
Інформація щодо планування госпдоговірних науково-дослідних робот або розробок для виконання у 2020 р. 

Таблиця 1 

Назва кафедри  Назва теми НДР (або 

розробки) 

Керівник  

та 

відповідальний 

виконавець 

НДР(або 

розробки) 

Галузь  

застосування 

НДР(або розробки) 

Обсяг 

фінансування  

НДР(або 

розробки) 

Строки 

виконання 

НДР(або 

розробки) 

1 2 3 4 5 6 

Факультет економічної інформатики 

1. Кафедра 

інформаційних 

систем 

Методи, моделі, та 

засоби аналізу 

інфомаційних систем 

Ушакова Ірина 

Олексіївна. 

Комп’ютерні 

системи 

10000,00 1 місяц 

2. Кафедра 

економічної 

кібернетики 

Системный анализ: 

моделювання та 

управління  

Гурьянова Л.С. 

 

Відподальний 

виконавець: 

Панасенко О.В. 

Економіка 18000,00 25.03.2020 – 

15.07.2020 

3. Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційних 

технологій 

     

4. Комп’ютерних 

систем і технологій 

1. Розробка методики 

створення рекламних 

матеріалів. Практичний 

результат – рекламні 

матеріали фірми-

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

Бізнес-проекти, 

виробництво, сфера 

послуг 

10 000 грн  

http://www.is.hneu.edu.ua/?q=node/55
http://www.is.hneu.edu.ua/?q=node/55


замовника к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

2. Розробка методики 

створення електронних 

каталогів продукції та 

послуг. Практичний 

результат – електронний 

каталог продукції та 

послуг фірми-замовника 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

Бізнес-проекти, 

виробництво, сфера 

послуг 

10 000 грн  

3. Розробка методики 

створення веб-порталу. 

Практичний результат – 

веб-портал продукції та 

послуг фірми-замовника 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

Бізнес-проекти, 

виробництво, сфера 

послуг 

10 000 грн  

4. Розробка методики 

оцінки якості 

додрукарської 

підготовки книжкового 

видання. Практичний 

результат – 

інформаційна система 

оцінки якості 

додрукарської 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

Поліграфія 10 000 грн  



підготовки видання для 

поліграфічного 

підприємства 

5. Розробка методики 

удосконалення процесу 

управління контролем 

якості продукції. 

Практичний результат – 

інформаційна система 

контролю якості 

продукції. 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

Бізнес-проекти, 

виробництво, сфера 

послуг, поліграфія 

10 000 грн  

6. Автоматизація 

контролю та обробки 

зображень в інтернет-

додатках. Практичний 

результат – 

інформаційна система 

автоматизації контролю 

та обробки зображень у 

інтернет-додатках 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

IT-сфера 10 000 грн  

7. Розробка методики 

створення 3D-реклами. 

Практичний результат – 

3D-реклама продукції та 

послуг фірми-замовника 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

Бізнес-проекти, 

виробництво, сфера 

послуг, поліграфія 

10 000 грн  



8. Розробка методики 

створення 

інтерактивного 

комплексу для навчання 

дітей англійській мові. 

Практичний результат – 

мультимедійний 

комплекс для навчання 

дітей англійській мові. 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

Загальноосвітні 

заклади 

10 000 грн  

9. Розробка сайту 

стоматологічного 

кабінету. Практичний 

результат – сайт 

стоматологічного 

кабінету. 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

Стоматологія 10 000 грн  

10. Розробка 

методичного 

забезпечення підтримки 

роботи препрес-

інженера. Практичний 

результат – 

інформаційна система 

підтримки роботи 

препрес-інженера 

Керівник – д.е.н., 

проф. Пушкар О. 

І. 

Відповідальний 

виконавець – 

к.е.н., доц. 

Грабовський Є. 

М. 

Поліграфія 10 000 грн  

5. Кафедра 

інформатики та 

Адаптивні методи 

прогнозування 

 

Удовенко С.Г., 

Консультації з 

питань комерційної 

  

 



комп’ютерної 

техніки 

показників в системах 

електронної комерції 

Вільхівська О.В. діяльності та 

управління 

1.01.2020-

31.12.2020 

Методи диспетчеризації 

обчислювальних 

ресурсів в 

геоінформаційних 

системах 

 

Удовенко С.Г., 

Вільхівська О.В. 

Діяльність у сфері 

геології та 

геологорозвідування 

  

 

1.01.2020-

31.12.2020 

6. Кафедра 

природоохоронних 

технологій, екології 

та безпеки 

життєдіяльності 

     

7. Кафедра 

статистики та 

економічного 

прогнозування 

Оцінка та аналіз 

екологічних наслідків 

розвитку бізнесу 

Сєрова І.А. Організації всіх 

сфер діяльності  

20 тис. грн 6 місяців 

Розробка інформаційної 

системи підтримки 

прийняття рішень по 

локалізації кризових 

ситуацій в організації 

Раєвнєва О.В. Організації всіх 

сфер діяльності 

20 тис. грн 6 місяців 

Розробка системи 

статистичного 

моніторингу діяльності 

організації/підприємства 

Бровко О.І. Організації всіх 

сфер діяльності 

20 тис. грн 6 місяців 

Оптимізація взаємодії 

персоналу підприємства 

на основі впровадження 

сучасних інформаційних 

Дериховська В.І. Організації всіх 

сфер діяльності 

20 тис. грн 6 місяців 



технологій (зокрема, 

хмарних технологій) 

Формування системи 

моніторингу вподобань 

клієнтів-споживачів 

продукту чи послуги 

Раєвнєва О.В. Організації всіх 

сфер діяльності 

30 тис. грн 9 місяців 

Формування стратегії 

розвитку підприємства 

на основі оцінювання  

та моделювання 

ринкової кон’юктури 

продукту/послуги  

Раєвнєва О.В. Організації всіх 

сфер діяльності 

20 тис. грн 6 місяців 

Розробка системи 

оцінювання та підбору 

персоналу для 

господарюючого 

суб’єкту 

Аксьонова І.В. Організації всіх 

сфер діяльності 

20 тис. грн 6 місяців 

Факультет економіки і права 

8. Кафедра 

економіки та 

соціальних наук 

Соціальні аспекти 

функціонування 

підприємств у ринковій 

економіці 

д.е.н. Назарова 

Г.В. 

Малий бізнес  10000 20.09.2020- 

20.11.2020 

9. Кафедра 

економіки 

підприємства 

та  менеджменту 

1. Моделювання 

(лінійне та нелінійне) 

впливу окремих 

елементів витрат на 

рівень урожайності 

культур, величину 

Шиян Д.В. 
Сільське 

господарство 
10 тис. грн 1 місяць 

http://www.kafepm.hneu.edu.ua/
http://www.kafepm.hneu.edu.ua/
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прибутку на 1 га 

посівної площі, рівень 

рентабельності, 

побудова прогнозних 

моделей. 

2. Моделювання впливу 

рівня інтенсивності 

виробництва на зміну 

структури витрат (зміні-

постійні) 

Шиян Д.В. 
Сільське 

господарство 
10 тис. грн 1 місяць 

3. Оцінка надійності 

розбіжностей рівня 

урожайності при 

використання різних 

технологій та рівня 

витрат 

Шиян Д.В. 
Сільське 

господарство 
10 тис. грн 1 місяць 

4. Комплексна оцінка 

фінансового стану 

підприємства з 

розрахунком  єдиного 

показника 

Шиян Д.В. Всі галузі 10 тис. грн 1 місяць 

5. Прогнозування 

впливу якості ґрунтів на 

рівень окупності добрив 

та урожайності окремих 

культур 

Шиян Д.В. 
Сільське 

господарство 
10 тис. грн 1 місяць 

6. Оцінки процесів в 

динаміці з побудовою 
Шиян Д.В. Всі галузі 10 тис. грн 1 місяць 



прогнозних моделей 

7. Рейтингова оцінка 

сукупності підприємств 

з визначенням впливу 

окремих факторів на її 

зміну 

Шиян Д.В. Всі галузі 10 тис. грн 1 місяць 

10. Кафедра 

управління 

соціальними 

комунікаціями 

1. Нові медіа у 

бізнескомунікації 

Доц. Яресько 

К.В. 

Промислова, 

інформаційна 

8000 грн 2 півріччя 

Кейси, що пропонує кафедра для виконання 

2. Експретиза аудіо-

візуального продукту 

Доц.. Старкова 

Г.В. 

Промислова, 

інформаційна 

   

3. Гендерна експертиза 

рекламної продукції 

Доц.. Бєлікова 

Ю.В. 

Промислова, 

інформаційна 

  

4. Журналістські 

розслідування 

Доц.. Яресько 

К.В. 

Промислова, 

інформаційна 

  

5. Розробка концептів 

рекламної та PR-

продукції 

Проф. 

Чекштуріна В.М. 

Промислова, 

інформаційна 

  

11. Кафедра 

державного 

управління, 

публічного 

адміністрування та 

регіональної 

економіки 

Обґрунтування напрямів 

розвитку публічного 

управління й 

адміністрування на 

підприємствах та в 

організаціях 

Керівник НДР – 

Гавкалова Н. Л., 

Відповідальний 

виконавець НДР 

– Шумська Г. М. 

72.20 Дослідження 

й експериментальні 

розробки у сфері 

суспільних і 

гуманітарних наук 

6 000 грн Вересень – 

листопад 

2020 р. 

Здійснення навчання та 

підвищення кваліфікації 

кадрів у сфері 

публічного управління й 

Керівник НДР – 

Гавкалова Н. Л., 

Відповідальний 

виконавець НДР 

72.20 Дослідження 

й експериментальні 

розробки у сфері 

суспільних і 

6 000 грн Вересень – 

листопад 

2020 р. 

http://cafpubladm.com/
http://cafpubladm.com/
http://cafpubladm.com/
http://cafpubladm.com/
http://cafpubladm.com/
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адміністрування на 

підприємствах та в 

організаціях 

– Шумська Г. М. гуманітарних наук 

Розробка ефективної 

комунікаційної стратегії 

на підприємствах та в 

організаціях 

Керівник НДР – 

Гавкалова Н. Л., 

Відповідальний 

виконавець НДР 

– Гришина В. В. 

72.20 Дослідження 

й експериментальні 

розробки у сфері 

суспільних і 

гуманітарних наук 

6 000 грн Вересень – 

листопад 

2020 р. 

Проведення 

консультування та 

методичне 

супроводження у процесі 

підготовки проектів та 

створенні ефективної 

проектної команди на 

підприємствах та в 

організаціях 

Керівник НДР – 

Гавкалова Н. Л., 

Відповідальний 

виконавець НДР 

– Золенко А. С. 

72.20 Дослідження 

й експериментальні 

розробки у сфері 

суспільних і 

гуманітарних наук 

6 000 грн Вересень – 

листопад 

2020 р. 

12. Правового 

регулювання 

економіки 

Реалізація договору 

купівлі-продажу з 

використанням 

дистанційного договору 

в мережі Інтернет 

Сергієнко В.В. - 

кервіник;  

Ваганова І. М. - 

відповідальний 

виконавець 

Роздрібна торгівля, 

оптова торгівля 

5000, 00 грн Травень 2020 

р. 

13. Кафедра 

економічної теорії  

та економічної 

політики 

Прогнозування впливу 

цифрових активів на 

соціально-економічний 

розвиток 

К.е.н., доц.., 

Мащенко М. А.,  

к.е.н., доц. 

Пипенко І. С., 

Всі галузі 

національної 

економіки 

15000 Березня 2020 

р. 

 
Еколого-економічний 

моніторинг діяльності 

к.е.н., доц.  

Мащенко М. А., 

Всі галузі 

національної 

10000 Грудень 2020 

р. 

http://www.stat.hneu.edu.ua/
http://www.stat.hneu.edu.ua/
http://www.stat.hneu.edu.ua/
http://www.stat.hneu.edu.ua/


промислового 

підприємства в умовах 

посилення контролю за 

забрудненням 

навколишнього 

середовища 

к.е.н., доц., 

Кліменко О. М. 

економіки 

Факультет консалтингу та міжнародного бізнесу 

14. Кафедра 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу 

НЕ ПЛАНУЮТЬ 

15. Кафедра обліку і 

бізнес-консалтингу 

«Організація 

стратегічного 

управлінського обліку на 

підприємстві» 

Пилипенко А. А. промисловість 10 тис. 10рн.. 1 півріччя 

2020 р. 

16. Вищої 

математики та 

економіко-

математичних 

методів 

1. Аналітично-методичне 

забезпечення 

моніторингу 

ефективності 

використання потенціалу 

підприємства 

Керівник – д.е.н., 

проф. Малярець 

Л.М. 

Підприємства 

різних галузей 

60 000 грн 6 місяців 

2. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

діагностики економічної 

стійкості підприємства в 

кризових умовах 

Керівник – д.е.н., 

проф. Малярець 

Л.М.. 

Підприємства 

різних галузей 

60 000 грн 6 місяців 

17. Кафедра НЕ ПЛАНУЮТЬ 



філософії і 

політології 

Фінансовий факультет 

18. Фінансів  1 Комплексна 

діагностика фінансово-

економічного стану 

підприємства та 

прогнозування тенденцій 

його розвитку 

Берест М.М. Суб’єкти 

господарювання,  

що відносяться до 

будь-якої галузі та 

виду економічної 

діяльності. 

10 000 грн. 45- 60 днів 

2. Діагностика  

фінансових ризиків 

діяльності підприємства 

та розробка заходів з їх 

нейтралізації  

Полтініна О. П. Суб’єкти 

господарювання 

всіх галузей 

20 000 грн. 45 днів 

3. Оцінка ринкової 

вартості підприємства та 

розробка напрямів її 

збільшення 

Полтініна О. П. Суб’єкти 

господарювання 

всіх галузей 

30 000 грн. 60 днів 

4. Формування 

спроможних 

територіальних громад 

та аудит місцевих 

бюджетів 

Юшко С.В. Органи місцевого 

самоврядування 

30 000 грн. 60 днів 

5. Комерціалізація, 

ідентифікація та аудит 

об’єктів інтелектуальної 

власності 

Хвостенко В. С. Суб’єкти 

господарювання 

всіх галузей 

В залежності від 

виду та 

кількості 

об’єктів 

інтелектуальної 

 



власності 

19. Кафедра  

банківської справи і 

управління 

фінансовими 

послугами 

Розробка концепції 

розвитку паркувального 

простору міста Харкова 

Внукова Н.М. Комунальні 

підприємства  

м. Харкова 

45500,00 1 місяць 

20. Митної справи 

та оподаткування 

Обґрунтування 

інструментів 

податкового 

стимулювання 

енергоефективності 

Тищенко В. Ф. Підприємства 

реального сектору 

економіки  

– – 

Обґрунтування  

інструментів 

податкового 

стимулювання 

ефективного 

використання 

енергоресурсів 

домогосподарствами 

Тищенко В. Ф. Об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків   

– – 

Обґрунтування  

інструментів 

податкового 

стимулювання 

ефективного 

використання 

енергоресурсів у 

виробничій сфері 

Тищенко В. Ф. Підприємства 

реального сектору 

економіки 

– – 

Факультет менеджменту та маркетингу 



21. Менеджменту, 

логістики та 

економіки 

1. Розробка концепції 

розвитку паркувального 

простору міста Харкова 

д.е.н., проф. 

Внукова Н.М., 

к.е.н., грн.. 

Велика О.Ю. 

У програмах та 

рішеннях органів 

місцевого 

самоврядування 

м. Харкова 

20 тис. грн 2.03.2020 – 

31.03.2020 

2. Удосконалення 

економічного 

стимулювання 

діяльності топ-

менеджерів підприємств 

Д.е.н., проф. 

Ястремська, 

М.н.с. Тутова А. 

Промислові 

підприємства м. 

Харкова та грн. 

міст України 

22 тис. грн.. 01.04 – 

30.06.2020 

22. Менеджменту та 

бізнесу 

Розвиток організаційної 

культури підприємства 

Керівник к.е.н., 

доц. Миронова 

О.М., 

відповідальний 

виконавець – 

Мельник А.О. 

07 Управління та 

адміністрування 

- - 

23. Економіки і 

маркетингу 

1.Розробка 

маркетингової стратегії 

підприємства на основі 

його соціальної 

відповідальності  

д.е.н., проф. 

Орлов П.А. 

вітчизняні 

промислові 

підприємства 

 

30000 

 

4-6 місяців 

2.Маркетингові 

дослідження на ринку 

товарів та послуг 

д.с.н., проф. 

Лисиця Н.М., 

к.е.н., доц. 

Притиченко Т.І., 

к.е.н., доц. Ус 

М.І. 

вітчизняні 

підприємства усіх 

форм власності та 

видів діяльності 

 

30000 

 

4-6 місяців 

3.Управління к.е.н., проф. вітчизняні   



механізмом розробки 

бренду та обґрунтування 

методів оцінки капіталу 

товарної марки 

Холодний Г.О. підприємства 

виробничої сфери 

30000 4-6 місяців 

Факультет міжнародних економічних відносин 

24. Міжнародної 

економіки та 

менеджменту ЗЕД 

Організаціонно-

економічний механізм 

маркетингової діяльності 

підприємства в умов 

інноваційної економіки  

Керівник:  

Шталь Т.В. 

Виконавець:  

Проскурніна 

Н.В. 

Горобинська 

М.В. 

в діяльності 

українських 

підприємств будь-

якої галузевої 

приналежності 

30800 грн. травень-

червень 2020 

25. Туризму Розробка рекомендацій 

щодо впровадження 

інформаційних 

технологій у розвиток 

підприємств туристичної 

галузі 

Сущенко О. А. Сфера 

обслуговування 

15 000 грн 3 місяці 

26. Кафедра 

педагогіки, 

іноземної філології 

та перекладу 

Курси з підготовки до 

ЗНО (абітурієнти)  

Пилаєва Т.В. 

 

Загальноосвітні 

школи 

500 грв/міс за 

умови групи  в 20 

осіб 

Вересень 2020-

травень 2021 

Курси з підготовки до 

ЗНО для вступу до 

магістратури   

Лютвієва Я.П. Заклади вищої 

освіти 

500 грв/міс за 

умови групи  в 20 

осіб 

Вересень 2020- 

травень2021 

Курси з підготовки до 

складання BEC 

Уразова С.В. Заклади вищої 

освіти 

500 грв/міс за 

умови групи  в 20 

осіб 

Вересень 2020- 

травень2021 

Курси англійської мови Максимова І.О. Заклади вищої 500 грв/міс за Вересень 2020- 



(General English) освіти умови групи  в 20 

осіб 

травень2021 

Курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

«Управління 

організаційними 

трансформаціями: 

теоретично-методичні 

засади та управлінський 

інструментарій 

визначення якості освіти 

» 

Кравченко Г.Ю. Загальноосвітні 

школи 

500 грв/міс за 

умови групи  в 20 

осіб 

Вересень 2020- 

травень2021 

Розробка матеріалів до 

он-лайн платформи з 

підготовки до вступу до 

магістратури 

Лютвієва Я.П. Заклади вищої 

освіти 

 Січень 2020-

грудень  2020 

Розробка матеріалів до 

он-лайн університету 

нового покоління з 

використанням відео 

лекцій та механізмів 

зворотного зв’язку 

Будянська В.А. Заклади вищої 

освіти 

 Січень 2020-

грудень  2020 

Розробка контенту для 

бота з української мови 

та літератури 

Будянська В.А. Заклади вищої 

освіти 

 Січень 2020 

Факультет підготовки іноземних громадян 

27. Кафедра 

українознавства і 

Здійснення перекладу та 

редагування наукового 

Черемська О. С.    



мовної підготовки 

іноземних громадян 

тексту 

Дослідження та 

підготовка матеріалів  до 

ювілейних видань будь-

яких організацій та 

підприємств 

Баличева Л. В. Будь-які 

підприємства  

м. Харкова 

  

Дослідження генеалогії 

окремих родин  та 

створення географічного 

маршруту.  

Баличева Л. В. Іноземні 

громадяни - 

вихідці з України  

  

28. Фізичного 

виховання та спорту 

Організація та 

управління спортивною 

діяльністю та дозвіллям 

комерційного 

підприємства (30 осіб) 

Керівник: 

Маракушин А.І., 

Відповідальний 

виконавець: 

Чередніченко 

А.В. 

Мистецтво, спорт, 

розваги та 

відпочинок 

10000 грн З 01.04.2020 р.- 

30.06.2020 р. 

29. Кафедра 

іноземних мов та 

міжкультурної 

комунікації 

     

 

 

 


