальних планів.  

Доступ до електронних ресурсів бібліотеки надавався як зовнішнім користувачам 

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

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

користувачам локальної мережі надавався тріал-доступ до повнотекстових наукових 

іноземних ресурсів. 

У читальних залах Бiблiотеки користувачі мають змогу скористатись вільним 

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

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

наукової бібліотеки ім. Вернадського "Електронні наукові фахові видання". 

Бібліотека бере участь у корпоративних проектах «Єдина картка читача» та 

«Зведений каталог бібліотек Харкова», що надає можливість скористатися інформацією 

про наявність видань у бібліотеках вищих навчальних закладів Харкова, які приєдналися 

до цих проектів. 

 На базі Бібліотеки в Університеті відкрито доступ до наукометричної бази даних 

Web of Science. Web of Science — пошукова платформа, що об’єднує реферативні  бази 

http://library.hneu.edu.ua/
http://library.hneu.edu.ua/
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даних публікаций в наукових журналах і патенти, у тому числі бази, які обліковують 

взаємне цитування публікацій. 

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 836 примірників 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. У звітному 

періоді в межах проекту Socium «Library Sloboda» було проведено такі заходи: День 

пам’яті «Історичний палімпсест», приурочений до сторіччя бою під Крутами, 21 лютого 

2018 року в Бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця за участю Інформаційного центру ЄС ХНЕУ 

ім. С Кузнеця святкували Міжнародний день рідної мови, «Всесвітній день книг і 

авторського права». «SociumLibrarySloboda» 17 травня 2018 року на базі бібліотеки в 

Інформаційному центрі ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця було проведено Всесвітній день 

вишиванки. До 70-річчя ректора Університету було створено бібліографічний покажчик 

"Пономаренко Володимир Степанович" (до 70-річчя від дня народження). 19.06.2018 року 

за активної участі бібліотеки проведено круглий стіл пам’яті Івана Павловича Алдохіна. 

Були відібрані книги та фотоматеріали про життя і наукову діяльність відомого науковця 

до 80-річчя з дня народження. До 60-річчя доктора економічних наук, видатного вченого, 

Внукової Наталії Миколаївни Бібліотекою був створений біобібліографічний покажчик 

«Внукова Наталія Миколаївна» та організована книжкова виставка, присвячена її 

діяльності. 

 01.10.2018 відбувся захід у межах «Socium Library Sloboda» Всеукраїнський день 

бібліотек. 11 жовтня 2018 року відбувся захід у межах «SociumLibrarySloboda» День 

Захисника України, Свято Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського Козацтва.  

 9 листопада 2018 року – у День української мови та писемності Бібліотека ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця провела 18-й радіодиктант єдності з української мови. 

 22 листопада 2018 року Бібліотека провела захід «Реквієм в День пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 рр». У програмі заходу пройшли: презентація книжкової виставки 

«Слово про жнива скорботи», доповіді співробітників бібліотеки про події 1932-1933 

років. 

 Бібліотека є провідною ланкою науково-інформаційної діяльності університету. 

Вона надає суттєву допомогу розвитку і впровадженню наукових досліджень.  

 

 

 

  

http://www.library.hneu.edu.ua/storage/lib_pokaz_2/happy/index.html
http://library.hneu.edu.ua/storage/events/December2018/Ztqy4AVUgG1mVifyupbz.docx
http://library.hneu.edu.ua/storage/events/December2018/Ztqy4AVUgG1mVifyupbz.docx
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http://library.hneu.edu.ua/storage/events/December2018/0nVvSAnyLkBV2Rv0LYsC.docx
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ІХ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО 

ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРАХ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ 

 

1. «Сучасні тенденції забезпечення стабільності вітчизняної банківської 

системи» державний реєстраційний № 0116U008288, науковий керівник завідувач 

кафедри банківської справи, д.е.н., професор Колодізєв О. М. 

В результаті дослідження оптимізовано методи і технології управління грошовими 

потоками в системі фінансового менеджменту; визначено склад факторів впливу 

макросередовища на активність залучення депозитних ресурсів банків; сформульовані 

рекомендації щодо зростання лояльності клієнтів банку в системі маркетингового 

забезпечення його діяльності, обґрунтовано напрямки підвищення ефективності 

забезпечення ліквідності та платоспроможності банку тощо. 

Інформаційною базою дослідження стали: закони України, укази Президента 

України, нормативні акти Кабінету Міністрів України; постанови та офіційні дані 

Національного банку України, аналітичні огляди й звітні дані Міністерства фінансів 

України, Асоціації українських банків і Незалежної асоціації банків України; фінансова 

звітність банків України в цілому; наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 

дослідників з питань забезпечення ліквідності та платоспроможності банку. 

 

2. «Облік в управлінні бюджетними та фінансовими установами» державний 

реєстраційний № 0118U000064 науковий керівник професор кафедри бухгалтерського 

обліку, д.е.н., професор Червяков І. М. 

Набули подальшого розвитку: методологія облікового відображення фінансових 

операцій ломбардів, як суб’єктів фінансових послуг, в частині методичного забезпечення 

обліку майна отриманого під заставу від позичальників з можливим оприбуткуванням 

майна на баланс ломбарду під час його реалізації та без оприбуткування майна на баланс; 

система внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці шляхом 

використання запропонованого графіку документообігу розрахунків з оплати праці; 

методичні підходи щодо аналізу якості консолідованої фінансової звітності 

фінансово-кредитних установ завдяки використання показника гласності та прозорості 

звітності, що дозволяє враховувати взаємозв’язки між інформаційними потоками на 

різних рівнях консолідації. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С 

Кузнеця в навчальних дисциплінах «Облік у кредитних та бюджетних установах», «Облік 

за видами економічної діяльності» та упроваджено в діяльність АБ «Укргазбанк». 

 

3. «Облік в управлінні комерційними підприємствами» державний реєстраційний 

№ 0118U000063 науковий керівник професор кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., 

професор Ус Г. О. 

Удосконалено методологічні підходи до ідентифікації витрат інноваційної 

діяльності підприємства як об’єкта управлінського впливу, що на відміну від існуючих 

передбачають розмежування залежно від їх впливу на оціночну вартість бізнес-одиниці на 

витрати, які додають балансову вартість активам підприємства безпосередньо або в 

неявній частині, збільшуючи внутрішньо генерований гудвіл та операційні видатки; 

методичний підхід до організації управлінського обліку витрат операційної 

діяльності, відмінність якого полягає в підпорядкуванні етапів організації особливостям 

діяльності підприємств готельно-ресторанного комплексу, використання яких забезпечить 

інформаційну насиченість управлінського обліку відповідно до потреб керівництва . 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С 

Кузнеця в навчальних дисциплінах «Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних 

операцій» та «Організація бухгалтерського обліку» та упроваджено в діяльність НВ ТОВ 

«АСТРОН» та ТОВ «ОПТІМА ПРО». 
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4. «Математичне обґрунтування, аналіз достовірності та застосування 

механіко-математичних та фізико-математичних моделей» державний 

реєстраційний № 0117U007668, науковий керівник доцент кафедри вищої математики й 

економіко-математичних методів, канд. техн. наук, доцент Місюра Є. Ю. 

В результаті виконаних досліджень виявлено особливості вільних коливань ланок 

струни залежно від умов закріплення країв, що дозволяє застосувати отримані результати 

до розв’язання задач, в яких розглядаються: струнні підвіси для зосереджених мас; 

коливання розгалужених сталевих тросів; теплопровідність складних провідників тепла; 

доведено зліченність множини простих чисел Софі Жермен; досліджено асимптотичну 

поведінку гармонічних диференціальних l-форм форм, коли кількість ручок, атому і род 

поверхні, необмежено зростають; отримано усереднені рівняння, що дають 

асимптотичний опис розглянутих форм; отримано діагностичні ознаки стану системи; для 

досліджуваної задачі знайдені співвідношення, що містять норми розв’язку; отримані 

інтегральні оцінки та проведено їх аналіз.  

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Математичний аналіз», «Лінійна алгебра», 

«Прикладна математика», «Вища та прикладна математика». 

 

5. «Економіко-математичні методи і моделі для розв'язання задач економіки в 

сучасних умовах» державний реєстраційний № 0117U007669, науковий керівник 

завідувач кафедри вищої математики й економіко-математичних методів, д.е.н., професор 

Малярець Л. М. 

В результаті виконаних досліджень представлені конструктивні висновки з 

формування балансових співвідношень моделей конкуренції та визначені шляхи 

удосконалення типових чисельних розрахунків з урахуванням  специфічних якостей 

відповідних матричних структур; показано використання технології кластеризації в 

процесі дослідження банківських структур з іноземним капіталом, виділено три групи 

банків, що розрізняються за рівнем показників їх фінансової діяльності; застосовано 

програмний пакет MATLAB в ході реалізації обчислювальних процедур кластерного 

аналізу; розв'язана реальна економічна задача теорії розкладів одного з підприємств 

Холдингу "Хлібні інвестиції", створено ряд адаптованих функцій генетичного алгоритму у 

середовищі MATLAB та створена програма, що реалізує алгоритм поведінки бджоліного 

рою (мова програмування − С++).   

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Математичний аналіз та лінійна алгебра», 

«Прикладна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія 

ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика», «Економетрика», 

«Дослідження операцій та методи оптимізації», «Математичне забезпечення фінансового 

аналізу підприємства». 

 

6. «Методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів Україні» 

державний реєстраційний № 0117U007653 науковий керівник завідувач кафедри 

державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, д.е.н., 

професор Гавкалова Н.Л. 

У науковому дослідженні обґрунтовано пріоритети у розвитку публічного 

адміністрування: нагромадження синтезованого капіталу країни з подальшим його 

розподілом на національному рівні з урахуванням архетипів, управління процесами 

надання публічних послуг у напрямі підвищення їх рівня та поширення охоплення 

громадян суспільства публічними послугами, забезпечення децентралізації управління в 

суспільстві як наслідку впливу архетипу прямої демократії з метою забезпечення дієвості 

публічного адміністрування, а також визначення напрямів поширення демократизації на 

підставі одного з найважливіших архетипів архетипу прямої демократії. Удосконалено 
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забезпечення збалансованого інноваційного розвитку публічних установ, яке ґрунтується 

на здійсненні інтеграції функцій стратегічного, інноваційного та проектного 

менеджментів на основі гармонізації етапів розробки стратегій та складових 

інноваційного розвитку, зокрема інноваційного потенціалу, інноваційного процесу, 

інноваційного проекту, процесу управління інноваційними проектами. Розроблено 

методичний підхід щодо визначення впливу якості публічного управління на забезпечення 

соціально-економічного розвитку регіону, який на відміну від існуючих, дозволить звести 

ряд показників соціально-економічного розвитку регіону до одного та дати однозначну 

оцінку наявної ситуації в регіоні, але й визначити рівень впливу якості застосування 

відповідних інструментів публічного управління й адміністрування та полегшити 

прийняття майбутніх управлінських рішень в контексті забезпечення ефективного 

соціально-економічного розвитку регіону. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця у дисциплінах «Управління проектами у сфері регіонального розвитку» й «Вступ 

до публічного адміністрування» та прийнято до виконання при розробці Стратегії 

економічного та соціального розвитку Харківського регіону у Науково-дослідному центрі 

індустріальних проблем розвитку НАН України. 

 

7. «Підвищення ефективності та конкурентоспроможності  діяльності 

підприємств: теорія, методологія, практика» державний реєстраційний 

№ 0117U007529, науковий керівник завідувач кафедри економіки підприємства та 

менеджменту, д.е.н., професор Шиян Д.В. 

В роботі було здійснено оцінку теоретичних та практичних аспектів формування 

рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в умовах дії закону 

спадної віддачи; визначено особливості та принципи моніторингу 

конкурентоспроможності промислового підприємства; розроблено підходи до оцінки 

синергетичного ефекту від оптимізації структури управління на підприємствах; проведено 

оцінку партнерства як стратегічного напрямку формування конкурентних переваг 

підприємства; розроблено напрями щодо удосконалення процесу управління 

конкурентоспроможністю продукціі; розглянуто вертикальну диверсифікацію як спосіб 

підвищення конкурентоспроможності підприємств; доведено важливість компетентністі 

підприємства як джерела формування конкурентних переваг; розроблено та апробувати 

модель аналізу обсягів надання послуг з використанням регресії на панельних даних;  

досліджено тенденції формування витрат та їх ефективність в сільськогосподарських 

підприємствах; розглянуто особливості безтарифної системи оплати праці на 

підприємстві; розроблено пропозиції з стратегічного управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства як фактору підвищенні його конкурентоспроможності; проведено 

оцінку поведінкових аспектів розвитку персоналу в контексті підвищення ефективності 

діяльності підприємства; розроблено пропозиції з підвищення енергоефективності 

підприємства, заходи з впровадження системи контролінг на підприємстві. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця в навчальних дисциплінах, а також на ДНВП «Об’єднання Комунар». 

 

8. «Науково-технологічні імперативи інноваційного розвитку підприємств 

теплової електроенергетики України» державний реєстраційний № 0117U007633, 

науковий керівник заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), 

професор кафедри економіки підприємства та менеджменту, к.е.н., професор 

Афанасьєв М. В. 

Проаналізовано особливості функціонування ринків електроенергії України та ЄС, 

проведено їх декомпозицію за стадіями енергетичного ланцюга, а також визначено 

основні драйвери їх розвитку. Визначено консенсус-прогноз розвитку електроенергетики 

в світі та проведено порівняльно-еволюційний аналіз перспектив розвитку основних видів 
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теплової електрогенерації. Розроблено теоретико-методичний підхід до оцінки 

інноваційної привабливості технологій теплової електрогенерації. Обґрунтовано 

методичні з оцінки достатності розвитку потужностей теплової електроенергетики. 

Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця та упроваджено в діяльність ДП "Гипрококс".  

 

9. «Маркетинг освітніх послуг у ХХІ сторіччі» державний реєстраційний 

№ 0117U007537 науковий керівник завідувач кафедри економіки і маркетингу, д.е.н., 

професор Орлов П.А. 

Основні результати дослідження та їх наукова новизна полягають в такому:  

обґрунтовано авторську концепцію щодо дослідження сучасних трендів маркетингу в 

рамках підвищення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання;  розроблено 

методичне забезпечення маркетингового аналізу стану та перспектив розвитку 

вітчизняного ринку послуг вищої освіти; дістало подальшого розвитку наукове 

забезпечення дослідження тенденцій на українському ринку освітніх послуг на основі 

виявлення проблем в галузі вищої освіти, вимог роботодавців до випускників ВНЗ, 

аналізу рейтингу ВНЗ в Україні та у світі, моніторингу вступної кампанії за спеціальністю 

«Маркетинг» у 2016-2017 рр. у більш затребуваних ВНЗ країни; обґрунтовано теоретичні 

положення щодо організації просування економічної освітньої послуги на основі 

результатів кластерного аналізу споживачів цієї послуги та критеріїв вибору закладу 

вищої освіти; удосконалено класифікацію продуктів діяльності вищих навчальних 

закладів з урахуванням інноваційної спрямованості розвитку ринку освітніх послуг; 

обґрунтовано методичний підхід до забезпечення соціальної відповідальності бізнесу в 

контексті розвитку освітніх послуг. 

 

10. «Перспективи розвитку економіки праці та соціальної сфери в Україні» 
державний реєстраційний № 0117U007538, науковий керівник завідувач кафедри економіки 

та соціальних наук, д.е.н., професор Назарова Г. В. 

Уточнено перелік та зміст функцій вітчизняних домогосподарств. Запропоновано 

механізм управління системою пенсійного забезпечення в Україні. Розроблено науково-

практичний підхід до впровадження методу Job Shadowing в систему адаптації 

вітчизняного підприємства. Запропоновано науково-теоретичний підхід до формування 

системи управління кадровим потенціалом підприємства. Дістало подальшого розвитку 

організаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки трудового потенціалу регіону. 

Удосконалено методичне забезпечення оцінки соціально-економічної ефективності 

заходів впливу трудового потенціалу на розвиток підприємства. Уточнено теоретичні  

підходи до визначення фінансового забезпечення  соціального захисту. Обґрунтовано роль 

професійного навчання як засобу підвищення конкурентоспроможності підприємства на 

ринку праці. Уточнено теоретико-методичне забезпечення формування кадрової політики 

підприємств виробників продукції спеціального призначення. Узагальнено теоретичні 

положення безпеки людського розвитку. Розроблено рекомендації щодо підвищення рівня 

соціально-економічної активності молоді  на ринку праці. 

Результати дослідження реалізовані в навчальному процесі  ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

та впроваджені у діяльність ДП «Завод ім. В. О. Малишева», ТОВ 

«УКРІНВЕСТПРОМТОРГ»,  ПрАТ «УКПОСТАЧ», ТОВ «М-ДИЗАЙН». 

 

11. «Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності  господарської 

діяльності підприємств» державний реєстраційний № 0117U007637, науковий керівник 

завідувач кафедри економічного консалтингу, д.е.н., професор Васильєв О. В. 

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 
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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 реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця в таких навчальних дисциплінах: «Економічний консалтинг в управлінні 

вартістю підприємств», «Аудит», «Державний фінансовий контроль», «Аудит державних 

фінансів», «Організація і методика аудиту», «Менеджмент», «Економіка підприємств», 

«Економіка праці та соціально-трудові відносини». 

 

12. «Управління інноваційною та логістичною діяльністю» державний 

реєстраційний № 0117U007636, науковий керівник завідувач кафедри економіки, 

управління підприємствами та логістики, д.е.н., професор  Ястремська О. М. 

Досліджено теоретичні підходи та обґрунтувано методичні рекомендації щодо 

управління ризиками в логістичній діяльності підприємств через використання ефективної 

інформаційної та фінансової підтримки їх логістичної діяльності; методика моніторингу 

результативності ЗМІ, яка допомагає медіа планерам ефективно використовувати 

масмедіа за для оптимізації рекламного повідомлення для споживачів; технологія 

формування робочої групи з активізації інноваційної діяльності сприятиме залученню 

ініціативних учасників з високою працездатністю, креативністю, здатністю вирішувати 

проблеми, які виникають в процесі роботи, сприятиме підвищенню рівня інноваційного 

активності та ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця  в навчальних дисциплінах: ««Маркетинг інновацій», «Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент», «Інтелектуальна власність», «Інноваційна економіка», 

«Управління розвитком: інноваційний аспект» та впроваджені у діяльність підприємств 

(Додатки): ТОВ «Арізон ЛТД», ПФ «КОНИК», ТОВ «Національна логістична компанія», 

ТОВ «АГРОПРОДУКТ»; ПП «КОБИЛЬЧЕНКО». 

 

13. «Методи і моделі управління підприємством на основі інтелектуальних 

інформаційних технологій» державний реєстраційний № 0117U007535 науковий 

керівник завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки, д.тех.н., професор 

Удовенко С. Г. 

Розглянуто методи проведення експертного оцінювання при організації тендерів, 

виконано модифікацію алгоритму здійснення тендерних закупівель заснованого на 

об’єднанні двох методів МАІ і МАМ. Розглянуто аспекти етапи та способи застосування 

машинного навчання, на прикладі відомих інформаційних брендів розглянуто найбільш 

популярні технології машинного навчання, доведено залежність економічного прибутку 

підприємства від застосування таких інноваційних технологій. Розроблено модель 

диспетчеризації руху яка об’єднує етапи прийому та обробки даних, контролю 

актуальності даних, пошуку РЗ у ситуації порушення умов безпеки руху, визначення та 

впровадження компромісного впливу та забезпечує комплексний підхід до вирішення 

задачі моніторингу роботи залізниці. Проведено аналіз найбільш ефективних систем 

управління й розподілу ресурсів, а саме GRID-систем. Виявлено ряд параметрів, які 

впливають на ефективність роботи ресурсів в GRID-системах. Розроблено модифіковані 

методи розподілу завдань у GRID-системах суттю яких є згортка параметрів на основі 

мультиплекативної функції. У роботі розроблено теоретичне, методичне і науково-
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практичне забезпечення вдосконалення системи управління підприємством на основі 

впровадження інформаційних інтелектуальних технологій. Практична апробація 

отриманих наукових результатів дає змогу зробити висновок про доцільність їх 

використання для підприємств галузей економіки України. 

 

14. «Формування досвіду міжкультурної комунікації (МКК) майбутніх фахівців 

економіки у процесі вивчення іноземних мов» державний реєстраційний № 0117U007643 

науковий керівник завідувач кафедри іноземних мов та перекладу, д.пед.н., професор 

Колбіна Т.В. 

У бюджетно-кафедральній роботі обґрунтовано важливість комунікативної 

підготовки сучасного фахівця, що забезпечує повноцінний розвиток особистості й 

успішність професійної діяльності, а також виховання "громадянина світу" в умовах 

глобалізації. Аналіз наукової літератури і всебічний розгляд процесу міжкультурної 

комунікації дозволив з'ясувати теоретико-методологічні основи (парадигми, підходи, 

теорії і концепції) формування відповідного досвіду студентів ЗВО. На основі аналізу 

сутності процесу комунікації й особливостей міжкультурної комунікації обґрунтовано 

теоретико-методологічні засади формування досвіду міжкультурної комунікації студентів 

ВНЗ, розроблено відповідне методичне забезпечення. Формування досвіду міжкультурної 

комунікації визначено як цілісний педагогічний процес, спрямований на розвиток 

суб'єктних, професійних, комунікативних і моральних якостей майбутнього фахівця; його 

організація і реалізація здійснюється на принципах особистісно- орієнтованого навчання з 

метою засвоєння змісту, методів і форм професійної діяльності в умовах міжкультурної 

комунікації, а також формування культури соціальних стосунків її учасників. Розроблено 

й науково обґрунтовано педагогічну технологію формування досвіду МКК студентів ВНЗ 

економічного профілю на основі інваріантної технології людської діяльності і визначено її 

етапи: мотиваційно-цільовий, комунікативно-пізнавальний, комунікативно-діяльнісний, 

ціннісно-рефлексивний. 

 

15. «Методи та засоби аналізу та розвитку інформаційних систем» державний 

реєстраційний № 0117U007516 науковий керівник ректор, професор кафедри 

інформаційних систем, д.е.н., професор Пономаренко В. С.  

Проведено дослідження властивостей різних модифікацій адаптивного алгоритму 

Нагумо-Ноди в задачі ідентифікації об’єктів керування. Отримано оцінки швидкості 

збіжності алгоритмів. Розроблена математична модель бази знань. Розглянуто побудови 

ієрархічної функціональної системи для подання знань. Запропонована методика 

оцінювання стійкості крипто алгоритмів, що дає можливість ранжувати всі досліджені 

шифри через ймовірність криптографічного захисту. Розв’язана актуальна наукова задача 

вибору архітектури та адаптації методів навчання нейронних мереж для прогнозування 

часових послідовностей, що містять довгострокові залежності. Розроблено, аналітично та 

експериментально досліджено методи навчання динамічних нейронних мереж LSTM. 

Розроблені методи забезпечують високу якість роботи динамічних ШНМ для 

прогнозування фінансового ряду EUR/USD, що підтверджено експериментами на 

реальних даних у динаміці. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в дисциплінах: "Теорія інформації і кодування", "Системи BI", "Web-

аналітика","Розподілені та паралельні обчислення", "Технології баз даних", "Технології 

захисту інформації", "Управління ІТ-проектами", "Інформаційні системи в економіці", 

"Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств", "Розподілені сховища даних", 

"Бізнес інтелідженс", "Системний аналіз та проектування інформаційних систем", 

"Аналітика великих даних". 

 



87 
 

 

16. «Системи електронного навчання на основі інноваційних педагогічних 

технологій», державний реєстраційний № 0118U000061 науковий керівник завідувач 

кафедри інформатики та комп’ютерної техніки, д.е.н., професор Пушкар О. І. 

Запропоновано процесно-компетентносну концепцію організації навчання з 

використанням e-learning. Проведено аналіз загальних особливостей формування 

конкретних компетентностей тих, хто навчається, в процесі використання систем 

електронного навчання. Виконано обґрунтування необхідності використання підходів 

андрагогіки і аклеології в системах e-learning. Запропоновано оцінки якості використання 

систем електронного навчання на основі інноваційних педагогічних технологій у сучасній 

вищій школі. Удосконалено технології розробки систем підтримки мобільного навчання. 

Основні результати дослідження впроваджені в практику підготовки військових 

фахівців Національної Академії Національної гвардії України, а також реалізовані в 

навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Технологія 

комп’ютерного дизайну», «Основи композиції та дизайну», «Мультимедійні технології», 

«Теорія кольору», «Додрукарське опрацювання інформації», «Інженерна педагогіка та 

навчання на робочому місці». 

 

17. «Методичне забезпечення корпоративної безпеки», державний реєстраційний 

№ 0118U000060 науковий керівник завідувач кафедри міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу, д.е.н., професор Отенко І. П. 

Проведено аналіз загроз корпоративній безпеці. Проведено оцінку та аналіз 

типових видів економічних злочинів. Виділено рівні загроз корпоративній безпеці 

організації. Розроблено інструментарій управління корпоративної безпеки. Вибір методів і 

технологій корпоративної безпеки визначається цілями та видами діяльності, набором 

специфічних для даної організації ризиків, станом навколишнього середовища. Наведено 

схему розподілу повноважень у системі корпоративного управління. Виділено групи 

зацікавлених в діяльності організації сторін і їх очікування. Розроблене методичне 

забезпечення корпоративної безпеки дозволить допомогти в протидії протиправним 

захопленням та поглинанням, розроблено рекомендації щодо організації на підприємствах 

систем та служб безпеки, консультаційна допомога у вивченні потенційних партнерів по 

бізнесу. Розроблено рекомендації керівникам та профільним службам підприємств за 

правилами протидії рейдерству, перевірці потенційних контрагентів на благонадійність, 

поведінки співробітників компанії під час обшуків і інших питань корпоративної безпеки 

 

18. «Організаційно-економічні засади стратегічного управління маркетинговою 

діяльністю підприємств на міжнародних ринках» державний реєстраційний 

№ 0117U007642 науковий керівник завідувач кафедри міжнародної економіки та 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професор Шталь Т. В. 

Розроблено рекомендації з удосконалення диверсифікації товарної та географічної 

структури зовнішньоекономічної діяльності Харківської області; удосконалення 

методичного підходу до виявлення природи торговельних війн та систематизації 

інструментарію прихованого протекціонізму; удосконалення методичного забезпечення 

аналізу та оцінки економічного розвитку країни у сфері митного регулювання; 

систематизації інструментарію і стратегічних альтернатив міжнародної маркетингової 

стратегії; використання програмних продуктів та інформаційно-аналітичні систем, 

призначені для підвищення ефективності роботи маркетологів; розробки схеми 

формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства; 

розробки методики формування стратегії розвитку міжнародної діяльності підприємства із 

застосуванням методу аналізу ієрархій; розробки комплексного підходу орієнтований на 

дослідження рівня результативності маркетингової діяльності підприємств на 

зовнішньому ринку на основі критеріїв визначеності, готовності, відповідності й 

узгодженості; систематизації методів оцінки ризику країни в комплексі стратегічного 
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управління міжнародною маркетинговою діяльністю вітчизняних підприємств з 

урахуванням особливостей сучасного розвитку зовнішньоекономічного комплексу 

України та розвитку світової економіки. 

 

19. «Управління бізнес-процесами сучасного підприємства» державний 

реєстраційний № 0116U008289 науковий керівник завідувач кафедри менеджменту, к.е.н., 

професор Коюда В.О. 

Запропоновано системно-комплексний підхід до формування системи бізнес-

процесів підприємства та сформовано систему бізнес-процесів промислового 

підприємства, що розкриває ролі, місце, значущість основних видів бізнес-процесів при 

управлінні виробничою діяльністю конкретного підприємства у конкурентному 

середовищі. Виокремлено особливості та сформульовано результати використання 

підходів, що спрямовані на підвищення продуктивності, ефективності та адаптованості 

бізнес-процесів. Згідно мети та засобів виокремлено особливості методик здійснення 

реінжинірингу бізнес-процесів підприємствами. Сформульовано завдання і типові 

помилки використання та результати впровадження реінжинірингу бізнес-процесів як 

інструменту антикризового управління. Визначено доцільність застосування 

реінжинірингу на всіх стадіях антикризового управління підприємством. Обґрунтовано 

підхід до визначення основних елементів та інструментарію маркетингової інформаційної 

системи підприємства. Узагальнено інструменти комунікативної політики підприємства, 

сформульовані основні характеристики базових, синтетичних і новітніх інструментів. 

Розроблено послідовність етапів з удосконалення комунікаційної політики підприємства. 

Доведено доцільність автоматизації взаємодії з клієнтами підприємства за допомогою 

впровадження та використання спеціального програмного забезпечення «Система 

управління взаємовідносинами з клієнтами» (СRM-система).  

Основні результати дослідження реалізуються в навчальному процесі у наступних 

дисциплінах: «Управління потенціалом підприємства», «Маркетинговий менеджмент», 

«Реінжиніринг бізнес-процесів», «Прийняття та реалізація управлінських рішень» та 

прийняті до впровадження на ТОВ «Тубний завод». 

 

20. «Трансформація управлінських технологій в умовах економіки вражень» 

державний реєстраційний № 0117U007657 науковий керівник завідувач кафедри 

менеджменту та бізнесу, д.е.н., професор    Лепейко Т.І. 

Визначено зміст поняття «управління підприємством в умовах економіки вражень» 

та розподіл функцій управління відповідно до певних класифікаційних критеріїв з метою 

їх розуміння та ефективної реалізації на сучасних підприємствах. Удосконалено перелік 

факторів, які впливають на адаптацію підприємства, на основі системного підходу за 

рахунок включення показників, які дозволили згрупувати підприємства у певні групи. 

Розроблено методичні рекомендації щодо розробки мультимедійного продукту на основі 

трансформації підходів маркетингу в економіці вражень. Запропоновано використовувати 

дизайн-мислення як технологію генерації ідей в економіці вражень. Проведено 

дослідження інституту державної регламентації процесів санації і банкрутства як 

інструменту ринкових перетворень та оздоровлення вітчизняної економіки. Основні 

результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 

впроваджені у діяльність НДЦ ІПР НАН України. Розроблено механізм реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства в Україні. 

 

21. «Стимулювання ефективного використання енергоресурсів» державний 

реєстраційний № 0118U000059 науковий керівник професор кафедри митної справи та 

оподаткування, д.е.н., професор Іванов Ю. Б. 

Досліджені теоретичні та методичні засади державного регулювання раціонального 

використання енергетичних ресурсів. Обґрунтована можливість та доцільність впливу на 
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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 в 

навчальних дисциплінах: «Податкова система», «Податкове регулювання та податкова 

політика», «Ресурсне та місцеве оподаткування». 

 

22. «Теоретико-методологічне забезпечення формування економічної політики 

в умовах ринкового реформування» державний реєстраційний № 0116U008287, науковий 

керівник завідувач кафедри політичної економії, д.е.н., професор Попов О.Є. 

Узагальнено вплив глобалізаційних процесів на сучасний стан та соціально-

економічні 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. Проаналізовано актуальні 

особливості та протиріччя інвестиційного процесу, виявлено можливості окупності і 

підвищення економічної ефективності інноваційного розвитку. 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. 

 

23. «Статистичний аналіз поведінки соціально-економічних систем, що 

функціонують в умовах кризи» державний реєстраційний № 0117U007527, науковий 

керівник завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування, д.е.н., професор 

Раєвнєва О. В. 

Виокремлено проблеми, пов’язані з утриманням сталого розвитку держави. 

Розроблено механізм регулювання ринку праці, який передбачає використання 

статистичного інструментарію для проведення моніторингу поточного стану. 

Виокремлено напрямки проведення статистичного дослідження якості зайнятості 

населенні, як в рамках держави, так і на регіональному рівні. Запропоновано комплекс 

моделей, що описують стану підприємства в умовах ризиків. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Економічна статистика», «Регіональна 

статистика». 

 

24. «Аналіз фазових змін в багатокомпонентних системах та вдосконалення 

технічних параметрів отримання тугоплавких матеріалів», державний реєстраційний 

№ 0118U000067, науковий керівник професор кафедри природоохоронних технологій, 

екології та безпеки життєдіяльності, д.тех.н., снс Логвінков С. М. 

Проаналізовано існуючі теоретичні відомості щодо суті процесів, які відбуваються 

при безперервному розливанні сталі. Досліджено сировинні компоненти та технології 

виробництв шлакоутворюючих сумішей вітчизняних і закордонних виробників. Надано 

рекомендації щодо складів шлакоутворюючих сумішей на основі компонентів 

українського походження. 
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25. «Розробка високопродуктивних машин і прогресивних процесів, підвищення 

надійності техніки», державний реєстраційний № 0117U007638, науковий керівник 

завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності, 

канд. геогр. наук, доцент Буц Ю. В. 

Проаналізовано сучасний стан розробок в галузі безпресового штампування та 

проведення ремонтних робіт з позицій гнучкості і мінімізації капіталовкладень. 

Запропоновані основні засади  використання таких технологій. Обґрунтовано технологічні 

можливості і дані практичні рекомендації щодо здійснення високоефективного доведення 

поверхонь деталей пастами і суспензіями. 

Особливе значення приділяється розробці ресурсо- і енергозберігаючих процесів 

отримання прогресивних заготовок, їх обробці тиском, шліфуванням,  зняттям стружки і із 

доведенням поверхонь деталей пастами і суспензіями, створенню нових захисних та 

екологічних матеріалів. 

 

26. «Аналіз проблем безпеки життєдіяльності населення України у 

взаємозв'язку з екологічним станом та техногенним забрудненням довкілля», 
державний реєстраційний № 0117U007670, науковий керівник завідувач кафедри 

природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності, канд. геогр. наук, 

доцент Буц Ю. В. 

Технологічна складова результатів полягає у частковому отриманні нових, 

адаптованих до національних потреб та гармонізованих зі світовими вимогами, методів 

застосування даних супутникового спостереження Землі, необхідних для вирішення задач 

прогнозування та контролю надзвичайних ситуацій. Надано рекомендації щодо 

поліпшення системи моніторингу надзвичайних ситуацій та екологічної обстановки в 

Україні, підвищення рівня стресостійкості та здоров'я людини в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

 

27. «Теоретико-методологічне забезпечення підвищення конкуренто-

спроможності суб'єктів туристичної галузі з використанням інноваційних 

технологій», державний реєстраційний № 0118U000062, науковий керівник завідувач 

кафедри туризму, д.е.н., доцент Сущенко О. А. 

Проведено аналіз основних складових конкурентоспроможності туристичної галузі 

України, який показав ресурсну забезпеченість, яка, на жаль, не може конкурувати з 

розвиненими туристичними державами. Запропоновано використання теоретико-

методичного підходу до оцінювання й прогнозування ділової активності суб’єктів 

підприємництва в Україні. Проаналізовано галузеву специфіку національного бізнес-

клімату України. Зазначено, що бізнес-клімат в Україні формується, у першу чергу, під 

дією ринкових факторів (конкуренція, попит, ресурси тощо). Визначено фактори 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі. Розглянуто 

методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства туристичної галузі та його 

послуг. Запропоновано практичні рекомендації щодо розробки та реалізації відповідних 

управлінських рішень стосовно формування та посилення конкурентних переваг 

підприємств туристичної галузі на основі дослідження стану їхнього конкурентного 

середовища. Розглянуто особливості застосування сучасних інформаційних технологій в 

управлінні підприємствами туристичного бізнесу. На базі проведеного дослідження 

можна визначити наступні основні напрямки підвищення ефективності функціонування 

підприємств сфери туризму в умовах сервісної економіки за умов активного використання 

інформаційних технологій: підвищення оперативності розміщення та пошуку інформації, 

активізації просування та збуту туристичних послуг, підвищення рентабельності роботи з 

клієнтами, рівня якості їх обслуговування. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Організація туризму (основи туристичної 
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діяльності)», «Формування та структура рекреаційної індустрії», «Економіка 

підприємства», «Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі.», «Основи туристичної 

діяльності», «Управління конкурентоспроможністю підприємств в туристичній». 

 

28. «Актуальні проблеми функціональної лінгвістики» державний реєстраційний 

№ 0117U007650, науковий керівник завідувач кафедри українознавства і мовної 

підготовки іноземних громадян, к.філол.н., доцент Черемська О. С. 

Отримані результати можуть стати у пригоді при створенні навчальних словників 

економічного спрямування, при вивченні мови спеціальності в студентській аудиторії  

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, зокрема введення 

досліджуваного матеріалу в зміст лекцій та практичних занять з курсу «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)», «Українська мова (для іноземних студентів)», 

«Практична стилістика та копірайтинг». Обґрунтовані в роботі положення й 

проаналізований матеріал можуть слугувати основою для подальшого опрацювання 

різностильових текстів і терміносистем під час навчальних занять та втілення його 

результатів  у наукових статтях. 

 

29. «Сучасна парадигма навчання та інформаційно-комунікативні технології в 

практиці викладання мовних дисциплін у ЗВО» державний реєстраційний 

№ 0117U007523 науковий керівник завідувач кафедри українознавства і мовної 

підготовки іноземних громадян, к.філол.н., доцент Черемська О. С. 

Актуальність і доцільність дослідження – в умовах нової сучасної парадигми 

навчання педагоги та методисти здійснюють пошук резервів підвищення якості та 

ефективності навчання, шляхів його інтенсифікації. 

Результати дослідження реалізовано у навчально-методичних розробках, 

посібниках та впроваджуються у процес навчання студентів-іноземців. 

Пропозиції щодо використання інноваційних методик викладання іноземної мови 

та інтенсифікації навчального процесу заслухані та обговорені на методсемінарі кафедри 

й оприлюднені у вигляді доповідей, тез, статей на міжнародних, регіональних та 

міжвузівських науково-практичних конференціях. Основні результати науково-

дослідницької роботи кафедри впроваджуються в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця. 

 

30. «Актуальні питання соціальної історії» державний реєстраційний                            

№ 0117U007652 науковий керівник завідувач кафедри українознавства і мовної 

підготовки іноземних громадян, к.філол.н., доцент Черемська О.С. 

У роботі розкрито специфіку соціальної структури в Україні та її роль в історичних 

процесах; сформульовано процеси взаємодії суспільних та соціальних груп населення; 

досліджено станові організації різних рівнів; проаналізовано структуру та динаміку 

окремих професійних категорій населення; 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. 
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31. «Соціальні комунікації як міждисциплінарний науковий напрям в умовах 

економічного ВНЗ» державний реєстраційний № 0117U007513, науковий керівник 

завідувач кафедри управління соціальними комунікаціями, к.пед.н., доцент Яресько К.В. 

Методи дослідження мають комплексний характер. Використовувались методи 

теоретичного (аксіоматичний, системно-структурний тощо), проміжного (моделювання, 

аналогія, аналіз-синтез і т.д.) рівнів, а також низка методів емпіричного характеру (опис, 

спостереження, порівняння тощо). Основою є соціальнокомунікаційний підхід до 

вивчення явищ, процесів і функцій соціальних комунікацій, що включає фіксацію, 

моніторинг, опис, аналіз та інтерпретацію даних з точки зору здійснення об’єктом 

дослідження впливу на соціум та реакції самого соціуму. 

Антикризові комунікації: сутність та тенденції в сучасних умовах українського 

суспільства. Історичні віхи розвитку торгових марок як засобів бізнес-комунікацій. 

Комунікативні процеси формування корпоративного іміджу. Медіадискурс як сфера 

соціально-комунікативної лінгвосеміотичної діяльності. Соціальний вплив сучасної 

реклами у комунікативному просторі. Теоретичні аспекти формування корпоративної 

соціальної відповідальності засобами ЗМІ. 

 

32. «Розвиток співробітництва на ринках фінансових послуг в умовах 

Євроінтеграції» державний реєстраційний № 0117U007634, науковий керівник завідувач 

кафедри управління фінансовими послугами, д.е.н., професор Внукова Н. М. 

Удосконалено: методику вибору відповідного інструменту підвищення 

капіталізації страхових компаній та банків, яка на відміну від існуючих, враховує 

запропоновані критерії їх вибору; методику розрахунку інтегральних показників 

фінансової надійності страхових компаній та науково-методичний підхід до визначення 

класу фінансової надійності страхових компаній із використанням кластерного та 

дискримінантного аналізу; методичнний підхід до визначення рівня відповідності 

результатів внутрішнього і зовнішнього оцінювання ефективності системи протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні 

міжнародним стандартам FATF. Дістало подальшого розвитку: підхід до оцінки тенденцій 

розвитку страхового ринку сукупності країн, на прикладі європейських країн, із 

застосуванням кластерного  та статистичного аналізу, який на основі вибору певного 

переліку доступних показників в динаміці, дозволив визначити зміни у розвитку 

страхового ринку європейських країн, що пов’язано із групуванням країн, зокрема, за 

показником страхування життя. 

Основні результати дослідження впроваджено в діяльність ПАТ «Страхова 

компанія «Українська страхова група» та реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця у навчальні дисципліні «Ринок фінансових послуг» та «Фінансовий 

моніторинг». 

 

33. «Філософсько-антропологічні та соціокультурні детермінанти світу 

політичного» державний реєстраційний № 0116U008280 науковий керівник завідувач 

кафедри філософії та політології, д.ф.н., професор   Кузь О. М.  

Проаналізовано пізнавальний статус філософсько-антропологічної рефлексії як у 

царині філософії, так і у її міждисциплінарних стосунках із соціально-гуманітарними 

науками. Охарактеризовано вплив соціокультурних стереотипів масової свідомості на 

процес імплементації високих технологій, що мають своїм об’єктом людину або 

людиномірні системи. Визначено основні тренди глобально-еволюційного розвитку 

сучасної техногенної цивілізації, що отримала ефективні технологічні інструменти 

керування процесами еволюції біо-, соціо- та ноосфери. Досліджено онтологію, етику і 

епістемологію інформаційного суспільства, розглянуто питання постнекласичної науки 

ринкового типу як виробничої сили. Охарактеризовано соціоцентричну релігійність як 

специфічну форму відчуження. Досліджено філософсько-антропологічні виміри 
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управлінської діяльності в умовах комунікативної онтології соціальності; визначено 

особливості постструктуралістського розуміння влади. 

 Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, впроваджені у спільній діяльності кафедри з Національною медичною 

академією післядипломної освіти (Київ), Міжнародним екологічним інститутом ім. А.Д. 

Сахарова Білоруського державного університету (Білорусь), Центром біомедичних 

технологій НАНУ тощо. 

 

34. «Фінансове забезпечення розвитку регіону та підприємництва» державний 

реєстраційний № 0117U007512, науковий керівник завідувач кафедри фінансів, д.е.н., 

професор Журавльова І.В. 

Дістали подальшого розвитку: класифікація джерел фінансування суб’єктів 

агропромислового сектору економіки з урахуванням особливостей їх функціонування; 

теоретичні положення щодо фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні; 

методичний підхід  активізації корпоративного іпотечного житлового кредитування; 

комплекс моделей прогнозування фінансових ситуацій та управління фінансовою 

діяльністю підприємства. Удосконалено: інтегральний індекс ефективності управління 

фінансовими ресурсами на усіх етапах їх руху та стадіях трансформації в процесі 

розширеного відтворення; методичний підхід щодо визначення рівня інвестиційної 

привабливості підприємств машинобудівної галузі Харківської області. 

Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця в навчальних дисциплінах: «Фінанси», «Міжнародні фінанси», «Фінанси, 

гроші та кредит», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» на підприємствах 

України. 
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X. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТА РОЗРОБОК 

 

В межах затверженого кошторису наукових проектів передбачено впровадження 

результатів досліджень, які вимагають додаткових технічних засобів в системі управління 

ЗВО та модернізації наукового та навчального процесу за результатами дослідження, 

зокрема: «Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, 

фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення», науковий 

керівник д.е.н., професор Колодізєв О.М. Період виконання 2018-2020  роки. Замовник – 

Міністерство освіти і науки України.  

«Розвиток механізму активізації експортної діяльності підприємств в умовах 

торгівельних війн та інтеграційних процесів», науковий керівник к.е.н., доцент 

Серпухов М.Ю. Період виконання 2017-2019  роки. Замовник – Міністерство освіти і 

науки України. Науково-дослідний сектор у складі дослідників: начальник НДС 

Литовченко І.В., завідувач кафедри банківської справи д.е.н., проф.Колодізєв О.М., к.е.н., 

доцент Серпухов М.Ю., фахівець 1 категорії Шелкунова Н.Л. 

Таблиця 1 

Перелік обладнання за НДР  

№ 

п/п 

Назва приладу (українською мовою та 

мовою оригіналу) і його марка, фірма-

виробник, країна походження 

Науковий напрям та 

структурний підрозділ для 

якого здійснено закупівлю 

Вартість, 

тис.грн 

1 Багатофункцiональний пристрiй 

Kyocera FS-1020 MFP 

Науково-дослідний сектор 6 408,00 

2 Гарнiтура 981-000271 Logitech H110 

Stereo 

Науково-дослідний сектор 465,00 

3 Колонки F&D 2.0 R224 Beech Науково-дослідний сектор 3102,00 

4 Комплект 920-002561 Logitech Desktop 

MK120 

Науково-дослідний сектор 3487,50 

5 Модуль флеш-пам'ятi 64GB Transcend 

JetFlash 820 

Науково-дослідний сектор 2 349,00 

6 Монiтор 23.8" LG 24MK400H-B Науково-дослідний сектор 8 526,00 

7 Проекцiйний екран Elite Screens 

T99NWS1 

Науково-дослідний сектор 3 732,00 

8 Пульт 910-001356 Logitech Wireless 

Presenter R400 

Науково-дослідний сектор 1 359,00 

9 Тонер TH79 WWM для Kyocera Mita FS-

1020/1040/1120 (аналог TK-1110) Black 

Науково-дослідний сектор 615,00 

10 Проектор Асеr X118, MR. JPZ11.001 Науково-дослідний сектор 7100,00 

11 Дисковод DVD RW GP60NW60.AUAE 

12W USB2 8X SLIM EXT RTL/WHITE 

GP60NW60 HLDS 

Науково-дослідний сектор 1920,00 

12 Катридж 3484B002 Canon 725 LBP-

6000 Black 

Науково-дослідний сектор 2382,00 

13 Картридж BASF-KT-MLTD111L  для 

Samsung SL-M2020/2070/2070FW  

Науково-дослідний сектор 1872,00 

14 Модуль флеш-пам'ятi 64GB Transcend 

JETFLASH 820 

Науково-дослідний сектор 783,00 

15 Кабель PowerPlant HDMI-HDMI, 5m,2.0 V Науково-дослідний сектор 615,50 

16 Мережевий фільтр SPG6-G-15G  

Gembird 4,5 м 

Науково-дослідний сектор 173,10 

17 Проектор Асеr X118, MR. JPZ11.001 Науково-дослідний сектор 7099,50 
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XІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

 
Однією з головних задач реформування української науки є створення передумов 

для її гармонійної інтеграції до європейського та світового наукового простору. 

Вихід України на новий рівень партнерських відносин з країнами Європейського 

союзу,  спонукає керівництво держави до реалізації цілої низки економічних і соціальних 

реформ та розвитку всіх галузей за зразком розвинутих країн. При цьому пріоритетними є 

галузі наукових досліджень та високотехнологічних розробок. Зважаючи на 

вищезазначене та передумови, що склались, а також беручи до уваги Закон України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» і «Стратегію інноваційного розвитку України на 

2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», вбачається доцільним збільшення 

витрат на наукові фундаментальні та технічні дослідження, які в майбутньому мають 

відповідати нормам витрат країн Європейського союзу. Крім того, вкрай важливим є 

дотримування встановлених Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» норм фінансування освіти і науки у задекларованому розмірі 1,7 % ВВП. 

Таким чином, сучасний етап перетворень потребує розроблення і законодавчого 

закріплення поступового збільшення державних витрат на наукові дослідження та 

розробки, які відповідали б міжнародним стандартам і, як наслідок, сприяли б 

підвищенню конкурентоспроможності України та української науки в світі. 

Активізація міжнародного наукового співробітництва з  орієнтацією на спільні 

дослідження і конкурентоспроможні розробки може стати важливим елементом 

дотримання прав на інтелектуальну власність. Вітчизняні вчені мають брати активну 

участь у діяльності міжнародних наукових центрів, в організації та проведенні спільних 

досліджень, насамперед у найактуальніших для країни та світу наукових напрямках з 

використанням зарубіжних експериментальних установок, що не мають аналогів в 

Україні. Разом з тим, Україна має зайняти гідне місце у міжнародному розподілі наукової 

праці і повинна запропонувати власне устаткування та наукові напрацювання, на основі 

яких могли б утворитися міжнародні дослідницькі центри високого рівня. У зв’язку з цим 

необхідні зусилля по створенню в провідних наукових установах НАНУ та провідних 

університетах умов для перетворення їх на центри реалізації міжнародних проектів і 

програм. Для цього потрібно розширювати практику залучення до досліджень зарубіжних 

вчених в рамках наукового обміну, участі вчених у наукових, науково-технічних та 

інноваційних проектах інших країн і великих корпорацій, а також в міждержавних 

наукомістких проектах, організації інформаційного обміну між науковими установами 

України та інших країн світу, участі українських вчених у міжнародних форумах та інших 

наукових заходів європейського та світового рівня. 

При цьому держава не має стояти осторонь цього процесу, а має створювати умови, 

які б підштовхувати як університети, так і підприємців до співпраці, що в сукупності 

позитивно вплине на формування сприятливого іміджу університету всередині країни та 

світі; інтеграцію наукового потенціалу ринку освітніх послуг (ЗВО) 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. 

Тому найважливішою проблемою, що вимагає якомога швидкого вирішення є 

урегулювання нормативно-правової бази. Законодавча база регулювання та розвитку 

наукової діяльності в Україні змінюється роками і  є дуже складною. Тому потребує 

проведення ґрунтовного аналізу безлічі постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів 

України та наказів Міністерства освіти і науки України щодо виконання державної 

політики у сфері науки.  
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У процесі реформування наукової сфери повинна бути створена деталізована 

правова база для функціонування української науки на інноваційних засадах, здійснено 

врегулювання на законодавчому рівні розширення можливостей використання коштів за 

грантовими угодами та міжнародними проектами. Крім того, доцільним вбачається 

надання податкових та фінансових стимулів для використання та комерціалізації 

результатів наукових досліджень. 

Підвищення наукового потенціалу, удосконалення матеріально-технічної бази та 

інформаційного забезпечення науково-технічної сфери, зміцнення кадрового потенціалу 

та створення сприятливих умов роботи для молодих вчених, оптимізація фінансування та 

збільшення 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.  

Слід відмітити, що раніше,  до внесення змін до Розділу ІІІ Податкового кодексу 

України існували декілька стимулів, які заохочували заклади вищої освіти займатися 

науковими дослідженнями.  

За таких умов заклади вищої освіти мали можливість включати до складу витрат 

такі  витрати (крім тих, що підлягають амортизації), які 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.   

Крім того, слід констатувати відсутність стимулювання замовників укладати угоди 

з Національною академією наук України та закладами вищої освіти, 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 ЗВО, за умови 

цільового використання вивільнених коштів на наукову і науково-технічну діяльність.   

Заклади вищої освіти до 2015 року, були віднесені до групи «б» неприбуткових 

установ, тому доходи від проведення основної діяльності (у тому числі наукової) 

звільнялися від оподаткування, що створювало сприятливі умови для отримання таких 

доходів цими установами (відповідно до пп. 157.1. Податкового кодексу України).  

Наразі за нормами ч. 1 ст. 27 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. N 

1556-VII  ЗВО як суб'єкт господарювання може діяти в одному із таких статусів: 

бюджетна установа; 

неприбутковий ЗВО; 

прибутковий ЗВО. 

ЗВО, які є бюджетною установою або неприбутковим ЗВО, що включені до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій, не є платниками податку на прибуток за нормами 

п. 133.4 ПКУ. При цьому такі ЗВО повинні дотримуватися вимог, встановлених 

зазначеною нормою. 

Ще одним складним питанням  є відсутність пільг для інноваційних підприємств в 

Податковому кодексі України. Відсутність цільових пільг інноваційної спрямованості 

знижує зацікавленість суб’єктів господарювання у фінансуванні досліджень та розробок.  

Пільги науково-технічної спрямованості з ПДВ для суб’єктів підприємницької 

діяльності – замовників науково-технічної продукції також відсутні у законодавстві. 

А за загальними правилами 140.5.4 Податкового кодексу України фінансовий 
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результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості 

товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за 

договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та 

підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до 

статті 39 цього Кодексу), придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума 

вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за 

договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом 

звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ, 

Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка 

є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою 

проведення діяльності такого страховика відповідно до закону. 

Отже, якщо суб’єкт господарювання придбає необоротні активи, роботи та послуги у 

ЗВО, які є неприбутковими (не бюджетними) ЗВО, він може включити до складу своїх 

витрат лише 70 % від їх вартості. З огляду на це доцільно було б зробити виключення в 

цій нормі, які стосуються науково-дослідних робіт, придбаних у ЗВО. 

Ще одне коригування фінансового результату передбачено в пп. 140.5.9 Податкового 

кодексу України. За цією нормою  фінансовий результат збільшується  на суму коштів або 

вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) 

протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі 

товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, 

якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого 

страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються 

положення підпункту 140.5.13 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки 

оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. 

Вважається доцільним і в наведеній нормі передбачити виключення щодо 

безоплатного надання товарів, робіт, коштів на розвиток науково-дослідної бази ЗВО. 

Ще одним напрямом удосконалення нормативної бази є розповсюдження пільги, 

передбаченої пп. 197.1.22 Податкового кодексу України, на ЗВО. На даний момент ця 

норма передбачає звільнення від оподаткування  ПДВ 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. Тобто ця пільга розповсюджується тільки на суб’єктів 

господарювання, які отримують бюджетні кошти за виконані фундаментальні 

дослідження, науково-дослідні і дослідницько-конструкторські роботи. З огляду на 

вищенаведене, має сенс передбачити, що зазначена пільга розповсюджується й на ЗВО, 

які проводять такі роботи.  

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 дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця підтримує реформу державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності та висловлює ряд пропозицій законодавчо-правового та 

організаційного характеру. 
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Зокрема, 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. 

Крім того, доцільним є розробка ефективного механізму захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності в Інтернеті. Особливої уваги слід надати питанню вирішення 

доменних спорів, яке набирає актуальність через посилення ролі торгівлі та іншої 

взаємодії 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 Інтернет-

банкінгу, адже роздруковану квитанцію слід нести до банку щоб поставити на неї печатку 

установи. При цьому для інших зборів ця вимога не є обов’язковою. 

За потрібне, відмічаємо - запровадження прозорого механізму розподілу та виплати 

винагороди авторам у ЗВО.  

Вдосконалення потребує механізм  з розподілу прав на ОІВ, створених 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 і розміщувати їх у ЗВО.  

Пропонуємо на базі Національного органу інтелектуальної власності створити 

біржу інтелектуальної власності, де ЗВО 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 ЗВО, 

договорів у сфері розпорядження майновими правами. 

Вдосконалити законодавче та методичне забезпечення  у сфері комерціалізації і 

трансферу технологій у ЗВО. Робота має бути спрямована на запобігання ситуації коли 

співробітник ЗВО «штампує» патенти задля списання норм часу, які не мають 

комерційного потенціалу, а тільки фінансово обтяжують ЗВО (витратами на підтримання 

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 ЗВО. Саме тому, пропонуємо посилювати 

співробітництво між ЗВО 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 науково-

технічних 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. 
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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 

заради 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 ЗВО 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 ЗВО 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 ЗВО.   

Позитивним чинником в напрямку розвитку наукової сфери є отримання доступу 

деякими закладами вищої освіти відкритого до міжнародних наукометричних баз, зокрема 

Web of Science та Scopus, що є перевагою при збільшенні цитування вітчизняних 

науковців на світовому рівні. Проте публікація наукових статей у виданнях, що входять до 

цих та інших міжнародних наукометричних  баз і надалі залишається для вчених, а 

особливо молодих, занадто коштовним. Ускладнює ситуацію невелика кількість 

українських видань, що входять до означених баз. Крім того, обов’язкова наявність 

наукових статей міжнародних наукометричних базах, зокрема Web of Science та Scopus – 

для присвоєння наукових звань та отримання наукових ступенів посилює публікаційну 

активність науковців у найбільш рейтингових виданнях світу. 

Такий наголос призводить до розгляду ще одного питання, яке назріло і потребує 

термінового вирішення, а саме підвищення якості українських наукових видань та 

забезпечення їх присутності у світовому науковому просторі. Доцільним є забезпечення 

безоплатних публікацій у фахових виданнях при установах НАН України та університетах 

МОН за кожною спеціальністю. Необхідно розробити перелік критеріїв (за зразком тих, 

що використовуються авторитетними міжнародними наукометричними базами даних, 

зокрема Scopus тощо) для українських наукових видань всіх галузей: он-лайн версія, 

переклад англійською мовою всіх статей, або хоча б їх тез, сліпе рецензування, наявність 

міжнародних членів у редколегії тощо. Заохочувати розвиток електронних наукових 

видань, що відповідають сформульованим критеріям. Створення таких видань з кожної 

спеціальності даватиме можливість опублікувати роботу безкоштовно і без великих черг. 

Передбачити тривалість перехідного періоду (два роки), після закінчення якого публікації 

у виданнях, які цим вимогам не відповідають, не враховувати при звітуванні по грантам, 

атестації кадрів та захисті робіт.  

Розвиток наукової сфери неможливий без популяризації науки у суспільстві, у тому 

числі поширення наукових ідей, напрацювань, досягнень вітчизняних вчених. Тому 

необхідно продумати стратегію та передбачити фінансування комплексу заходів, які 

підвищать авторитет науки та науковців в українському суспільстві, а також створять 

сприятливі умови для притоку здібної молоді в науку. Для цього необхідно впровадити 
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програму підтримки друку наукових та науково-популярних видань, які висвітлюють 

результати останніх досягнень науки загалом та вітчизняних вчених зокрема, і налагодити 

систему поширення таких видань. Одним з можливих заходів є забезпечення реклами та 

популяризації наукових досліджень, які мають або можуть мати прикладне впровадження. 

Для підтримки видавництв, які готують до друку та публікують видання наукового та 

науково-популярного профілю необхідно розробити спеціальні програми заохочення. 

Передбачити створення інтернет-магазинів цих видавництв. Сприяти створенню 

електронних та друкованих видань, кіно- та відеоматеріалів, задля популяризації наукових 

знань серед молоді та широкого наукового загалу. Організувати просування цієї 

діяльності через засоби масової інформації. Впровадити спеціальні заходи з моніторингу 

та критики антинаукових доктрин та концепцій, а також псевдо- та антинаукових 

повідомлень, які наразі поширюють засоби масової інформації тощо.  

Таким чином, необхідно зазначити, що у підготовці запропонованого варіанту 

реформування наукової сфери України ми керувалися перш за все спрямуванням вектору 

розвитку української науки на інтеграцію у європейський та світовий наукові простори. 

Крім того, було враховано сучасний стан науково-освітньої галузі в Україні та досвід ряду 

європейських країн по здійсненню реформ науки.  

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.  

Сформульовані пропозиції виокремлюють найбільш проблемні, на наш погляд, 

питання та містять бачення заходів з нормалізації ситуації та забезпечення умов розвитку 

науки. Їх головною перевагою є те, що втілення запропонованих змін не потребує 

радикальних заходів і в той же час дозволить протягом кількох років значно покращити 

стан науково-освітнього сектору, інноваційної діяльності. Ми готові до подальшої 

активної роботи над удосконаленням стратегії реформування наукової сфери України як в 

цілому, так і окремих її деталей, а також відкриті для співпраці з державними органами та 

урядовими організаціями. 
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