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Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова за 2017 рік 
 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

закладу вищої освіти: 

а ) коротка довідка про заклад вищої освіти 

2017 рік став ювілейним для Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова. Університету виповнилося 95 років від дня заснування.  
Сьогодні Харківський національний університет міського господарства імені О. М. 

Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) – провідний галузевий Університет, основними 

завданнями якого є освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Завданням 

Університету на найближчу перспективу залишається рівноправне входження до 

європейського та світового освітнього й наукового простору. Саме на це спрямовані заходи 

Стратегічного Плану Розвитку Університету до 2020 року. 

Серед низки факторів, що зумовлюють успіхи Університету сьогодні, слід, перш за 

все, зазначити зростання якості освітньої і науково-інноваційної підготовки здобувачів вищої 

освіти на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях. З метою 

активізації забезпечення економіки країни кадрами вищої кваліфікації, створення умов для 

найбільш ефективної реалізації творчого потенціалу наукової молоді 01 грудня 2017 року 

було укладено Договір про співробітництво між Національною академією наук України 

та Університетом.  

Університет приймає активну участь у вирішенні загальнодержавних проблем з 

підвищення ефективності житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, 

виконуючи дослідження на замовлення профільних міністерств. Співпрацюючи з органами 

державного управління та місцевого самоврядування всіх рівнів, фахівці Університету 

комплексно вирішують важливі питання технічного забезпечення, організації та управління 

розвитком територій за всіма напрямками. 

Для підвищення ефективності проведення науково-дослідної діяльності, сприяння у 

комерціалізації розробок в Університеті реалізується програма «Розвиток лабораторної 

бази», в рамках якої за останні п’ять років було створено й модернізовано більш ніж 25 

нових науково-дослідних центрів та лабораторій. 

Підтвердженням здобутків Університету є результати рейтингів: 

 у світовому рейтингу Webometrics (січень 2017 р.) серед українських вишів 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова посів 16-ту позицію (в січні 2016 р. — займав 18-ту позицію). У 

рейтингу Webometrics серед українських вишів Університет з 26-ї у 2016 році піднявся на 21-

шу позицію у 2017 році; 

 у світовому Вебометричному рейтингу репозиторіїв цифровий репозиторій 

Університету (січень 2017р.) зберіг за собою четверту позицію в Україні; 

 згідно з даними рейтингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за 

показниками бази даних Scopus, що здійснювався видавничою службою «УРАН» на 

замовлення сайту Освіта.ua, станом на квітень 2017 року, Університет з індексом Гірша 9 

серед університетів України піднявся — на 63-те місце (82-ге у попередньому рейтингу); 

 відповідно до оприлюдненого лабораторією Cybermetrics четвертого рейтингу 

прозорості університетів на основі даних цитованості їх провідних вчених,  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за кількістю цитувань – 4874-ри, зайняв 3098-му позицію у світі 

та 26-ту позицію в Україні;  

 у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти «Топ – 200 Україна», «Scopus», 

та «Вебометрикс» Університет піднявся на 4-ри позиції зайнявши  50-те місце; 

 у рейтингу – Бібліометрика української науки, за кількістю бібліометричних 

портретів Університет знаходиться на 8-му місці серед ЗВО України. 
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б) науково-педагогічні кадри 
 

Науково-педагогічні кадри 2014 2015 2016 2017 

Загальна чисельність науково-педагогічних кадрів 702 602 619 610 

з них: - доктори наук 74 70 77 87 

      - кандидати наук 350 338 351 369 

      - без ступеня 278 194 191 154 
 

 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, 
відповідно до таблиці побудовані діаграми (рис. 1, 2):  

 

Категорії 

робіт 

2014 2015 2016 2017 
к-сть 

од. 

тис.  

грн. 

к-сть  

од. 

тис.  

грн. 

к-сть  

од. 

тис. грн. к-сть  

од. 

тис. грн. 

Фундаментальні 2 120,1 3 409,4 3 411,1 3 441,676 

Прикладні  1 81,4 3 501,4 5 904,9 4 1201,324 

Госпдоговірні  80 3389,4 65 3473,3 81 5916,7 86 5995,503 
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Рис. 1. Кількість виконаних робіт у 2014-2017 рр., одиниць 
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Рис. 2. Обсяги виконаних робіт у 2014-2017 рр., тис. грн. 
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г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 

З метою підвищення ефективності та якості підготовки науково-педагогічних кадрів в 

Університеті створено «Інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації» на який покладено 

завдання здійснення освітньо-наукової діяльності з підготовки докторів філософії та докторів 

наук.  

Атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів 2017 року в Університеті 

здійснювали 6 спеціалізованих вчених рад за 13-ма науковими спеціальностями (9 

спеціальностей на здобуття наукового ступеня доктора наук, 4 спеціальності на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук). 

Протягом 2017 року Міністерство освіти і науки України затвердило  

3 спеціалізовані вчені ради Університету за 7-ма науковими спеціальностями:  

Д 64.089.01 (3 спеціальності: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)», 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 

21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»);  

Д 64.089.02 (2 спеціальності: 05.09.07 «Світлотехніка і джерела світла», 05.22.09 – 

«Електротранспорт»);  

К 64.089.06 (2 спеціальності: 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток 

архітектури», 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»). 

У спеціалізованих вчених радах Університету станом на 01.12.17 відбулося 29 захистів – 

8 на здобуття наукового ступеня доктора наук, 21 – на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук. 

 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2017 році дослідженнями і 

розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету  

 

Науковий напрям (згідно додатку до Інформації про наукову та науково-технічну 

діяльність закладу вищої освіти або наукової установи за 2017 рік):  

2. Інформатика та кібернетика. 

 

Назва роботи: Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами 

проектів та програм міського розвитку. 

Науковий керівник: Чумаченко І.В., д-р техн. наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування за повний період: 416,392 тис. грн., зокрема на 2017 

рік – 215,662 тис. грн. 

Одержаний науковий результат:. Методи ідентифікації та класифікації стейкхолдерів 

проектів та програм міського розвитку в Україні. Метод ідентифікації цінності на етапі 

ініціації програми проектно-орієнтованого підприємства міського господарства. Модель 

управління програмами на основі теорії управління цінністю. З метою визначення 

потенційних джерел формування системи цінностей стейкхолдерів проаналізовано 

специфіку діяльності підприємств міського господарства та сформовано сукупність 

стейкхолдерів відповідних проектів та програм. 

Реалізовано основну ідею проекту, яка полягає в тому, що для підвищення 

ефективності управління стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку в Україні 

мають бути розроблені методи та засоби, які б враховували специфіку 

мультистейкхолдерних проектів, галузеву специфіку та ресурсні обмеження. 

Новизна: В рамках використання ціннісного підходу для досягнення мети 

дослідження було розроблено метод ідентифікації цінності на етапі ініціації програми 

проектно-орієнтованого підприємства міського господарства (метод дозволяє проаналізувати 

близьке оточення програми щодо наявності потенційних можливостей досягнення її 

цінностей для стейкхолдерів, виявити найбільш перспективні проекти для отримання 
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цінностей програми та розрахувати максимальну сумарну цінність програми, що гарантує 

отримання заданої результативності програми і найвищий ступінь задоволеності потреб 

ключових стейкхолдерів) та модель управління програмами на основі теорії управління 

цінністю (модель враховує взаємозв’язок і взаємозумовленість операційних і програмних 

процесів на підприємстві, а також взаємодію із зовнішнім середовищем і зацікавленими 

сторонами). Також розроблено методи ідентифікації та класифікації стейкхолдерів проектів 

та програм міського розвитку в Україні. На відміну від існуючих, ці методи враховують 

багатомірність і динамічність характеристик і вимог стейкхолдерів проектів, що є науковою 

новизною дослідження. 

Науковий рівень: Для підтримки функціонування підприємств міського господарства 

на заданому рівні в сучасних економічних умовах України, їх операційна діяльність є 

неможливою без реалізації сукупності унікальних заходів, які мають форму проектів або 

програм. Для досягнення очікуваного ефекту від проектів та програм міського розвитку, 

необхідно удосконалити методологію управління проектами.  

На відміну від існуючих, розроблені в ході виконання дослідження нові методи 

ідентифікації та класифікації стейкхолдерів, які враховують багатомірність і динамічність 

характеристик і вимоги стейкхолдерів проектів.  

Розроблено також інструментальні засоби управління стейкхолдерами проектів та 

програм міського розвитку, що дозволяють здійснювати практичне використання 

запропонованих моделей і методів у середовищі MS Project. 

Значимість та практичне застосування: Запропоновані моделі та методи управління 

стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку адаптовано для практичного 

використання на галузевих підприємствах міського господарства з метою підвищення 

результативності їхніх проектів та програм в умовах ресурсних та інвестиційних обмежень. 

Впровадження результатів дослідження сприятимуть розвитку країни та світового 

суспільства, соціально-економічної та наукової систем України, зокрема, методології 

управління проектами за наступними напрямами: 

- підвищення якості проектів та програм за рахунок прийняття методично 

обґрунтованих рішень щодо задоволення вимог стейкхолдерів проектів та управління 

взаємодіями зі стейкхолдерами проектів; 

- забезпечення ефективності розподілу ресурсів проекту за рахунок використання 

механізмів рейтингування вимог стейкхолдерів проекту; 

- підвищення економічної ефективності підприємств, які використовують результати 

дослідження під час виконання проектів; 

- підвищення конкурентоспроможності міст і регіонів, підвищення соціальної 

ефективності міських проектів та програм за рахунок обґрунтованого урахування інтересів 

всіх стейкхолдерів. 

 

 

Науковий напрям (згідно додатку до Інформації про наукову та науково-технічну 

діяльність закладу вищої освіти або наукової установи за 2017 рік):  

6. Охорона навколишнього середовища, науки про Землю. 

 

Назва роботи: Науково-технічне обґрунтування використання фітотехнологій для 

захисту малих річок України від забруднення та їх екологічного відновлення. 

Науковий керівник: Стольберг Ф.В., д-р техн. наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування за повний період: 416,392 тис. грн., зокрема на 2017 

рік – 215,662 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: Аналіз сучасного стану проблеми екологічної 

деградації малих річок України, встановлення головних джерел їх забруднення. Аналіз 

ефективності фітотехнологій у порівнянні із традиційними технологіями очищення 

господарсько-побутових та сільськогосподарських стічних вод, встановлення залежностей 
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між ефективністю очищення та параметрами штучної водно-болотяної екосистеми. Вивчення 

стану очисних споруд в сільській місцевості областей України. 

Узагальнення світового досвіду та попередніх доробок авторів щодо розробки та 

використання фітотехнологій для очищення господарсько-побутових стічних вод, що 

утворюються в сільській місцевості, як альтернативи традиційним очисним спорудам. 

Порівняний аналіз технологічної ефективності та економічних показників технології 

«Біоплато» і традиційних очисних споруд. 

Новизна: Оригінальністю дослідження, в рамках запропонованого проекту з ознаками  

наукової новизни, є аналіз ландшафтних умов в різних регіонах та їх класифікація, що 

дозволить розробити уніфіковані конструктивні рішення фітотехнологій для умов великих 

фізико-географічних регіонів (макрорегіонів) України. Ще одним аспектом досліджень в 

рамках запропонованого проекту з ознаками наукової новизни є комбінаторний та 

кореляційний аналіз видів вищих водних рослин (ВВ) у зв’язку із складом забруднюючих 

інгредієнтів стічних вод та створення матриці «види рослин – інгредієнти-забрудники», що 

становить платформу для ідентифікації ботанічної компоненти запропонованих споруд і 

широкого використання фітотехнологій. 

Розроблено універсальну 5-бальну шкалу оцінки ефективності очищення стічних та 

забруднених природних вод на спорудах «Біоплато» і розроблено вісім основних матриць 

«види рослин ВВР – компоненти-забрудники», що дозволяють обирати найбільш придатні для 

конкретних умов застосування споруд «Біоплато» види-макрофіти та визначати їх очікувану 

ефективність. 

Науковий рівень: Вперше проведено районування території України для 

впровадження фітотехнологій «Біоплато» на підставі суміщення карт басейнів великих річок, 

геоморфологічного районування, суми опадів, сумарного випаровування, ізотерм січня, а 

також геоботанічного районування засобами ГІС-моделювання. Створений ГІС-ресурс 

розміщено у Всесвітній мережі (http://env-gis.nextgis.com/resource/9/display?base=osm-

mapnik&lon=29.9590&lat=48.8127&angle=0&zoom=6&styles=8). 

Науково-технічні рекомендації щодо використання фітотехнології «Біоплато» як і 

проект керівного нормативного документу «Споруди для очищення зворотних вод з 

використанням фітотехнології. Проектування, будівництво, експлуатація» для всієї території 

України надаються вперше, на підставі узагальнення практичного досвіду авторів з 

досліджень взаємозв’язків ефективності очищення із типом споруд, геоморфологічними 

особливостями територій, а також складом і різноманіттям угруповань макрофітів (видів 

вищої водної рослинності). Показано, що за ефективністю очищення стічних вод різного 

походження, але насамперед, господарсько-побутових, споруди «Біоплато» є не менш, а в 

деяких випадках й більш ефективними за споруди традиційних технологій.  

Значимість та практичне застосування: Практична цінність результатів розробки – 

аналіз екологічного стану водних ресурсів за басейнами великих річок та стану 

водовідведення й очисних споруд в сільській місцевості України – полягає в можливості 

визначення пріоритетних регіонів для впровадження фітотехнологій «Біоплато». Подальша 

локалізація споруд у певних місцях відбуватиметься з врахуванням потреб та можливостей 

територіальних громад, за допомогою ГІС-мапи розташування діючих та рекомендованих до 

впровадження споруд з прив’язкою до запропонованих еко-регіонів. Таким чином, як на 

рівні регіону, так і на місцевому рівні існує можливість вибору споруд «Біоплато» певного 

типу з рекомендованими видами макрофітів у складі їх рослинного компоненту. 

Прототип керівного нормативного документу щодо розміщення й облаштування 

споруд «Біоплато» є практичним керівництвом для проектувальників і посадовців, 

відповідальних за розвиток житлово-комунального господарства та інженерної 

інфраструктури в регіонах. 
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Науковий напрям (згідно додатку до Інформації про наукову та науково-технічну 

діяльність закладу вищої освіти або наукової установи за 2017 рік):  

7. Економічні та правові науки. 

 

Назва роботи: Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі 

фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах 

євроінтеграції.  

Науковий керівник: Момот Т.В., д-р екон. наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування за повний період: 481,834 тис. грн., зокрема за 2017 

рік: 168,604 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: У роботі запропоновано методологічні й методичні 

засади, а також конкретні моделі та процедури їх реалізації для комплексного оцінювання 

рівня економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України. Запропоновано та 

досліджено на реальних даних економіко-математичну модель управління економічною 

безпекою оборонно-промислового комплексу (ОПК) України, окремих підприємств цього 

комплексу, доведено адекватність моделі, показано можливості її використання для 

визначення оптимальних управлінських стратегій і механізмів їх реалізації як на 

національному, так і на рівні конкретних суб’єктів господарювання. На підставі розробленої 

моделі та низки індикаторів запропоновано ефективну систему антикорупційного 

моніторингу, удосконалення механізмів формування і контролю за видатками на потреби 

оборони, оптимізації бюджетних витрат та забезпечення їх раціонального розподілу тощо. 

Отримані результати дозволяють створити діючу систему протидії корупції в усіх її формах 

(у т.ч., - на підприємствах ОПК України). Результатом впровадження наукових розробок є 

зміцнення обороноздатності держави, підвищення ролі та авторитету України на 

міжнародній арені в умовах складності і непередбачуваності зовнішнього та внутрішнього 

економічного середовища, реалізація принципово нової єдиної військово-економічної 

доктрини. 

Новизна: На засадах системного підходу вперше сформовано концептуально-

методологічний базис здійснення антикорупційного аудиту шляхом визначення його як системи 

взаємопов’язаних елементів, що спрямована на виявлення факторів і оцінку ризиків корупції, 

розробку відповідних заходів з протидії та запобігання корупції, що дозволяє забезпечити 

контроль за дотриманням антикорупційного законодавства. 

Вперше розроблено: 

 - з позиції синергетичної парадигми обґрунтовано концепцію формування 

економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України в умовах євроінтеграції 

шляхом реалізації інструментарію стратегічного моніторингу та антикорупційного аудиту за 

європейськими стандартами безпеки; 

 - розроблено теоретико-концептуальні засади здійснення процесу розробки системи 

індикаторів економічної безпеки оборонної промисловості України, що являє собою процес 

послідовного проходження етапів визначення мети та завдань діагностики стану економічної 

безпеки оборонної промисловості, підбору й обробки необхідної інформації та, 

безпосереднього формування системи індикаторів економічної безпеки оборонної 

промисловості; 

 - розроблено методичний підхід до комплексної оцінки рівня економічної безпеки 

підприємств оборонної промисловості України на основі визначення інтегрального 

показника, побудованого на основі сукупності соціально-економічних, техніко-

технологічних, науково-інноваційних та управлінсько-організаційних індикаторів з 

обов’язковим урахуванням критеріїв, пов’язаних із зовнішнім і внутрішнім середовищем 

функціонування оборонної промисловості; 

 - сформовано модель антикорупційного моніторингу як систему, що встановлює 

комплекс правил, стандартів, процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в 

діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу і забезпечує формування 
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антикорупційної політики для координації діяльності органів влади з реалізації 

антикорупційної політики держави. 

Науковий рівень: За результатами наукових досліджень були отримані нові знання 

відносно теоретико-методологічних положень щодо пріоритетів забезпечення економічної 

безпеки підприємств оборонно-промислового комплексу України, напрацьовано практичні 

рекомендації щодо визначення стратегічних пріоритетів забезпечення економічної безпеки 

підприємств ОПК. Також було сформульовано теоретичні особливості забезпечення сучасної 

політики національної безпеки, обґрунтовано концептуальні засади управління на 

національному рівні з урахуванням світового досвіду, визначено перспективи та ключові 

напрямки щодо його модернізації.  

Важливим результатом наукової роботи слід вважати класифікацію факторів загроз 

національній безпеці України, просторову структуризацію цих факторів та створення на 

цьому підґрунті математичної моделі щодо оцінки ризиків та джерел загроз економічній 

безпеці ОПК України. До переваг запропонованої моделі слід віднести використання 

сучасних математичних підходів до імітаційного моделювання складних динамічних систем 

та використання останніх досягнень у сфері інтелектуального аналізу даних.  

Вказані результати стали науковим підґрунтям для розробки теоретичних, 

методологічних і методичних положень та конкретних процедур щодо підвищення рівня 

економічної безпеки функціонування підприємств ОПК України, що сприятиме кращому 

задовільненню потреб Збройних Сил України у сучасному озброєнні та військовій техніці. 

На підставі розробленої моделі та низки індикаторів запропоновано ефективну 

систему антикорупційного моніторингу, удосконалення механізмів формування і контролю 

за видатками на потреби оборони, оптимізації бюджетних витрат та забезпечення їх 

раціонального розподілу тощо.  

Значимість та практичне застосування: У роботі запропоновано методологічні й 

методичні засади, а також конкретні моделі та процедури їх реалізації щодо комплексного 

оцінювання рівня економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України. 

Запропоновано та досліджено на реальних даних економіко-математичну модель управління 

економічною безпекою ОПК України, окремих підприємств цього комплексу, доведено 

адекватність моделі, показано можливості її використання для визначення оптимальних 

управлінських стратегій і механізмів їх реалізації як на національному, так і на рівні 

конкретних суб’єктів господарювання. Отримані результати дозволяють створити діючу 

систему протидії корупції в усіх її формах (у т.ч. – на підприємствах ОПК України). 

Результатом впровадження наукових розробок є зміцнення обороноздатності держави, 

підвищення ролі та авторитету України на міжнародній арені в умовах складності і 

непередбачуваності зовнішнього та внутрішнього економічного середовища, реалізація 

принципово нової єдиної військово-економічної доктрини. 

Результати дослідження можуть бути використані надалі в таких напрямах: у 

законотворчій і практичній діяльності Верховної Ради України, МЗС України, РНБО 

України, Міністерства оборони України та інших міністерств і відомств України, у процесі 

практичної реалізації безпекової політики України в умовах євроінтеграції; у діяльності 

урядових і неурядових делегацій, постійних представництв України в ЄС та інших 

європейських структурах. 

 

Науковий напрям (згідно додатку до Інформації про наукову та науково-технічну 

діяльність закладу вищої освіти або наукової установи за 2017 рік):  

9. Механіка 

 

Назва роботи: Створення фундаментальних основ теорії випробувань багатовимірних 

об'єктів на вібронадійність в умовах відтворення просторових траєкторій руху. 

Науковий керівник: Шпачук В.П., д-р техн. наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування за повний період: 392,208 тис. грн., зокрема за 2017 
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рік: 137,247 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: Використання просторової вібрації при 

випробуваннях й дослідженні вібронадійності, багатовимірних динамічних моделей 

вібронадійності та амплітудно-фазо-частотних характеристик об’єктів дослідження 

просторової дискретно-континуальної структури на відміну від відомих у науці 

одновимірних характеристик вказаного типу, забезпечить впровадження ресурсозберігаючих 

технологій за рахунок скорочення тривалості випробувань більш, ніж удвічі, продовження 

терміну служби вузлів машинобудування в 1,5 рази, а також абсолютну інформативність 

наступних параметрів: власні частоти; частоти спряжених резонансів; амплітуди і спектри 

коливань об’єктів просторової дискретно-континуальної структури на власних та спряжених 

частотах при варіюванні частоти, фази та амплітудних параметрів механічного збудження. 

Створено аналітичні і чисельні методи, алгоритми та комп’ютерні програми моделювання й 

розрахунку параметрів динамічної взаємодії та напружено-деформованого стану в умовах 

багатокоординатного навантаження при врахуванні механічних характеристик  підсистем, а 

також критеріїв відмов, формалізованих на базі параметрів амплітудно-фазо-частотних 

характеристик; створено метод випробувань на вібронадійність багатовимірних об’єктів на 

трикоординатному поступальному вібростенді, що забезпечує на відміну від наявних 

розширення функціональних можливостей випробувань за рахунок відтворення у просторі в 

контрольній точці об’єкта траєкторії заданої форми і орієнтації. 

Новизна: Наукові положення теорії випробувань об'єктів багатовимірної структури на 

вібронадійність в умовах відтворення просторових траєкторій руху заданої форми і 

орієнтації у нерухомому евклідовому просторі, закономірності, механізми та особливості 

впливу ефекту синергізму складових багатокоординатного вібраційного навантаження на 

об’єкти механіки просторової дискретно-континуальної структури, виникаючого напружено-

деформованого стану елементів конструкції, створено, досліджено й узагальнено вперше у 

світі.  

Розроблено новітні практичні рекомендації з використання наукових результатів 

проекту в народному господарстві, на ринку інтелектуальної власності, у вигляді методів, 

методик, систем та установок, патентів, що реалізують механічне навантаження об’єктів 

просторової дискретно-континуальної структури в режимі прояву синергетичного ефекту 

при відтворенні заданих просторових траєкторій руху. 

Науковий рівень: Отримані методи випробувань вузлів машин на трикоординатну 

поступальну вібрацію, створені на базі багатовимірних динамічних моделей вібронадійності, 

при врахуванні нелінійності характеристик жорсткості несучих елементів об’єктів 

досліджень за параметрами: показники динамічного та напружено-деформованого стану; 

власні частоти; частоти спряжених резонансів; амплітуди і спектри коливань на власних та 

спряжених частотах при варіюванні структури і характеристик об’єктів випробувань та 

параметрів зовнішнього збудження. Наукові положення і отримані результати досліджень 

перевищують світовий рівень. 

Значимість та практичне застосування: Створення фундаментальних основ теорії 

випробувань об'єктів багатовимірної структури на вібронадійність в умовах відтворення 

просторових траєкторій руху заданої форми і орієнтації у нерухомому евклідовому просторі 

відноситься до найактуальніших задач сучасної науки і техніки. Створені інноваційні методи 

і методики випробувань, способи технічної реалізації вібростендів, систем і установок, 

чисельні методи та комп’ютерні програми розрахунків використовуються при проведенні 

випробувань виробів, їх агрегатів і вузлів на вібронадійність в умовах багатокоординатного 

вібраційного навантаження на підприємствах авіаційної, космічної і транспортної техніки, 

машинобудування, енергомашинобудування, суднобудування та комунального господарства, 

завдяки чому забезпечується підвищення ефективності випробувань, виключення знижених 

оцінок вібронадійності і непередбачуваних відмов об’єктів в експлуатації.  

Споживачами результатів наукових розробок є підприємства машинобудівної, 

авіаційної, космічної, будівельної та транспортної галузей, наприклад: Казенне підприємство 
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Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова, Харківське АКБ 

науково-виробничої корпорації «ФЕД», Інститут проблем машинобудування НАН України 

ім. А.Н. Підгорного, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», Державне комунальне підприємство «Міськелектротранс». 

 

Науковий напрям (згідно додатку до Інформації про наукову та науково-технічну 

діяльність закладу вищої освіти або наукової установи за 2017 рік): 

13. Авіаційно-космічна техніка і транспорт. 

 

Назва роботи: Закономірності управління системами міських пасажирських 

перевезень. 

Науковий керівник: Лобашов О.О., д-р техн. наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування за повний період: 388,187 тис. грн., зокрема за 2017 

рік: 135,825 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: Розроблено прикладні моделі статистичного аналізу 

пасажиропотоків на маршрутах міського транспорту.  

Модель потреб у пересуваннях являє собою матрицю міжрайонних кореспонденцій 

пасажирів, що надалі трансформується у матрицю кореспонденцій між зупинками на підставі 

трас маршрутів мережі. Одержання цієї матриці доцільно проводити з використанням 

гравітаційного методу розрахунку кореспонденцій. У цьому випадку в якості вихідних даних 

виступає ємність транспортних районів міста й матриця найкоротших відстаней, визначених 

на основі математичного опису транспортної мережі. 

Модель маршрутної мережі складається із двох складових: трас маршрутів і кількості 

транспортних засобів (ТЗ). При цьому для забезпечення ефективної роботи міської 

пасажирської транспортної системи (МПТС) у цілому необхідно зв'язати параметри геометрії 

трас маршрутів і пасажиропотоки на цих маршрутах. Для цієї мети використовується модель 

перерозподілу пасажиропотоків по маршрутній мережі. На підставі пасажиропотоків по 

кожному маршруту розраховується раціональна кількість транспортних засобів, техніко-

економічні й техніко-експлуатаційні показники роботи на маршрутах. 

Моделювання функціонування МПТС відбувається шляхом зміни трас маршрутів у 

місті та зміною кількості ТЗ на них. Зміна цих параметрів дозволяє домогтися очікуваних 

показників ефективності функціонування МПТС. 

Новизна: Розглянутий метод тарифікації дозволяє застосовувати диференційовану 

величину сплати пасажирами за проїзд залежно від його відстані. Це забезпечить отримання 

перевізником величини доходів залежно від фактично виконаної транспортної роботи, а 

пасажиру – витрати коштів згідно до отриманої послуги. 

Розроблено теоретичні методи – формалізації аналізу і синтезу, індукції і дедукції 

абстрагування, моделювання; та експериментальні методи – планування експерименту, 

вимірювання, спостереження; системний аналіз при розробці пропозицій щодо 

тарифоутворення на міському пасажирському транспорті, визначенні рівнозначної дальності 

поїздки та розробці схем розподілу транспортної роботи та відповідних фінансових потоків; 

експериментальні дослідження при встановленні зміни обсягів перевезень на маршрутах; 

математичне моделювання при визначенні коефіцієнту відносної зміни обсягів перевезень. 

Ці методи відрізняються від аналогічних тим, що використовуються сучасною наукою та 

базуються на пасивних спостереженнях с подальшим математичним моделюванням 

транспортних процесів. 

Науковий рівень: Пропонується виявити закономірності функціонування пасажирської 

транспортної системи міст, які дозволяють при сталих суспільних можливостях 

запропонувати такі транспортні технології, що максимально враховують інтереси пасажирів і 

перевізників при вирішенні завдань організації та управління різними технологіями міських 

пасажирських перевезень.  
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Отримані нові знання в значній мірі можуть удосконалити процеси проектування 

міських пасажирських транспортних систем, а також стати основою теорії міських 

пасажирських перевезень, яких ще не має сучасна наука транспортних систем міст. 

Значимість та практичне застосування: Запропоновано підходи щодо організації та 

управління міськими пасажирськими транспортними системами через керування тарифними 

механізмами і розподілом транспортної роботи. Запропоновані наукові підходи можуть бути 

використані міськими органами влади і транспортними підприємствами при вирішенні 

завдань організації та управління міськими пасажирськими перевезеннями. 

 

 

 

Науковий напрям (згідно додатку до Інформації про наукову та науково-технічну 

діяльність закладу вищої освіти або наукової установи за 2017 рік):  

12. Енергетика та енергоефективність, технології видобутку та переробки корисних 

копалин, машинобудування та приладобудування 

 

Назва роботи: Керування потоками активної та реактивної потужностей в 

розподільчих електричних мережах міст на основі концепції SMART – GRID шляхом 

використання фазоперемикаємих вольтододавальних трансформаторів. 

Замовник: Міністерство освіти і науки України. 

Науковий керівник: Говоров П.П., д-р техн. наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування: 75,000 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: Проведено аналіз режимів зміни, методів і 

технічних засобів поліпшення  показників якості напруги в розподільчих мережах міст. 

Встановлено недостатність централізованого регулювання напруги. Обґрунтовано 

необхідність застосування додаткових коштів місцевого регулювання напруги. Визначено 

доцільність комплексного вирішення питань регулювання і симетрування напруги. 

Обґрунтовано необхідність використання для вирішення даної проблеми вольтододавального 

трансформатору з електронним управлінням. Встановлено необхідність вдосконалення 

існуючої системи регулювання напруги в системи електропостачання міст в частині 

децентралізації системи і розширенні функцій технічних засобів регулювання напруги, а 

також об'єднанні завдань підвищення якості енергії і компенсації реактивної потужності в 

мережах. 

При виконанні роботи отримані наступні основні результати:  

- основи теорії регулювання напруги за допомогою вольтододавального 

трансформатору з електронним управлінням;  

- основні принципи синтезу вольтододавального трансформатору із заданими 

властивостями;  

- ідеологія побудови і технічне завдання на створення способів управління і 

регулювання напруги в розподільчих мережах за допомогою вольтододавального 

трансформатору, відповідно до яких розроблено структурні та принципові схеми елементів і 

вузлів, алгоритмічне і програмне забезпечення завдання.  

- комплект програм для автоматизованої системи управління розподільчої мережі, що 

забезпечує оптимальне функціонування систем електропостачання, як складової частини 

міського господарства. 

Новизна: Аналогів наукових рішень, що пропонуються авторами ні у вітчизняній, ні у 

світовій науковій праці не знайдено. 

Науковий рівень: Відсутність подібних досліджень серед світових лідерів 

енерготехніки та електроенергетики дає основу вважати результати такими, що знаходяться 

на світовому рівні. 
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Значимість та практичне застосування: Отримані результати досліджень можуть 

бути покладені в основу переходу до принципово нової системи електропостачання міст, що 

базується на системі постійного струму і відповідає потребам сучасного суспільства. 

 При створенні нової техніки та технологій електропостачання міст для 

електротехнічної та енергетичної галузей, створенні нових засобів комплексного керування 

режимами систем електропостачання міст, підвищенні якості товарів та послуг для 

мешканців міст за рахунок підвищення якості електричної енергії. 

 

 

 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання 

перехідних науково-дослідних робіт  
 

Науковий напрям (згідно додатку до Інформації про наукову та науково-технічну 

діяльність закладу вищої освіти або наукової установи за 2017 рік):  

6. Охорона навколишнього середовища, науки про Землю. 

 

Назва роботи: Створення та дослідження ефективності універсальної системи 

екологічного діагностування теплових двигунів та котельних установок. 

Замовник: Міністерство освіти і науки України. 

Науковий керівник: Полив’янчук А.П., д-р техн. наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування за повний період: 1500,000 тис. грн., зокрема на 2017 

рік – 385,000 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: Розроблено концепцію створення на основі 

мікротунелю (частковопотокового пробовідбірного пристрою, який використовується при 

сертифікації транспортних двигунів) універсальної системи екологічного діагностування 

теплових двигунів (ТД) і котельних установок (КУ) різного призначення, створено 

принципову схему та алгоритм роботи такої системи. Сформовано на основі аналізу 

світового і власного досвіду експлуатації тунелів науково-практичну базу для підвищення 

універсальності цих систем, яку складають: математичні моделі похибок, експлуатаційних 

параметрів і показників ефективності тунелів; макетні зразки мінітунелю з ізокінетичним 

пробовідбірником МТ-1 та мікротунелю МКТ-2; випробувальні стенди для досліджень 

теплових процесів в тунелях, режимів відбору газових проб; результати експериментального 

відпрацювання процедур екологічної сертифікації транспортних двигунів.  

Систематизовано вимоги нормативних документів: Правил ЄЕК ООН R-49, R-83, R-

96, стандартів ISO 8178, ДСТУ 32.001-94, ДСТУ 3649: 2010, ДСТУ 50831-95 та ін. до 

обладнання, процедур випробувань – їздових, стаціонарних, транзієнтних циклів та режимів, 

методик визначення екологічних показників ТД і КУ різного призначення. 

Запропоновано та експериментально доведено ефективність використання в мікротунелі 

компенсаційного методу відбору газових проб з вихлопної системи двигуна та метод 

динамічного контролю дизельних твердих частинок з оптико-електронним чутливим 

елементом. 

Новизна: Вперше на основі аналізу та систематизації світового і власного досвіду 

використання тунелів сформовано науково-практичну базу для створення на базі 

мікротунелів універсальних систем екологічного діагностування ТД і КУ з широкою галуззю 

використання у сферах транспорту і комунальної енергетики. 

Вперше обґрунтовано доцільність використання в мікротунелях та доведено 

практичну придатність двох нових методів: 

1) компенсаційного методу відбору проби відпрацьованих газів двигуна, який є 

альтернативою відомому вартісному диференційному методу, що використовується в 

мікротунелі AVL SPC 472; цей метод забезпечує потрібну точність визначення коефіцієнту 
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розбавлення відпрацьованих газів повітрям у тунелі - ±4% при використанні недорогих 

витратомірів газових потоків – стандартних звужувальних пристроїв; 

2) методу динамічного контролю концентрацій дизельних твердих частинок з оптико-

електронним чутливим елементом, який є альтернативою вартісним високотехнологічним 

методам Tapered element oscillating microbalance, Quartz Crystal Microbalance, Laser Induced 

Incandescence та ін.; цей метод забезпечує можливість вимірювань наднизьких концентрацій 

ТЧ з чутливістю до ±5 мкг/м
3
 в діапазонах: 1,25 … 0,25 мг/м

3
 відповідно до вимог норм 

Євро-3, Євро-4,5 та можливість контролю миттєвих значень викидів твердих частинок в ході 

виконання динамічних випробувальних циклів: European Transient Cycle, Worldwide Transient 

Vehicle Cycle, Worldwide heavy-duty transient cycle та ін. 

Удосконалено гравіметричний метод контролю масових викидів дизельних твердих 

частинок в мікротунелі за рахунок урахування впливу умов розбавлення відпрацьованих 

газів повітрям на масу твердих частинок, що збираються на фільтрі що дозволяє суттєво 

зменшити методичну похибку вимірювань контрольованого викиду твердих частинок. 

 

Науковий рівень: За своєю універсальністю вимірювальна система з мікротунелем для 

екологічного діагностування ТД і КУ різного призначення, яка створюється в цьому проекті, 

перевищує відомі аналоги галузь застосування яких обмежується транспортними двигунами. 

Запропоновані методи компенсаційного відбору газової проби з вихлопної системи 

двигуна та динамічного контролю концентрацій дизельних твердих частинок дозволяють 

суттєво знизити вартість мікротунелів при забезпеченні потрібних точністі і швидкодії цих 

систем. 

Розроблено нові інноваційні засоби і способи контролю параметрів мікротунелів та 

випробувальних стендів, на які отримано 8 патентів України на корисні моделі. 

Значимість та практичне застосування: Під час виконання проекту створено та 

введено в експлуатацію навчально-наукову лабораторію «Екологічний моніторинг» кафедри 

інженерної екології міст ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на 12 навчальних місць, укомплектовану 

сучасними газоаналізаторами, приладами фотометричного аналізу проб, контролю фізичних 

забруднень та ін. Розроблено інноваційні засоби і способи контролю параметрів мікротунелів 

та випробувальних стендів – витратоміри, датчики тиску, газоаналізатори та вібраційний 

перетворювач, щодо підвищення ефективності екологічного діагностування ТД і КУ. 

 

Науковий напрям (згідно додатку до Інформації про наукову та науково-технічну 

діяльність закладу вищої освіти або наукової установи за 2017 рік):  

12. Енергетика та енергоефективність, технології видобутку та переробки корисних 

копалин, машинобудування та приладобудування 

 

 

Назва роботи: Розробка програмного комплексу з об’єктно-орієнтованого 

проектування електромеханічних перетворювачів енергії та інтелектуальної системи 

забезпечення їх високоефективного функціонування. 

Замовник: Міністерство освіти і науки України. 

Науковий керівник: Плюгін В.Є., д-р техн. наук, професор. 

Фактичний обсяг фінансування за повний період: 1500,000 тис. грн., зокрема на 2017 

рік – 385,000 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: Розробляється нова концепція оптимального 

проектування електромеханічних перетворювачів енергії (ЕМПЕ), що включає розробку 

алгоритму, постановку завдань досліджень, блок попереднього розрахунку навантаження і 

вибір системи живлення, формування класів, оптимізацію, пост-моделювання динамічних 

режимів, польовий розрахунок і автоматичну генерацію креслярської документації. 

Особливість нового підходу для електромашинобудування полягає в реалізації методу 

об’єктно-орієнтованого проектування в розробці і оптимізації ЕМПЕ, що дозволяє значно 
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скоротити строки їх проектування з одночасним підвищенням техніко-економічних 

показників. 

Новизна: Новизна проекту полягає у створенні класифікації електромеханічних 

перетворювачів енергії, запропонованої у вигляді ієрархічної структури, базовим елементом 

якої є узагальнений електромеханічний перетворювач енергії.  

Вперше розроблено: 
 – принципи об'єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів 

енергії; 

– положення формоутворення об'єктів електромеханіки; 

– теоретичні основи об'єктно-орієнтованого проектування ЕМПЕ; 

– запропоновано алгоритм автоматизованого синтезу математичних моделей ЕМПЕ; 

–запропоновано метод об'єктно-орієнтованої організації процесу проектування і 

математичного моделювання ЕМПЕ; 

– встановлено залежність між компонентами рівнянь електромагнітного поля, 

коефіцієнтами матричних математичних моделей перехідних процесів і конструктивним 

виконанням ЕМПЕ. 

Науковий рівень: Завдяки технології об'єктно-орієнтованого проектування можливо 

застосовувати високопродуктивні алгоритми оптимізації, такі як декартовий добуток 

множин і генетичний алгоритм, що з високою вірогідністю дає найкращий варіант вибірки 

при заданих обмеженнях і критеріях оптимальності.  

Проект спрямований на підвищення енергоефективності ЕМПЕ при зниженні витрат 

на проектування і проведення експериментальних випробувань. 

Значимість та практичне застосування: Реалізація методу об’єктно-орієнтованого 

проектування в розробці і оптимізації електромеханічних перетворювачів енергії дозволить 

значно скоротити строки їх проектування з одночасним підвищенням техніко-економічних 

показників.  

Результати дослідження спрямовані на потреби розвитку електромашинобудівної 

галузі країни та дозволять: 

- значно скоротити терміни проектування та терміни модифікації існуючих проектів 

ЕМПЕ; 

- застосування продуктивних алгоритмів оптимізації, які можна задіяти лише для 

об’єктно-орієнтованого проекту, дозволяє підвищити техніко-економічні показники ЕМПЕ; 

- комплексне проектування на базі програмного забезпечення, що буде розроблено, 

виключає необхідність у коштовних програмних продуктах іноземного походження; 

- підвищення конкурентної спроможності вітчизняних ЕМПЕ. 

 

 

IІІ. Розробки, які впроваджено у 2017 році за межами ВНЗ 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень 

отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадженн

я (назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровад 

ження 

Практичні 

результати, які 

отримано 

ВНЗ/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

1  

Проведення 

комплексного 

аналізу впливу 

заходів з 

ресурсозбереження 

на результати 

діяльності 

Комунального 

підприємства 

«Харківводоканал» 

 

Автори:  

Димченко О.В. д-р 

екон. наук, проф.; 

Гайденко С.М. 

асист.; 

Матвєєва Н.М. канд. 

екон. наук, доц.; 

Соболєва Г.Г. канд. 

екон. наук, доц.; 

Прасол В.М. ст. 

викл.; 

Рудаченко О.О. 

канд. екон. наук, 

асист.; 

Ольховська М.А. 

асист.; 

Кухтін К.В. асист.  

 

 

Соціальний ефект:  

На основі 

проведеного 

дослідження 

проведено 

комплексний 

аналіз фінансово-

господарської 

діяльності 

підприємства. 

Розглянуто 

особливості 

ресурсозбережен-

ня у сучасних 

умовах 

функціонування 

підприємств. 

 

Економічний 

ефект: 

Проаналізовано 

програми 

енергоефектив- 

ності за 2013-

2015 рр., та 

здійснено 

розрахунок 

впливу на 

результати 

діяльності 

підприємства 

впроваджених та 

запланованих 

заходів 

ресурсозбережен-

ня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальне 

підприєм- 

ство «Харків- 

водоканал» 

61013,  

м. Харків 

вул. 

Шевченка, 2 

 

Госпдоговір  

23/9–НР/16 

Дата акту 

впровад-

ження 

28.04.2017 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 60,0 тис. 

грн. 

Результати 

роботи довели 

наявність 

прямого впливу 

ресурсозберігаю-

чих заходів КП 

«Харківводо- 

канал» на 

результати 

діяльності 

підприємства; 

виявили, що 

найбільш 

вагомим 

факторам зміни 

валового 

фінансового 

результату є 

рентабельність 

поточних витрат; 

обґрунтована 

необхідність 

більш точної 

попередньої 

оцінки заходів 

ресурсозбере-

ження і повного 

контролю за їх 

реалізацією. 
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1 2 3 4 5 6 

2  

Розробка теоретико-

методичних засад 

стратегічного 

моніторингу в 

системі 

забезпечення 

фінансово-

економічної безпеки 

підприємств 

водопостачання і 

водовідведення.  

 

Автори:  

Момот Т.В. д-р 

екон. наук, проф.; 

Кадничанський 

М.В. канд. екон. 

наук, доц.; 

Шкурко О.В. канд. 

екон. наук, доц.; 

Шаповал Г.М. канд. 

екон. наук, доц.; 

Чудопал А.І. канд. 

екон. наук, асист.; 

Конопліна О.О. 

асист. 

 

Соціальний ефект: 

Розроблено 

систему 

моніторингу 

впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища на 

рівень фінансово-

економічної 

безпеки 

підприємств 

водопостачання та 

водовідведення.  

Визначено 

деструктивні 

впливи 

середовища, які 

необхідно 

нейтралізувати, 

також встановлено 

чинники, та на яку 

складову 

фінансово-

економічної 

безпеки вони 

здійснюють вплив, 

що дозволяє 

досягти 

поставлених цілей 

діяльності 

підприємств. 

 

Економічний 

ефект: 

Визначено нові 

прогнозовані 

показники на 

певний момент 

часу та на 

перспективу з 

урахуванням 

виявлених 

відхилень. 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальне 

підприємство 

«Харків-

водоканал» 

61013,  

м. Харків 

вул. 

Шевченка, 2 

 

Госпдоговір 

4/12 – 

ПД/16  

Дата акту 

впровад-

ження 

22.02.2017 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 25,0 тис. 

грн. 

Визначено, що 

використання 

стратегічного 

моніторингу 

системи 

фінансово-

економічної 

безпеки 

передбачає 

проведення 

безперервних 

досліджень 

підприємства на 

будь-якому 

відрізку часу. 

Результати 

дослідження 

використані при 

викладанні 

спеціальності 

«Комплексне 

забезпечення 

фінансово-

економічною 

безпекою» та 

«Стратегічний та 

інноваційний 

менеджмент в 

сфері фінансово-

економічної 

безпеки». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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1 2 3 4 5 6 

3 Встановлення 

технічного стану 

несучих 

конструкцій 

будівлі корпусу 

39А ПАТ «ФЕД» у 

м. Харкові з 

видачею 

рекомендацій щодо 

подальшої 

безпечної 

експлуатації.  

 

Автори:  

Шмуклер В.С. д-р 

техн., наук, проф.; 

Стоянов Є.Т. канд., 

техн., наук, доц.; 

Псурцева Н.О. канд. 

техн., наук, доц.; 

Кошман Є.В. зав. 

лаб. 

Соціальний ефект: 

Встановлені 

загальний стан 

будівлі та 

пошкодження 

його основних 

конструкцій. 

Надано 

рекомендації про 

можливість 

надбудови одного 

поверху та 

подальшої 

безпечної 

експлуатації 

будівлі. 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідаль-

ністю «Сталь-

конструкція 1»  

61106,  

м. Харків, 

просп. 

Московський 

283 

Госпдоговір 

2915/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

23.10.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 49,066 

Прийняті 

рішення при 

виконанні робіт з 

встановлення 

технічного стану 

будівлі повинні 

забезпечити їх 

експлуатаційну 

здатність і 

довговічність. 

Отримані 

результати 

застосовано при 

викладанні 

освітньої 

програми 

«Будівництво та 

архітектура». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 

 

 

 

 

4 Встановлення 

технічного стану 

будинків 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Балаклія, які 

постраждали в 

наслідок 

надзвичайної 

ситуації 23.03.2017 

 

Автори:  

Шмуклер В.С. д-р 

техн. наук, проф.; 

Стоянов Є.Г. канд. 

техн. наук, доц.; 

Псурцева Н.О. канд. 

техн. наук, доц. 

Соціальний ефект: 

Виконані 

обстеження, 

оцінений 

фактичний стан, 

встановлено 

ступінь фізичного 

зносу будівельних 

конструкцій 

будинків 

житлового фонду, 

промисловості та 

соціально-

культурного 

призначення. Для 

відновлення та 

подальшої 

безпечної 

експлуатації 

будівель надані 

рекомендації за 

кожним з 

досліджуваних 

об'єктів. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

розвитку 

інфраструк-

тури міста 

Балаклійської 

міської ради 

64200 

Харківська 

обл.  

м. Балаклія, 

вул. 

Центральна, 

16 

Госпдоговір  

2903/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

15.06.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 49,414 

тис. грн 

Надані 

рекомендації 

щодо можливої 

подальшої 

експлуатації 

будівель. 

Впроваджено в 

навчальний 

процес при 

підготовці 

фахівців за 

напрямами 

«Промислове та 

цивільне 

будівництво». 
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5 Формування 

стратегічних 

напрямків 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємств 

оборонної 

промисловості 

України в умовах 

Євроінтеграції. 

 

Автори:  

Момот Т.В. д-р 

екон., наук, проф.; 

Аванесова Н.Е. 

канд. екон. наук, 

доц. 

Соціальний ефект:  

На основі 

проведеного 

дослідження 

розроблена 

антикорупційна 

програма, як 

комплекс правил, 

стандартів і 

процедур щодо 

виявлення, 

протидії та 

запобігання 

корупції в 

діяльності 

підприємств 

оборонної 

промисловості 

України. 

 

Економічний 

ефект: 

Комплексний 

показник 

ефективності 

функціонування 

підприємства 

запропоновано 

визначати за 

допомогою 

інтегрального 

показника, який 

розраховано за 

середньою 

геометричною 

величиною від 

інтегральних 

показників 

комплексної 

оцінки 

ефективності 

виробничої 

діяльності 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

Державне 

підприємство 

«Харківський 

механічний 

завод» 

61177, м. 

Харків, вул. 

Залютинська, 

6 

Госпдоговір  

2886/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

14.04.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 5,0 тис. 

грн. 

Аналіз 

інноваційної та  

інвестиційної 

діяльності 

досліджуваного 

підприємства дав 

можливість 

визначити 

тенденцію до 

стабільності 

темпів зростання 

всіх основних 

показників, та 

виявити головні 

фактори, які є 

причиною деякого 

отримування 

нарощення та 

розкриття 

потенціалу. 

Отримані 

результати 

застосовано при 

викладанні 

дисциплін: 

«Економіка 

корупції», 

«Організаційно-

правові засади 

протидії 

корупції». 

За результатами 

роботи 

опубліковано 

одну статтю. 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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6 Надання послуги 

щодо обробки 

інформації для 

формування 

пропозицій з 

обрахунку норми 

утворення 

побутових відходів 

та економічно 

обґрунтованих 

витрат на збирання 

та видалення 

побутових відходів 

по сел. Коротич 

Харківського 

району Харківської 

області. 

 

Автори: 

Сухонос М.К. д-р 

техн. наук, проф.; 

Рудаченко О.О. 

канд. екон., наук, 

асист.; 

Прасол В.М. ст. 

викл., доц.; 

Ольховська М.А. 

асист. 

 

Соціальний ефект:  

Досліджено 

нормативно-

правову базу у 

сфері поводження з 

побутовими 

відходами, 

проаналізовано 

досвід українських 

міст та 

закордонних країн 

щодо накопичення 

та вивезення сміття 

та запроваджено 

економічно 

обґрунтовані 

пропозиції з 

обрахунку норми 

утворення 

побутових відходів 

та витрати на 

збирання та 

видалення 

побутових 

відходів. 

 

Економічний 

ефект: Розраховані 

на основі 

дослідження та 

обстежень 

мінімальні 

середньорічні 

обсяги надання 

послуг з вивезення 

побутових відходів 

та вартість послуг з 

вивезення 

(перевезення, 

захоронення) 

побутових відходів 

від 1 мешканця на 

місяць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальне 

підприємство 

«Виробничо-

експлуатацій-

не 

підприємство 

розвитку 

населених 

пунктів» 

Коротичан-

ської 

селищної ради 

Харківського 

району 

Харківської 

області 

62454, 

Харківський 

р-н, 

Харківська 

обл., сел., 

Коротич, вул, 

Центральна, 

45 

Госпдоговір  

2890/17 

Дата акту 

впровад-

ження  

14.04.2017 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 60 тис. 

грн. 

Проаналізовано 

міжнародний 

досвід у сфері 

поводження з 

побутовими 

відходами та 

необхідність його 

вивчення та 

адаптивного 

використання у 

містах України. 

Матеріали 

досліджень 

використано при 

підготовці 

фахівців за 

напрямом 

«Організація 

виробництва». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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7 Науково-дослідні 

роботи по розробці 

двигуна постійного  

струму. 

 

Автори: 

Плюгін В.Є. д-р 

техн. наук, доц.; 

Петренко О.М. 

канд. техн. наук, 

доц. 

 

Соціальний ефект: 

Розроблено 

системи 

змащування та 

системи захисту 

двигуна. Виконані 

ескізи креслення 

двигуна та 

розроблено 

систему 

охолодження. 

Проведено 

розрахунок втрат 

на тертя та 

нагрівання 

двигуна. 

Спроектовано 

систему захисту 

людей і тварин від 

поразки 

електричним 

струмом та 

механічних 

ушкоджень при 

експлуатації і 

обслуговуванні 

двигуна. 

 

Економічний 

ефект: Підібрані та 

рекомендовані 

матеріали для 

виготовлення 

елементів 

електродвигуна з 

метою зниження 

загальної маси 

пристрою, 

забезпечення 

стійкої роботи і 

обслуговування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідаль-

ністю 

«ЕКОЛАЙТ-

К» 

87543 

Донецька 

обл.,  

м. Маріуполь, 

пров. 

Ризький, 7 

Госпдоговір  

2875/17 

Дата акту 

впровад-

ження  

01.09.2017 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 97,560 

тис. грн. 

Створено 

дослідний зразок 

та підготовлена 

технічна 

документація для 

випуску серійних 

зразків. 

За результатами 

роботи 

опубліковано 

статтю.  

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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8 Надання послуги 

щодо обробки 

інформації для 

формування 

пропозицій з 

обрахунку 

економічно 

обґрунтованих 

витрат на 

прибирання та 

санітарне 

утримання 

прибудинкової або 

іншої прилеглої 

території по 

населеним пунктам 

Коротичанської 

селищної ради 

Харківського 

району Харківської 

області. 

 

Автори:  

Сухонос М.К. д-р 

техн. наук, проф.; 

Димченко О.В. д-р 

екон. наук, проф.; 

Бурак О.М. канд. 

екон. наук, доц.; 

Рудаченко О.О. 

канд. екон. наук, 

асист.; 

Покуца І.В. канд. 

екон. наук, асист.; 

Славута О.І. ст. 

викл. 

Соціальний ефект: 

Проведено 

загальну 

характеристику 

нормативно-

правового 

забезпечення 

процесу 

обслуговування 

прибудинкових та 

інших прилеглих 

територій. Надані 

рекомендації щодо 

розробки тарифу 

на прибирання та 

санітарне 

утримання 

прилеглої території 

по населеним 

пунктам 

Коротичанської 

селищної ради.  

 

Економічний 

ефект: 

Розрахована 

вартість робіт на 

утримання 

прилеглої 

території, що 

враховується під 

час визначення 

повної собівартості 

послуг, 

планованого 

прибутку та 

податку на додану 

вартість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальне 

підприємство 

«Виробничо-

експлуатаці-

йне 

підприємство 

розвитку 

населених 

пунктів» 

62454, 

Харківський 

район, 

Харківська 

обл.,  

сел. Коротич, 

вул. 

Центральна, 

45 

 

Госпдоговір 

2891/17 

Дата акту 

впровад-

ження  

14.04.2017 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 40,0 тис. 

грн.  

Результати 

дослідження 

впроваджено в 

навчальний 

процес при 

викладанні курсу: 

«Планування» 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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9 Розрахунок 

показників витрат 

Міських очисних 

споруд №1 та 

Міських очисних 

споруд №2 

Комплексу 

«Харківводовідве-

дення» 

Комунального 

підприємства 

«Харківводоканал» 

при надходженні на 

очисні споруди 

стічних вод з 

перевищенням 

допустимих 

концентрацій 

забруднюючих 

речовин і 

визначення 

економічного 

ефекту від 

використання 

«Методики 

розрахунку 

фіксованої платні за 

скид 

понаднормативних 

забруднень стічних 

вод підприємств». 

 

Автори:  

Душкін С.С., д-р 

техн. наук, проф.;  

Благодарна Г.І. 

канд. техн. наук, 

доц.; 

Дегтяр М.В., канд. 

техн. наук, доц.; 

Шевченко Т.О. 

канд. техн. наук, 

доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний ефект: 

Зменшення 

негативного 

впливу на 

навколишнє 

середовище за 

рахунок 

зменшення 

концентрації 

забруднень в 

очищених стічних 

водах. 

 

Економічний 

ефект: Введення 

фіксованої платні 

за скид 

понаднормативних 

забруднень стічних 

вод з підприємств 

має економічний 

ефект для 

підприємств 

водноканалізаій-

ного господарства 

за рахунок 

отримання 

додаткових коштів 

для розвитку, 

реконструкції 

споруд та 

основного 

обладнання. 

Комунальне 

підприєм- 

ство «Харків- 

водоканал» 

61013,  

м. Харків 

вул. 

Шевченка, 2 

Госпдоговір  

2817/16-

48/3-нр/16 

Дата акту 

впровад-

ження 

31.10.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 50,0 тис. 

грн. 

Виконано 

розрахунок 

показників витрат 

при надходженні 

на очисні споруди 

стічних вод з 

перевищенням 

допустимих 

концентрацій 

забруднюючих 

речовин та  

визначено 

економічний 

ефект від 

використання 

«Методики 

розрахунку 

фіксованої платні 

за скид 

понаднорматив-

них забруднень 

стічних вод 

підприємств» 

Матеріали 

досліджень 

використано при 

підготовці 

фахівців за 

спеціальністю 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія» 

освітніх програм  

«Водопостачання 

та 

водовідведення», 

«Раціональне 

використання 

водних ресурсів». 
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10 Розробка Плану 

соціально-

економічного 

розвитку 

Чкаловської 

селищної ради 

Чугуївського 

району Харківської 

області. 

 

Автори: 

Сухонос М.К. д-р 

техн. наук, проф.; 

Мамонов К.А. д-р 

екон. наук, проф.; 

Димченко О.В. д-р 

екон. наук, проф.; 

Лобашов О.О.  д-р 

техн. наук, проф.; 

Шипулін В.Д. канд. 

техн. наук, доц.; 

Гранкіна В.В. канд. 

техн. наук, доц.; 

Єсіна В.О. канд. 

екон. наук, доц.; 

Матвєєва Н.М. канд. 

екон. наук, доц.; 

Калюжний Д.М. 

канд. техн. наук, 

доц.; 

Шевченко Т.О. 

канд. техн. наук, 

доц.; 

Рудаченко О.О. 

канд. екон. наук, 

асист.; 

Абашина К.О. ст. 

викл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний ефект: 

Розроблений план 

соціально-

економічного 

розвитку 

територіальної 

громади, що 

дозволить 

підвищити рівень 

благоустрою 

населення, 

планувати 

подальший 

розвиток усіх сфер 

життя та діяльності 

Територіальної 

громади. 

 

Економічний 

ефект: 

План соціально-

економічного 

розвитку дозволить 

планомірно 

розвивати 

економіку 

територіальної 

громади, надасть 

засади для 

подальшого 

планування 

економічної 

діяльності та її 

розвитку. 

Виконавчий 

комітет 

Чкаловської 

селищної 

ради 

Чугуївського 

району 

Харківської 

області 

63544, 

Харківська 

обл., 

Чугуївський 

р-н,  

смт. 

Чкаловське, 

вул. Свободи, 

1 

Госпдоговір  

2889/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

19.04.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 60,0 тис. 

грн. 

Розроблено План 

соціально-

економічного 

розвитку 

Чкаловської 

селищної ради 

Чугуївського 

району 

Харківської 

області. 

Матеріали 

досліджень 

використано при 

підготовці 

бакалаврів та 

магістрів у курсах 

«Ресурсозбері-

гаючі технології 

при очищенні 

природних і 

стічних вод», 

«Економіка 

водного 

господарства», 

«Експлуатація 

водогосподар-

ських об’єктів». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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11 Сучасний стан та 

передумови 

забезпечення 

фінансово-

економічної безпеки 

підприємств 

водопостачання та 

водовідведення. 

 

Автори:  

Момот Т.В. д-р 

екон. наук, проф.; 

Карпенко М.Ю. 

канд. техн. наук, 

доц.; 

Шкурко О.В. канд. 

екон. наук, доц.; 

Світлична В.Ю. 

канд. екон. наук, 

доц.; 

Конопліна О.О. 

асист.; 

Краївська І.А. ст. 

викл. 

Соціальний ефект: 

Визначено ризики 

функціонування 

підприємств 

водопостачання та 

водовідведення для 

підвищення їх 

соціально-

економічного 

розвитку. 

 

Економічний 

ефект:  

Запропоновано 

підхід до 

визначення 

інтегрального 

показника рівня 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

безпеки 

підприємств 

водопостачання та 

водовідведення. 

Комунальне 

підприєм-

ство «Харків-

водоканал» 

61013,  

м. Харків, 

вул. 

Шевченка, 2 

Госпдоговір 

125/4-НР/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

21.09.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 25,0 тис. 

грн. 

Запропоновано 

теоретико-

методичні підходи 

до визначення 

фінансово-

економічної 

безпеки 

підприємств 

водопостачання та 

водовідведення. 

Отримані 

результати 

застосовано при 

викладанні 

дисципліни: 

«Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

безпеки 

підприємств». 

Опубліковано 

статтю. 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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12 Вимірювання 

параметрів 

світлотехнічної 

продукції: 

просторовий 

розподіл сили світла 

(КСС), світловий 

потік, потужність, 

напруга, 

споживаний струм, 

коефіцієнт 

потужності. 

 

Автори: 

Усіченко Д.О. канд. 

техн. наук, доц.; 

Колеснік А.І. асист. 

 

Соціальний ефект: 

Вимірювання 

світлотехнічних 

параметрів дає 

визначення 

достовірних 

характеристик 

досліджувальних 

приладів. 

Проведення 

вимірювань 

прототипів 

сприяють пошуку 

виробником 

найкращого з 

можливих 

варіантів 

виконання виробу  

для задоволення 

всіх діючих 

галузевих норм та 

потреб кінцевого 

користувача. 

 

Економічний 

ефект: 

Вибір кращого 

виробника та 

впровадження 

енергоефективних 

джерел світла за 

рахунок 

проведених 

вимірювань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідаль-

ністю 

«Науково-

виробниче 

об'єднання 

«Світло 

шахтаря» 

61004,  

м. Харків,  

вул. Світло 

Шахтаря, 4/6 

Госпдоговір  

2878/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

25.01.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 20,425 

тис. грн. 

Використання 

енергоефективної 

продукції 

здійснюється на 

підприємстві 

«Науково-

виробниче 

об'єднання 

«Світло шахтаря» 

Результати 

вимірювань 

впроваджено у 

начальний процес 

за спеціальністю 

«Світлотехніка і 

джерела світла». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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13 Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації для 

проведення 

капітального 

ремонту (утеплення 

фасаду та 

підсилення 

огороджуючих 

конструкцій) 

будівлі 

поліклінічного 

відділення КЗОЗ 

«Лозівська ЦРЛ» 

КЗОЗ «Лозівське 

ТМО», що 

розташована за 

адресою: 64600, 

Харківська область, 

м. Лозова, вул. 

Лозовського, 10. 

 

Автори:  

Кічаєва О.В. техн. 

наук, доц.; 

Гаврилюк О.В. ст. 

викл.; 

Щегловитов О.М. 

зав. лаб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний ефект: 

Розроблена 

проектно-

кошторисна 

документація для 

проведення 

капітального 

ремонту будівлі 

поліклінічного 

відділення КЗОЗ 

«Лозівська ЦРЛ» 

КЗОЗ «Лозівське 

ТМО». 

Економічний 

ефект: 

Запропоновані 

найбільш зручні та 

економічно-вигідні 

матеріали з 

утеплення фасаду 

та підсилення 

огороджуючих 

конструкцій 

будівлі. 

Комунальний 

заклад 

охорони 

здоров'я 

«Лозівське 

територіальне 

медичне 

об'єднання» 

64604, 

Харківська 

обл.,  

м. Лозова, 

вул. Машино-

будівників, 

29 

Госпдоговір  

2894/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

31.05.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 55,0 тис. 

грн. 

Результати роботи 

впроваджено в 

навчальну 

дисципліну 

«Геотехнічний 

супровід нового 

будівництва та 

реконструкції» 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 



 28 

1 2 3 4 5 6 

14 Проведення аудиту 

споживання води 

власного видобутку 

для ПАТ 

«Харківський 

плитковий завод» 

 

Автори:  

Нікулін С.Ю. канд. 

техн. наук, доц.; 

Ткачов В.О. канд. 

техн. наук, доц.; 

Шляхова Ю.А. інж.; 

Кондратенко Г.І. 

інж. 

Соціальний ефект: 

Проведено аудит 

споживання води у 

різних 

технологічних 

точках приватного 

акціонерного 

товариства 

«Харківський 

плитковий завод», 

що дозволить 

мінімізувати 

витрати води та 

збалансувати 

загальні витрати 

води на 

підприємстві. 

 

Економічний 

ефект: 

Визначення 

основних 

споживачів води на 

підприємстві та їх  

реальне 

водоспоживання 

дозволить 

мінімізувати 

витрати на подачу 

води до 

конкретного 

споживача. 

 

Приватне 

акціонерне 

товариство 

«Харківський 

плитковий 

завод» 

61106,  

м. Харків, 

просп. 

Московський, 

297 

Госпдоговір  

2912/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

30.11.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 142,0 

тис. грн. 

Проведення 

аудиту 

споживання води 

власного 

видобутку для 

приватного 

акціонерного 

товариства 

«Харківський 

плитковий завод» 

дозволило 

отримати матеріал 

щодо подальшої 

наукової та 

навчальної 

діяльності. 

Матеріали 

досліджень 

використано при 

підготовці 

бакалаврів та 

магістрів у курсах 

«Ресурсозберіга-

ючі технології при 

очищенні 

природних і 

стічних вод», 

«Спецкурс з 

водопостачання та 

водовідведення 

підприємств».  

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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15 Проведення 

обстеження 

пасажиропотоків на 

міських автобусних 

маршрутах 

загального 

користування, 

обробка матеріалів 

та пропозиції щодо 

організації й 

удосконалення 

пасажирських 

перевезень 

 

Автори: 

Лобашов О.О., д-р 

техн. наук, проф.; 

Бурко Д.Л. канд. 

техн. наук, доц.; 

Галкін А.С. канд. 

техн. наук, ст.викл.; 

Доля К.В. ст. викл.; 

Бугайов І.С. асист.  

 

Соціальний ефект: 

Вивчення попиту 

населення на 

пасажирські 

перевезення на 

міських маршрутах 

загального 

користування для 

забезпечення 

своєчасного 

повного і якісного 

задоволення 

потреб населення в 

перевезеннях та 

ефективного 

використання 

рухомого складу. 

 

Економічний 

ефект: 

Удосконалення 

маршрутної мережі 

м. Кам’янське , 

визначення обсягу 

платних та 

безоплатних 

пасажирів (за 

категоріями) в 

розрізі режимів 

руху на маршрутах 

загального 

користування; 

оптимізація 

структури 

рухомого складу 

(обґрунтування 

його типу, 

кількості та класу) 

за маршрутами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

транспортної 

інфраструк-

тури та зв'язку 

Кам'янської 

міської ради 

51931 

Дніпровська 

обл.,  

м. 

Кам'янське, 

вул. 

Скворецька, 

14а 

Госпдоговір  

2882/17 

Дата акту 

впровад-

ження 

28.12.2017 

Обсяг отриманих 

коштів –159,0 тис. 

грн. 

Організовано 

технологічну 

практику 

студентів в 

Управлінні  

транспортної 

інфраструктури та 

зв'язку 

Кам'янської 

міської ради. 

Матеріали 

досліджень 

використано при 

підготовці 

бакалаврів за 

напрямом 

«Транспортні 

технології», та в 

магістерських 

програмах 

«Організація 

перевезень і 

управління на 

транспорті», 

«Транспортні 

системи». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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16 Реконструкція 

системи безпеки 

дорожнього руху в 

м. Харкові. 

 

Автори: 

Лобашов О.О., д-р 

техн. наук, проф.; 

Бурко Д.Л. канд. 

техн. наук, доц.; 

Прасоленко О.В. 

канд. техн. наук, 

доц.; 

Бугайов І.С. асист.  

 

Соціальний ефект: 

Запропоновані 

заходи що 

дозволять 

спрямувати рух 

пішоходів, 

забезпечивши 

безпечний доступ 

до зупинок 

міського 

пасажирського 

транспорту, в тому 

числі і осіб з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями, а 

також підвищення 

безпеки руху 

транспорту і 

пішоходів в зоні 

впливу об’єктів 

небезпеки. 

 

Економічний 

ефект: 

підвищення 

пропускної 

спроможності 

перехресть і 

вулиць, зменшення 

експлуатаційних 

витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

інфраструктур

и Харківської 

міської ради. 

61002, м. 

Харків, 

майдан 

Конституції, 7 

 

Госпдоговір  

2943/17 

Дата акту 

впроваджен

-ня 

28.12.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 331,481 

тис. грн. 

Розроблені заходи 

щодо підвищення 

безпеки руху 

транспорту та 

пішоходів в зоні 

впливу об’єктів 

підвищення 

пропускної 

спроможності 

перехресть і 

вулиць. Матеріали 

досліджень 

використано при 

підготовці 

бакалаврів за 

напрямом 

«Транспортні 

технології». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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17  Оцінка 

антропогенного 

впливу на водний 

баланс та динаміку 

нітратів у 

транскордонному 

річковому басейні. 

 

Автори:  

Стольберг Ф.В. д-р 

техн. наук, проф.; 

Дядін Д. В. ст. 

викл.; 

Вергелес Ю.І. ст. 

викл. 

 

Соціальний 

ефект: 

заповнена і 

відкоригована база 

даних показників 

якості 

поверхневих вод, 

включаючи водні 

стабільні ізотопи, 

основні іони та 

поживні речовини; 

заповнено та 

розширено базу 

геопросторових 

даних, оновлено та 

відкориговано 

геоінформаційну 

систему 

показників якості 

води підземних і 

поверхневих вод, 

додано нові шари з 

результатами 

проведених 

досліджень; 

розроблено 

елементи 

геоінформаційної 

системи 

екологічних 

характеристик 

басейну р. 

Сіверський 

Донець, 

включаючи 

векторні шари із 

джерелами 

надходження 

поживних речовин 

до природних вод.  

 

Економічний 

ефект: 

Результати 

проекту можуть 

поліпшити 

санітарний стан 

значних 

територій 

басейнів річок 

України. 

Міжнародна 

агенція з 

атомної 

енергії 

Австрія, 

Відень, 

Р.О. а/с 100, 

А-1400 

Госпдоговір  

18409/RO 

Дата акту 

впроваджен-

ня  

28.12.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 47,964 

тис. грн. 

 

Підготовлено дані 

лабораторного 

аналізу ізотопного 

складу вод і 

передано до 

глобальних баз 

даних GNIР і 

GNIR. 

Результати 

дослідження 

впроваджено в 

навчальний 

процес у цикл 

лабораторних 

робіт за напрямом 

«Технологічний 

моніторинг 

навколишнього 

середовища». 

Опубліковано 

статтю. 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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18 Реконструкція 

будівлі по просп. 

Тракторобудівникі

в, 144 під центр 

адміністративних 

послуг» 

(Коригування) 

(Плани робочі 

креслення та 

спеціфікації для 

затвердження за 

кодом CPV за ДК 

021:2015-

71245000-7) 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д-р 

техн. наук, проф.; 

Сухонос М.К. д-р 

техн. наук, проф.; 

Петрова О. О. 

канд. техн. наук, 

ст. викл.; 

Пустовойтова О.М. 

канд. техн. наук, 

доц. 

Соціальний 

ефект: 

Коригування 

проектних 

рішень:  

розробка проекту 

організації 

будівництва де 

передбачені всі 

етапи 

виробництва і їх 

чітко встановлені 

терміни; 

архітектурних 

рішень (фасади, 

основні розрізи, 

планування); 

об'єднання 

робочих креслень 

всіх 

технологічних 

комунікацій; 

розроблений 

розділ 

передпроектної 

документації 

«Оцінка впливу 

на навколишнє 

середовище», 

та видача 11 

томів 

скоригованої 

проектно-

кошторисної 

документації.  

 

Економічний 

ефект: 

дотримання 

проекту 

організації 

будівництва 

дозволить в строк 

завершити 

заплановані 

роботи та ввести 

будівлю в 

експлуатацію. 

 

 

 

Управління з 

будівництва, 

ремонту та 

реконструк-

ції Департа-

менту 

будівництва 

та шляхового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

61003,  

м. Харків,  

пл. 

Конституції, 

7 

Госпдоговір  

2887/17 

Дата акту 

впроваджен-

ня  

08.09.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 654,086 

 

Матеріали 

досліджень 

використано при 

підготовці 

фахівців за 

напрямом 

«Промислове та 

цивільне 

будівництво». 

налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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19 «Аналіз 

вітчизняної 

нормативної бази 

та світового 

досвіду з питань 

розрахунку витрат 

тепла у разі коли 

опалювальні 

пристрої в 

квартирі 

багатоквартирного 

будинку обладнано 

приладами-

розподілювачами 

теплової енергії 

або коли 

потужність 

приладів опалення 

(радіаторів) не 

відповідає 

розрахунковій та 

розробка 

пропозицій щодо 

проекту Методики 

розрахунку витрат 

тепла у разі коли 

опалювальні 

пристрої в 

квартирі 

багатоквартирного 

будинку обладнано 

приладами-

розподілювачами 

теплової енергії 

або коли 

потужність 

приладів опалення 

(радіаторів) не 

відповідає 

розрахунковій» 

 

Автори: 

Сухонос М.К. д-р 

техн. наук, проф.; 

Гранкіна В.В. канд. 

техн. наук, доц.; 

Хренов О.М. канд. 

техн. наук, доц.; 

Ткаченко Р.Б. канд. 

техн. наук, доц.; 

Єсіна В.О. канд. 

Соціальний ефект: 

опрацьовані 

технічні аспекти 

впровадження 

приладів-

розподілювачів 

теплової енергії в 

системах водяного 

опалення 

відповідно до 

розводки систем 

опалення, типів 

опалювальних 

пристроїв, систем 

зчитування 

інформації з 

приладів-

розподілювачів 

теплової енергії. 

Надано пропозиції 

щодо порядку 

оснащення 

окремих 

приміщень у 

будівлях вузлами 

розподільного 

обліку, 

приладами-

розподілювачами 

теплової енергії та 

обладнанням 

інженерних 

систем для 

забезпечення 

такого обліку, а 

також пропозиції 

щодо вимог до 

обладнання 

опалювальних 

пристроїв в 

квартирах 

багатоквартирного 

будинку 

приладами-

розподілювачами 

теплової енергії 

які включають: 

загальні 

положення, 

загальні вимоги до 

обладнання 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України, 

01601,  

м. Київ 

вул. 

Житомирська,

9  

Госпдоговір  

23-44/2017 

Дата акту 

впроваджен-

ня  

15.12.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 

інформація про 

обсяг коштів 

згідно з 

договором не 

підлягає 

розголосу. 

Аналіз 

нормативно-

правових 

регуляторів у 

сфері 

розподільного 

обліку при 

використанні 

приладів-

розподілювачів 

теплової енергії, 

показав, що 

впровадження 

таких приладів 

потребує чіткого 

визначення 

технічної 

можливості 

застосування. 

Результати 

дослідження 

впроваджено в 

навчальний 

процес за 

спеціальностями: 

«Теплогазо-

постачання та 

вентиляція» та 

«Економіка 

підприємств». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 
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екон. наук, доц.; 

Старостіна А.Ю. 

канд. техн. наук, 

доц. 

опалювальних 

пристроїв в 

квартирах 

багатоквартир-

ного будинку 

приладами-

розподілювачами 

теплової енергії, 

технічні вимоги до 

обладнання 

приладами-

розподілювачами 

теплової енергії 

опалювальних 

пристроїв в 

квартирах  

багатоквартирних 

будинків та 

вимоги. 

 

Економічний 

ефект: 

Застосування 

запропонованих 

підходів 

дозволить 

вирішити 

проблему 

впровадження 

розподільного 

обліку з 

використанням 

приладів-

розподілювачів 

теплової енергії з 

цілю підвищення 

енергоефектив-

ності будівель. 
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20 Аналіз поточного 

стану 

енергозбереження і 

потенціалу 

підвищення 

енергоефективност

і систем 

освітлення, обєктів 

бюджетної сфери 

та житлового 

сектору міста 

Харкова. 

 

Автори: 

Сухонос М.К. д-р 

техн. наук, проф.; 

Рапіна К.О. канд. 

техн. наук, доц.; 

О.М.Рапіна Т.В. 

канд. техн. наук, 

доц.; 

Діденко О.М. канд. 

техн. наук, асист.; 

Старостіна А.Ю. 

канд. техн. наук, 

доц. 

Соціальний ефект: 

Створення 

інформативної 

бази для розробки 

муніципальної 

енергетичної 

програми з метою 

створення 

муніципальної 

системи 

енергетичного 

менеджменту, 

формування й 

техніко-

економічне 

обгрунтування 

переліку технічно 

можливих і 

економічно 

виправданих 

енергозберігаючих 

програм та 

проектів. 

 

Економічний 

ефект: 

Запропоновані 

проектні 

рекомендації щодо 

підвищення 

енергоефектив-

ності 

впровадження 

систем 

освітлення,обєктів 

бюджетної сфери 

та житлового 

сектору міста 

Харкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

економіки та 

комуналь-

ного майна 

Харківської 

міської ради, 

м. Харків, 

майдан 

Конституції, 

7  

Госпдоговір  

17 

Дата акту 

впроваджен-

ня  

21.12.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 100,000 

тис.грн. 

 

Матеріали 

досліджень 

використано  в 

проведенні 

лабораторних 

досліджень за 

напрямом: 

«Світлотехнічні 

установки та 

системи» та 

впроваджено в 

навчальний курс 

«Електротехнічні 

системи 

енергоспоживан-

ня». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю.  
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21 Реабілітація 

нежитлової будівді 

по майдану 

Павлівському, 4 – 

реставрація. 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д-р 

техн. наук, проф.; 

Сєдишев Є.С., ст. 

викл.; 

Пустовойтова О.М. 

канд. техн. наук, 

доц.; 

Петрова О. О. 

канд. техн. наук, 

ст. викл.; 

Шуміліна Ю.Г. 

інж. 

Соціальний ефект: 

розроблено 

ескізний проект та 

робочу 

документацію 

реабілітації 

нежитлової 

будівлі в 

частинах: проект 

організації 

будівництва; 

будівництво, 

технологічна 

частина. Виконано 

проект набдудови 

двоповерхової 

частини будівлі. 

Економічний 

ефект: 

розширення 

робочої площі 

будівлі. 

Управління з 

будівництва, 

ремонту та 

реконструк-

ції Департа-

менту 

будівництва 

та шляхового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

61003,  

м. Харків,  

пл. 

Конституції, 

7 

Госпдоговір  

2823/16 

Дата акту 

впроваджен-

ня  

14.09.2017 

Обсяг отриманих 

коштів – 1007,392 

тис.грн. 

 

Матеріали 

досліджень 

використано при 

підготовці 

фахівців за 

напрямом 

«Промислове та 

цивільне 

будівництво» та 

«Будівельні 

конструкції, 

будівлі та 

споруди». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю. 

 

 

 

 

ІV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

 

 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

пер-ша-

остання 

сторінки 

роботи 

1 2 3 4 5 

Статті 

1 Bezlubchenko O., 

Apatenko T. 

Public Spaces as a Main 

Social Component of 

Contemporary Cities 

Transformations in 

Contemporary Society: 

Humanitarian Aspects. 

Monograph. Opole: The 

Academy of 

Management and 

Administration. –  

Poland, Opole, 2017.  

 

 

 

 

Pp. 72-78. 
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2 Zhydkova T., 

Kuchko R. 

Przemiany w 

nowoczesnym 

społeczeństwie: aspekty 

humanitarne 

transformations in 

contemporary society: 

humanitarian aspects  

Transformations in 

Contemporary Society: 

Humanitarian Aspects. 

Monograph. Opole: The 

Academy of 

Management and 

Administration. – 

Poland, Opole, 2017. 

ISBN 978- 83-62683-99-

4 

 

 

Pp. 143-147. 

3 Апатенко Т.М., 

Жидкова Т.В. 

Туризм як економічний 

інструмент розвитку 

територій 

Conference Proceedings 

of the 6th International 

Scientific Conference 

Problems and Prospects 

of Territories’ Socio-

Economic Development 

(April 20 – 23, 2017, 

Opole, Poland). The 

Academy of 

Management and 

Administration. – 

Poland, Opole, 2017. 

 

 

Pp. 50-55. 

4 Chepurna S. Increase in corrosion 

resistance of concrete in 

transport constructions 

with addition of high-

disperse calcite 

MATEC Web of 

Conferences (Materials 

Science, Engineering and 

Chemistry), BulTrans-

2017 – 9
th

 International 

Scientific Conference on 

Aeronautics, Automotive 

and Railway Engineering 

and Technologies. – 

France, 2017.  

 

 

 

Vol. 133. –  

Pp. 148-155. 

5 Surzhan Y., 

Rapina  K.,  

Rapina T. 

Parameters rationalization 

for flat double-layer grid 

spatial structure (STiSK 

system) 

MATEC Web Conf. 

Volume 116, 2017 

6th International 

Scientific Conference 

“Reliability and 

Durability of Railway 

Transport Engineering 

Structures and 

Buildings” (Transbud-

2017). – France, 2017.  

 

 

Vol. 116,  

№ 02033. –  

Pp. 95-101. 

https://www.matec-conferences.org/forthcoming
https://www.matec-conferences.org/forthcoming
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6 Storozhenko L., 

Yermolenko A.,  

Nyzhnyk O. 

New design decisions of 

prefabricated girderless 

floors of multi-storeyed 

buildings 

6th International 

Scientific Conference 

“Reliability and 

Durability of Railway 

Transport Engineering 

Structures and 

Buildings” (Transbud-

2017) Section: Section: 

Structures, Buildings and 

Facilities. – France, 

2017. 

Vol.116,  

№ 02032. –  

Pp. 43-49. 

7 Govorov F., 

Bakulevskiy V. 

Improvement of the 

mathematical model for 

calculating and predicting 

the loss of electricity on 

the basis of neural 

networks 

International scientific 

conference Unitech’17. – 

Gabrovo. Bulgaria, 

Gabrovo, 2017. 

Pр. 59-63. 

8 Govorov F.,  

Budanov P.,  

Brovko K. 

Identification of 

emergency sings in the 

emergency regimes of 

power equipment based 

on the application of 

dynamic fractal-cluster 

International scientific 

conference Unitech’17 – 

Gabrovo. Bulgaria, 

Gabrovo, 2017. 

Pр. 57-60. 

9 Govorov F., 

Neeshmakov P.,  

Govorova K., 

Tereshchenko Y., 

Ivanova I. 

Energy-saving led water 

purification system based 

on UV leds 

International scientific 

conference Unitech’17. – 

Gabrovo. Bulgaria, 

Gabrovo, 2017. 

Рр. 64-69. 

10 Zalohin M., 

Dovzhenko J. 

FEM simulation and 

experimental 

measurement of hardness 

by the Superficial 

Rockwell HRT scale 

using the steel and 

tungsten carbide spherical 

indenters 

Proceeding of Smart 

Structures NDE, 25-28 

March 2017, Portland, 

Oregon, USA, 2017. 

Proc. Volume SPIE 

10165, Behavior and 

Mechanics of 

Multifunctional 

Materials and 

Composites 2017, 8 

pages. – Portland, 

Oregon, USA, 2017. 

Pp. 336-345. 

11 Skliarov V., 

Zalohin M., 

Dovzhenko J.  

Application of the FEM 

for modeling and 

prediction of the 

relationship between the 

hardness and stress of the 

deformed body 

Proceeding of Smart 

Structures NDE, 25-28 

March 2017. 

Proc. Volume SPIE 

10165, Behavior and 

Mechanics of 

Multifunctional 

Materials and 

Composites 2017, 8 

pages. – Portland, 

Oregon, USA, 2017. 

doi: 

10.1117/12.2

258370 
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12 Skliarov V., 

Muntean K.,  

Timofeev E. 

Calibration of primary 

measuring converter by 

using of modeling and  

experimental evaluation 

of the initial data 

Proceeding of CIM-

2017, France, Paris 19-

21 September, 2017. – 

France, Paris, 2017. 

 

doi: 

10.1051/metr

ology/20170

8005 

13 Skliarov V.,  

Zalohin M., 

Fil S. 

Modeling and evaluation 

of energy saving when 

improving the 

temperature calibrators 

using finite element 

method 

 

Proceeding of CIM-

2017, France, Paris 19-

21 September, 2017. – 

France, Paris, 2017. 

doi: 

10.1051/metr

ology/20170

8006 

14 Zakharov I.,  

Neyezhmakov P., 

Botsiura O. 

Verification of the 

Indicating Measuring 

Instruments Taking into 

Account their 

Instrumental 

Measurement Uncertainty 

 

Measurement Science 

Review. – Slovakia 

Smolenice, 2017. 

Vol. 17,  

№ 6. –  

Рp. 269-272. 

15 Neyezhmakov P., 

Koretskyi E. 

The use of autoregression 

model for maintaining the 

national time scale of 

Ukraine 

 

Congress of Metrology. 

Abstract Proceedings. – 

Paris, France, 2017. 

 

Pp. 12-18. 

16 Neyezhmakov P., 

Prokopov A. 

Economic feasibility for 

the creation and 

maintenance of physical 

quantities primary 

measurement standards 

 

18th International 

Congress of Metrology. 

Abstract Proceedings. – 

Paris, France, 2017. 

Pp. 82–87. 

17 Атинян А.О. Application of fire 

retardant  solutions, 

concretes and fillings with 

using of the Ukrainian 

vermiculite 

 

Eurorean applied 

sciences. – Germany, 

Stuttgart, 2017. 

№ 3. –  

Pp. 25-30. 

18 Atynian A., 

Galkin A., 

Davidich Y., 

Tatyana G., 

Kush Y., 

Tkachenko I., 

Davidich N. 

Increasing Quality of 

Passenger transport 

service with the help 

planning of driver′s 

rational working schedule 

Transylvanian Review. – 

Romania, 2017. 

Vol. XXV. – 

Pp. 238-245. 

19 Kondrashchenko О.W., 

Kondrashchenko V.I.,  

JING G. 

WANG C. 

Model of concrete 

macrostructure 

Proceeding of the 14th 

Sino-Russia Symposium 

Materials and 

Technologies. – China, 

Sanya, 2017.  

 

 

 

Pp. 29-35. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBk9eJqN_YAhXFhSwKHcW-DvgQFghCMAI&url=http%3A%2F%2Fslovakia.travel%2Fru&usg=AOvVaw2AyuUGihUmVueuy-CsffgT
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20 Hryhorenko O.,  

Lobanova A., 

Kazimagomedov I., 

Plakhotnikov K.,  

Lulyko O. 

Influence of complex 

chemical additives on the 

water resistant silicate 

materials  

MATEC Web of 

Conferences. 6th 

International Scientific 

Conference “Reliability 

and Durability of 

Railway Transport 

Engineering Structures 

and Buildings” 

(Transbud-2017). – 

France, 2017. 

 

Vol. 116. –  

Pр. 24-32. 

21 Lisachuk G.V.,  

Kryvobok R.V.,  

Dajneko K.B.  

Optimization of the 

compositions area of 

radiotransparent ceramic 

in the SrO-Al2O3-SiO2 

system  

Przegląd 

Elektrotechniczny. – 

Poland, Warsaw, 2017. 

Vol. 93,  

№ 3. –  

Рр. 79-82. 

22 Dolya V., 

Bugayov I. 

Regularities of Pedestrian 

Flows Formation in 

Residential Areas of 

Cities 

Public Science 

Framework Industrial 

and Systems 

Engineering. – USA, 

2017. 

 

Vol. 2, 

№ 3. –  

Рp. 28-35. 

23 Galkin A., 

Skrypin V.,  

Kush E.,  

Vakulenko K.,  

Dolia V.  

Invest Approach to the 

Transportation Services 

Cost Formation  

Procedia Engineering. – 

England, 2017. 

W. 178. 

Рp. 435-442. 

24 Galkin A.,  

Davidich Yu., 

Grigorova T., 

Kush Ye., 

Tkachenko I.,  

Davidich N. 

Increasing Quality of 

Passenger Transport 

Service with the Help of 

Planning of Driver’s 

Rational Working 

Schedule 

 

Transylvanian Review. – 

Romania, 2017. 

W. 1, № 6. – 

Рр. 5179- 

25 Prasolenko O.,  

Galkin A.,  

Burko D. 

Galvanic Skin Response 

as a Estimation Method of 

the Driver's Emotional 

State 

American Journal of 

Science, Engineering and 

Technology. – USA, 

2017. 

 

Vol. 2,  

№ 1. – 

Рр.50-56. 

26 Пруненко Д.О., 

Мамонов К.А., 

Величко В.А. 

Status and direction of 

Ukrainian enterprises 

transformation  

East European Scientific 

Journal. Warsaw. 

(ResearchBid). – Poland, 

2017. 

 

№ 3 (19). – 

Рр.85-89. 

27 Chumachenko I.V., 

Davidich Y.A., 

Galkin A.S., 

Davidich N.V. 

Quality assessment of 

passenger transportation 

by urban transport while 

using various number of 

fixed-route transport 

facilities  

 

Science & Technique. – 

Belarus, 2017. 

№ 16 (5). – 

Рр. 415-421. 
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28 Bugayevskiy S.,  

Babaev V.,  

Shmukler V.,  

Gerasymenko V.,  

Zadorozhny A.,  

Viselga G. 

Principles of Design and 

Formation of a Self-

Supporting Skeleton in 

Constructing Buildings of 

Complex Geometric 

Shapes with the Use of 

Shotcrete Technology 

The 13th International 

Conference Mechatronic 

Systems and Materials 

(MSM-2017). Abstracts 

ompiled by Justinas 

Gargasas. Vilnius: 

Technika. – Vilnius, 

Lithuania, 2017. 

Pp. 28-34. 

29 Galkin A. Urban environment 

influence on distribution 

part of logistics systems 

Archives of Transport. – 

Poland, 2017. 

Vol. 42,  

№ 2. –  

Рр. 7-23. 

30 Galkin A. Estimation of Economic 

Order Quantity with 

Variable Parameters 

(Ukraine Case Study) 

Science Research. – 

USA, 2017. 

Vol. 5,  

№ 1. – 

Рp. 1-5. 

31 Galkin A., 

Dolya C. 

Influencing financial 

flows on logistics 

technology solutions 

(case study on 

transportation mode 

selection) 

Prace naukowe 

politechniki 

warszawskiej 

(Transport). – Poland, 

2017. 

 

№ 117. –  

Рр. 61-74. 

32 Galkin A., 

Bugayov I.,  

Kush Ye., 

Tolmachev I., 

Galkina O.,  

Chebanyuk K. 

Consumer driven 

logistics: case study on 

Ukrainian fast moving 

consumer goods 

Supply Chain 

Management Journal. – 

Romania, 2017. 

Vol.8, № 2. –  

Рp. 16-27. 

33 Pysareva I.V. The mechanism of 

formation tourism 

resources development 

strategy in the region 

Sciences of Europe. – 

Praha, Czech Republic, 

2017. 

Vol. 4, 

№ 20 (20). –  

Pp. 32-36. 

34 Богдан Н.М. Структура регіональної 

економіки: 

взаємовідносини 

держави, 

підприємництва та 

тіньової економіки в 

регіоні 

Virtus: Scientific 

Journal / Editor-in-

Chif M.A. Zhurba : СPM 

«ASF». – Монреаль, 

Канада, 2017. 

November 17 

№ 9, 2017. – 

Pр. 45-58. 

35 Тонкошкур М. В.  Методичні підходи до 

оцінки потенціалу 

туристичного 

комплексу 

Sciences of Europe 

Directory of Indexing 
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eLIBRARY.RU Calaméo 

Сервис Issuu 

International Scientific 
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Impact Factor (GIF). – 
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Vol. 4, – 

№ 20 (20). – 

Pp. 267-273. 
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36 Smirnova O.V. Factors affecting the 

formation of innovative 

buildings in view of 

sustainable development 

of urban environment 

Pedagogiczne naukі. 

Filologiczne naukі. 

Fizyka. Novoczesne 
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Technologie. 

Budownictwo i 

architektura. Technісzne 

naukі. Nauka i studia. – 

Przemyśl, Poland, 2017. 
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Рр. 81-86. 

37 Kryzhanovskaya N.Y., 

Votinov М. А. 

Transformation of 

industrial facilities as a 

priority direction of urban 

environments 
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Pedagogiczne naukі. 

Filologiczne naukі. 

Fizyka. Novoczesne 

informacyjne. 
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Budownictwo i 
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Рр. 87-92. 
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Єгорова О.Ю. 

Вибір оптимальної 

геометрії пазів статора 
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Analysis of transient 

processes in an 
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“WORLD SCIENCE”. – 
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40 Belikov A.S.,  

Ulitina M.Yu.,  
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Shalomov V.A., 

Nesterenko S.V. 

Tactical-technical support 
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special works on 
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41 Сєріков Я.О. Розробка технології 
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забезпечення процесу 

дослідження структури 

монолітного бетону на 
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Рp. 209-228. 
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110 Панкеєва А.М., 

Мороз Н.В. 

Основні процеси, що 

впливають на розвиток 

територій у складі 

міських агломерацій 

Problems and Prospects 
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Economic Development: 

Conference Proceedings 

of the 6 th International 

Scientific Conference 

(April 20 – 23, 2017, 

Opole, Poland). – Opole: 

The Academy of 

Management and 

Administration in Opole, 

2017. – Opole, Poland, 

2017. 

 

Pр. 74-78. 

111 Mariia O., 

Roslavtsev D. 

The choice of optimal 

delivery technology of 

confectionery in a supply 

chain 

Physical Internet and 

New Challenges in 

Supply Chain 

Management. Rethinking 

the Supply Chain 4.0 for 

Consumer Value. – 

Valahia University 

Targoviste. – Romania 

2017 

 

Pp. 26-32. 

112 Пруненко Д.О., 

Мамонов К.А. 

Оцінка напрямів 

трансформацій 

будівельних 

підприємств 

Scientific thought 

transformation 

Proceedings of X 

International scientific 

conference Morrisville 
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U.S. 2017. 

 

Pp. 71-75. 

113 Galkin A., 

Bugayov I., 

Kush Ye., 

Tolmachev I. 

Assessing cargo influence 
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Management for 

Efficient Consumer 

Response Conference 

SCM 4 ECR. – Valahia 

University Targoviste. 

Romania, 2017. 

 

Pp. 103-109. 

114 Пруненко Д.О., 

Мамонов К.А. 

Інтелектуальні 

інформаційні системи, 
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капіталу будівельних 

підприємств 

Results of modern 

scientific research 
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115 Bidakov A. Strength Properties of 

CLT by Tension 

Perpendicular to the Grain  

COST Action FP1402 - 

"International 

Conference on 

Connections in Timber 

Engineering - from 

Research to Standards" 

and 6th Workshop of 

COST Action FP1402 in 

Graz, September 14-15, 

2017. – Австрія, 2017. 

Pp. 21-27. 

116 Zakharov I., 

Neyezhmakov P. 

Peculiarity of 

Measurement Instruments 

Verification by Results of 

Their Calibrations 

MEASUREMENT 2017: 

11th International 

Conference 29–31 May. 

– Smolenice, Slovakia, 

2017.  

Pp. 19-22. 

Статті, прийняті редакцією до друку 
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Нижник О.В., 
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Тегза І.І. 

Безбалкові збірні 
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Finger Institute for 
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Engineering |ibausil-

conference 2018. – 

France. 

 

3 Pliuhin V., 

Sukhonos M., 

Petrenko A. 

Implementation of genetic 
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using Netbeans IDE and 

Java  

TEKA. – Lublin-

Rzeszow, Poland. 

 

4 Lezhniuk P., 

Miroshnyk O., 
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Reducing the 

dissymmetry of load 

currents in electrical 

networks 0.38 / 0.22 kV 

using artificial neural 

networks 

Przeglad 

Elektrotechniczny. – 

Poland. 
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Kalyuzhniy D., 
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Electric Networks 
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Power Delivery. – USA. 
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The efficiency of 
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Transport Problems. – 

Poland, 2017. 

 

7 Gyulyev N., 
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II 

MIĘDZYNARODOWY 
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Vol. 2. 
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Consumer Goods 
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Economic Studies. – 
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формування освітньо-

культурного простору 
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Російської імперії 

Дриновський збірник, 

щорічник болгарської 

академії наук. – 

Болгарія. 

 

11 Fesenko T., 
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E-Governance: 
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Chief : S. Chandra : 

Harvard Dataverse 

Network. – India, Delhi, 

2017. 

 

12 Левенко Г. М. Довговічність 

закріплених грунтів в 

агресивних 

середовищах 

Збірник Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Сучасні 

методики, інновації та 

досвід практичного 

застосування у сфері 

технічних наук». – 

Республіка Польша, 

Люблін. 

 

 

13 Krizhanovskaya N.Y., 

Votinov M.A., 

Smirnova O.V.  

Eco-oriented architecture 
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as a mean of 

humanization of the living 

environment. 

METU Journal of the 

Faculty of Architecture,. 

– Turkey 2017. 

 

14 Votinov М., 

Smirnova О.  

Innovative buildings and 

structures as a means of 

humanization of urban 

space 

Wydział Budownictwa i 

 Architektury. – Lublin, 

Politechnika Lubelska, 

2017. 

 

15 Vystavna Y., 

Diadin D., 

Rossi P., 

Gusyev M., 
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Mehdizadeh R., 
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16 Vystavna Y., 

Frkova Z.,  

Celle-Jeanton H., 

Diadin D., 

Huneau F., 

Steinmann M., 

Crini N., 

Loup C. 

Priority and emerging 

concern compounds in 

urban water of Ukraine: 

occurrence, fluxes and 
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Environment. 

 

17 Chernov S., 

Bielska T. 

The convergence of social 

and power relations as a 

historical trend of 

development of the XXI 

century 

The World of Politics, 

Society, Geography 

(Collection of scientific 

works). – Poland, Slupsk. 

С. 1-10. 

18 Бельска Т.В.  Гендерна демократія як 

важливий напрямок 

суспільних відносин 

ХХІ в. 

Влада та суспільство. – 

Грузія, Тбилісі. 

С. 1-12. 

 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених 

 

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та його структурних підрозділах активно функціонують 

Рада молодих вчених (РМВ) і Студентське наукове товариство (СНТ), метою діяльності яких 

є активізація професійної діяльності та сприяння кар’єрному росту молодих вчених і 

студентів Університету, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і 

вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих 

вчених. 

РМВ Університету – дійсний член Ради молодих вчених при Харківській обласній 

держаній адміністрації. 

 

Серед основних здобутків спільної роботи РМВ та СНТ ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова за 2017 рік: 

 

І. Участь РМВ та СНТ Університету у наукових заходах державного, 

регіонального та місцевого рівня: 

1) Створенні та відкритті у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Центру розвитку дитини» - у 

рамках реалізації п’ятої цілі «Стратегії розвитку Університету» - гендерна рівність , політики 

гендерної рівності та антидискримінації в освіті, з метою підтримки сприятливих умов для 

навчання і роботи студентам і співробітникам, які виховують дітей дошкільного віку; 

2) ΙΙ –му міжнародному конгресі USERN Junior Talks м. Харків; 

3) Роботі робочої групи з питань Харківського Університетського консорціуму; 

4) VI-й Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, 

охорона здоров'я і фармація», Вища Школа Управління і Адміністрації (м. Ополе, Польща); 

5) «Project Management Day», за підтримки Харківської міської ради; 

6) Презентації «Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030», автор народний 

депутат України Сергій Тарута;  

7) Загальноміському освітньому проекті «Ніч Науки у Харкові», що проводився під 

патронатом Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина. Урочисте 

відкриття заходу відбулось у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, як профільному вищому 

навчальному закладі у сфері розвитку міст та територій; 
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8) ІІ-му Міждисциплінарному науковому квесті «Пошуки скарбів науки». Захід 

відбувся за підтримки Харківської обласної державної адміністрації; 

9) Науково-практичному семінарі «Розвиток дослідницької компетентності молодих 

науковців у контексті гармонізації системи підготовки Ph.D. в ЄС (Київ, на платформі 

Системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України); 

10) Фестивалі інноваційної освіти «Відкривай Україну» м. Харків; 

11) Міжвузівському круглому столі «Академічна доброчесність у ВНЗ»; 

12) Організації участі молодих вчених в конкурсі МОН проектів молодих вчених на 

2017-2018 рр.; 

13) Експертизі проектів школи розвитку «Мер міста» у Харківському національному 

Університеті міського господарства імені О.М.Бекетова; 

14) Робочій зустрічі з Прем’єр-міністром України Гройсманом В.Б. щодо обговорення 

питань підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів для України; 

15) Обласному круглому столі з енергоефективності в рамках проекту ЄС/ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; 

16) Науково-історичній конференції «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. 

Культура. Особистість»; 

17) Форумі місцевого самоврядування «Секторальні реформи в призмі 

децентралізації: місцеві фінанси, сталий розвиток, земля і майно, житлово-комунальне 

господарство». Захід проведено за участі Асоціації міст України в рамках проекту USAID 

«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який 

спрямований на посилення місцевого самоврядування, поглиблення демократії, поліпшення 

умов для розвитку громад; 

18) Партнерській зустрічі в рамках міжнародного проекту WaTRA в рамках 

міжнародного проекту «Waste Management in Transitional Economies», що реалізується 

студентами і молодими вченими кафедри інженерної екології міст Університету спільно з 

Університетом природних ресурсів та природничих наук (Відень, Австрія), Дрезденським 

технічним університетом (Дрезден, Німеччина), державною установою вищої професійної 

освіти «Білорусько-Російський університет» (Могилів, Білорусь). 

Голова РМВ є головою експертної групи проектів школи розвитку «Мер міста» в 

ХНУМГ ім. О.М.Бекетова; входить до складу Громадської ради Міністерства освіти і науки 

України. 

Спільно з адміністрацією ХНУМГ ім. О.М.Бекетова на базі Університету молоді 

науковці Ради провели зустрічі з: Президентом Литви Далею Грибаускайте; Прем’єр-

міністром України Гройсманом В.Б.; Першим заступником Міністра освіти і науки України 

Ковтунець В.В.; заступником Міністра молоді та спорту України Яремою О.Й.; головою 

Харківської обласної державної адміністрації Світличною Ю.О. 

 

ІІ. Участь РМВ та СНТ у організації наукових заходів на базі Університету: 

 

1) Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток 

міст». В роботі конференції прийняли участь 1037 студентів. За підсумками конференції 

було видано 620 тез доповідей;  

2) 70-та Міжнародна наукова конференція молодих учених «Каразінські читання»; 

3) VІ Міжнародна науково-практична конференція (інноваційний форум) студентів, 

аспірантів та молодих науковці «Стратегія розвитку міст: молодь та майбутнє – інноваційний 

ліфт» заслухано 53 доповіді на 8-ми секціях; 

4) Науково історична конференція «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. 

Культура. Особистість»; 

5) ІІ етап Всеукраїнських студентських олімпіад з: 

- навчальної дисципліни «Фізика», в олімпіаді взяли участь 32 студента з 20-ти ВНЗ 

України; 

http://www.kname.edu.ua/index.php/2302-партнерські-зустрічі-в-рамках-міжнародного-проекту-watra
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- спеціальності «Транспортні системи», загальна кількість учасників склала 65 

студентів з 11-ти ВНЗ України; 

- спеціальності «Логістика», загальна кількість учасників склала 92 студента з 24-х 

ВНЗ України; 

- спеціальності «Управління проектами», загальна кількість учасників склала 37 

студентів з 16-ти ВНЗ України; 

5) Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Транспортні системи». 

6) Міський конкурс «Харків - місто молодіжних ініціатив», номінація «Рідному 

Харкову – сталий розвиток». 

 

 

ІІІ. Участь студентів Університету у міжнародних і Всеукраїнських 

конференціях: 

 

 У 2017 р. студенти брали участь у наступних конференціях за межами ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова: 

- VIІI Міжнародна науково-практична конференція фахівців, магістрантів, аспірантів 

та науковців «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті» (м. 

Одеса); 

- XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ); 

- Міжнародна наукова конференція «Антикризове управління: держава, регіон, 

підприємство» ( м. Ле-Ман, Франція); 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» 

(м. Харків);  

- ХХІ Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ХХI столітті» 

(м. Харків); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: 

підприємницький контекст» (м. Київ); 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація 

економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людино мірність, партнерство, 

кооперація» (м. Полтава); 

- V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів 

«Фінансово-кредитні механізми розвитку національної економіки» (м. Луцьк); 

- ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Готельно-рестораний та 

туристичний бізнес: реалії та перспективи» (м. Київ); 

- ІІ Міжнародна науково-практична інтерет-конференція «Маркетинг і менеджмент в 

системі національних і світових економічних інтересів» (м. Кривий Ріг); 

- ІІІ Міжнародна студентська науково-практична інтернет-конференція «Напрямки 

розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації» (м. Одеса); 

- Міжнародна наукова конференція «Корпоративне управління: стратегії, процеси, 

технології» (м. Каунас, Литва); 

- VІ Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція студентів, аспірантів і 

молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності» (м. 

Одеса); 

- Всеукраїнська заочна наукова конференція студентів та молодих учених 

«Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії» (м. Суми); 

- VІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих 

учених «Наукова весна» (м. Дніпро).  
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IV. Інша наукова діяльність студентів: 

- у студентському проектному бюро було виконано 19 науково-дослідних робіт за 

участю 92 студентів. Матеріали проектування були використані у 15 дипломних та 30 

курсових проектах; 

- 58 студенти взяли участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних науково-

дослідних робіт на суму 68,772 тис. грн. Слід зазначити, що у 2017 році прослідковується 

позитивна динаміка щодо кількості залучених студентів до виконання науково-дослідних 

робіт, порівняно із 2016 роком; 

- студентами було опубліковано 744 статей та тез доповідей, з них 665 самостійно. 

За підтримки Польсько-Української фундації співпраці ПАУСІ у ХНУМГ ім. 

О.М.Бекетова продовжує функціонувати Студентський бізнес-інкубатор, який формує 

максимально сприятливе середовище для прискорення комерціалізації ідей студентів. 

Фахівці-консультанти бізнес-інкубатору допомагають студентам, підтримуючи перспективні 

інноваційні проекти на всіх етапах розвитку: від старту до виведення продукту на ринок. 

Заходи проведені за сприянням Бізнес-інкубатору: 

- протягом січня – травня 2017 року відбувся старт тренінгів для майбутніх 

підприємців (резидентів) Бізнес-інкубатору, серед них: майстер-клас на тему «Побудова 

бізнесу в Інстаграм»; тренінг-семінар на тему «Fasebook для просування бізнесу: топові 

фішки»; 

- січень 2017 р. – участь в конкурсі проектів для студентської молоді, які сприяють 

розвитку ІТ-інфраструктури міста Харкова від громадської організації «Харківський ІТ-

кластер»;  

- 16-18 березня 2017 р. V виставка освіти за кордоном «World Edu»; 

- 23 вересня 2017 р. – участь в VIII Міжнародному економічному форумі «Інновації. 

Інвестиції. Харківські ініціативи»; 

- Ярмарках студентських можливостей «Beketov Expo 2017»; 

Також, в рамках роботи Бізнес-інкубатору відбувається постійний моніторинг діючих 

резидентів, які започаткували власну справу та успішно ведуть свій бізнес, а саме:  

- «Швейне виробництво» - запуск виробничого процесу з пошиття та реалізації 

спортивної екіпіровки для єдиноборств. 

- «Управляюча компанія «Будсервіс». Основні експлуатаційні послуги. 

- «Соціальний проект «Здорове майбутнє України починається з нас». Підвищення 

ефективності профілактичної діяльності в соціально-економічному розвитку міста 

- «Компанія “Comfort House” - всі види будівельних робіт з термомодернізації житла, 

з сучасним підходом, технологіями, якісно і в строк. 

- «Консалтингова фірма «Energy house». Основні послуги: оптимізація споживання 

енергетичних ресурсів; аналіз якості використання електричного обладнання; перевірка 

ефективності вентиляційних і витяжних систем; перевірка якості і ефективного 

використання джерел освітлення; аналіз використання тепла в приміщенні. 

 

 

V. Відзнаки студентів та молодих вчених: 

 

1) Іменні стипендії для студентів та молодих вчених: 

У 2017 році 14 студентів та 6 молодих науковців отримували іменні стипендії, з 

них:  

- Президента України – 4; 

- Верховної Ради України – 2;  

- Кабінету Міністрів України – 1; 

- Соціальна стипендія Верховної Ради України – 1;  

- Харківської обласної державної адміністрації (ім. О.С. Масельського) – 1; 
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- у номінації «Обдарованість» – 4;  

- імені академіка В.А. Петросова – 1;  

- Кабінету Міністрів України для молодих учених – 5. 

- Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік 

(Постанова ВРУ № 2251-19 від 19.12.2017 р.) – 1. 

  

 

2) Всеукраїнська студентська олімпіада: 

 

123 студента ХНУМГ ім. О.М. Бекетова взяли участь у II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади за 43 напрямами, спеціальностями та навчальними дисциплінами, з 

них 22 студента зайняли призові місця: 

- Диплом 1 ступеня в олімпіаді зі спеціальностей: «Туризм»; «Транспортні системи» 

та з навчальних дисциплін: «Економіка підприємства»; «Фізика»; «Основи охорони праці». 

- Диплом 2 ступеня в олімпіаді зі спеціальностей: «Міське будівництво і 

господарство»; «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»; «Організація 

перевезень і управління на транспорті»; «Логістика»; «Електротехнічні системи 

електроспоживання» та з навчальних дисциплін: «Фінанси»; «Цивільний захист»; «Безпека 

життєдіяльності»; «Політологія». 

- Диплом 3 ступеня в олімпіаді зі спеціальностей: «Управління проектами»; 

«Менеджмент організацій і адміністрування»; та з навчальних дисциплін: «Економіка 

підприємства»; «Фінансовий менеджмент»; «Пожежна безпека»; «Фізика»; «Інтелектуальна 

власність». 

 

 

3) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: 

 

До галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт було надіслано 122 студентські наукові роботи за участю 146 студентів Університету. 

Отримано 29 дипломів за участю 40 студентів: 

- Диплом І ступеня: з галузі «Енергетика» напрям «Енергоресурсозбереження та 

екологічні аспекти в енергетиці»; зі спеціальності: «Транспортні технології» секція 

«Організація та безпека руху транспортного засобу»; з галузі «Електротехніка та 

електромеханіка» за напрямами: «Лабораторне обладнання для дослідження 

електротехнічних та електромеханічних систем», «Енергозбереження засобами 

електротехніки та електромеханіки», «Електромеханічні системи з електроприводами 

постійного та змінного струму»; з галузі «Будівництво та архітектура» зі спеціальності 

«Промислове та цивільне будівництво»; з напряму «Охорона праці».  

- Диплом ІІ ступеня: з галузі «Будівництво та архітектура» зі 

спеціальності«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»; з галузі «Державне 

управління» напрям: «Механізми державного управління»; з галузі «Електротехніка та 

електромеханіка» за напрямами: «Математичне моделювання електротехнічних комплексів 

та систем», «Регулювання якості електричної енергії», «Електричні мережі та обладнання 

електричних станцій та підстанцій», «Лабораторне обладнання для дослідження 

електротехнічних та електромеханічних систем», «Енергозбереження засобами 

електротехніки та електромеханіки»; з галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та 

ергономіка» за спеціальністю: «Ергономіка»; з галузі «Транспортні системи»; зі 

спеціальностей: «Гроші, фінанси і кредит»; «Економіка та управління підприємствами»; 

«Управління проектами»; з напряму «Охорона праці».  

- Диплом ІІІ ступеня: з галузі «Енергетика» за напрямом: 

«Енергоресурсозбереження та екологічні аспекти в енергетиці»; з галузі «Електротехніка та 
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електромеханіка» за напрямами: «Електротехнічні системи автоматизації», «Математичне 

моделювання електротехнічних комплексів та систем»; за галузями: «Туризм»; «Транспортні 

системи»; зі спеціальностей: «Гроші, фінанси і кредит»; «Менеджмент» за напрямом: 

«Кадровий менеджмент». 

 

4) У конкурсах студентських наукових робіт різного рівня взяли участь понад 200 

студентів (32 студента стали переможцями), у тому числі: 

 

- Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів архітектурного і дизайнерського 

спрямування; 

- ХІ Регіональний конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української 

молоді; 

- Міський конкурс «Харків - місто молодіжних ініціатив»; 

- Виставка проектів молодих архітекторів «Місто без бар’єрів»» 

- Конкурс бізнес-планів серед молоді «Популяризація підприємницьких ініціатив 

молоді»; 

- Конкурс з бухгалтерського обліку «Брейн-ринг»; 

- Конкурс наукових робіт студентів та молодих вчених «Комп’ютерні технології 

проектування конструкцій будівель і споруд» в рамках VIII Miжнapoдної нayкoвo-практичної 

конференції; 

- Конкурс «Креативний Харків 2.0», який проходив в рамках Тижнів Німеччини в 

Харкові; 

 - Відкритий конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA»; 

- Конкурс «Я люблю Харків», який проходив у рамках VIII Міжнародного 

туристичного форуму «Харків: партнерство у туризмі»; 

- Х міський турнір винахідників і раціоналізаторів; 

- Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування»; 

- ІІ Міждисциплінарний науковий квест «Пошуки скарбів науки»; 

- VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка; 

- ХVІI Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика;  

- Всеукраїнський конкурс студентських команд «SDG in UKRAINE: Look of New 

Generation»; 

- Всеукраїнська патріотична вишкіл-гра «Козак-квест»; 

- Гра-квест «Волонтер ХХІ століття» у рамках Першого обласного зліту студентів-

волонтерів. 

 

5) Внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки: 

 

Під час урочистих засідань Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова щороку студенти 

Університету відзначаються подякою голови Вченої ради за вагомий внесок у формування 

позитивного іміджу Університету, розвиток студентської науки, активну громадську 

позицію.  

Студентські об’єднання Університету є орієнтиром наукового, спортивного та 

культурно-розважального руху для студентів. Вони проводять різні заохочувальні заходи для 

студентів Університету. Так у 2017 році у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбулися: ярмарок 

професій «Професія твоєї мрії»; турнір КВК на кубок Ректора Університету; спартакіада 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова серед факультетів; виставка «Відчуй культуру» (складається із 

шедеврів світової та харківської архітектури, виконаних на 3-Д принтері); конкурс 

«Студентська весна 2017»; ярмарок студентських можливостей «Beketov Expo 2017»; акція 

«З надією у серці»; Всеукраїнська патриотична гра «Козак-квест». 
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Роки 
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VI. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 
 

 З метою удосконалення організації наукової, науково-технічної і інноваційної 

діяльності в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова діють: 

  

1) Міжнародний екологічний центр, навчальна лабораторія на базі кафедри 

інженерної екології міст 

Основні напрямки діяльності: Впровадження національних і міжнародних стандартів 

вищої освіти; участь в розробці стандартів; проведення семінарів екологічного і 

природоохоронного спрямування; координація навчальних планів, програм і впровадження 

нових методів навчання.  

Міжнародна дослідницька діяльність центру здійснюється за напрямками: 

міжнародна екологічна експертиза; фітотехнології для гідросфери; відновлювані джерела 

енергії. 

За роки свого існування фахівці центру взяли участь у виконанні низки проектів ООН, 

Європейського Союзу, програм науково-технічного обміну IREX (США), Visby (Швеція) в 

якості координатора або учасника, представляли Університет в Європейських освітніх 

проектах за програмами TEMPUS та ERASMUS MUNDUS, нині центр залучається до 

виконання наукових проектів Horizont, Impulse, USAID та ERASMUS+. Напрямками 

досліджень були: дослідження впливу умов зростання водоростей у біореакторах з метою 

максимізації виходу біопалива; дослідження зв'язків змін клімату, землекористування, 

розповсюдження адвентивної рослинності та алергічних захворювань населення в регіоні; 

використання фітотехнологій для прискорення біодеградації фармацевтичних компонентів в 
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стічних та природних водах, а також доочищення фільтрату полігонів твердих побутових 

відходів. 

Фахівці Міжнародного екологічного центру ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є авторами 

інноваційної фітотехнології «Біоплато» для очищення господарчо-побутових стічних вод. З 

2012 року за проектами Університету на території України було побудовано 31 очисну 

споруду «Біоплато» для очищення стічних вод малих населених пунктів (до 10 тис. 

мешканців), котеджних поселень, готелів, кемпінгів, будівель які стоять окремо. 

 

 2) Науково-технічний центр енергоефективних технологій 

 Центр створений на підставі угоди між Академічним науково-освітнім комплексом 

«Ресурс» та ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

При Центрі діють: 

- електротехнічна лабораторія; 

- група аналізу, метою якої є економічний аналіз і обґрунтування робіт (проектів) по 

впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії; 

- лабораторія діагностування механічного устаткування об’єктів енергетики та 

електротранспорту (спільна з Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного 

НАН України (ІПМаш)). 

Центр співпрацює з Департаментом комунального господарства Харківської міської 

ради, АК «Харківобленерго». 

 

3) Науково-виробнича електротехнічна лабораторія 

Лабораторія атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного 

метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації (свідоцтво про атестацію № 100-376/2015 

від 24.12.2015 р.). Об'єкти вимірювань: електроустановки, апарати, вторинні кола та 

електропроводки напругою до 1000 В; вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг; 

комплексні розподільні установки внутрішнього та зовнішнього розташування; 

заземлювальні пристрої; силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори; 

кабельні лінії; масляні та електромагнітні вимикачі; вакуумні вимикачі; вимикачі 

навантаження; роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі; улаштування 

блискавкозахисту будівель та споруд; стаціонарні, пересувні та переносні комплексні 

випробувальні установки. 

У лабораторії виконуються дослідження з комплексних електротехнічних вимірювань 

ізоляції силових та освітлювальних електропроводок для комунальних підприємств м. 

Харкова та області.  

 

4) Науково-дослідний та випробувальний центр 

Діяльність центру спрямована на вирішення питань будівельної галузі регіону а саме: 

технічні випробування і дослідження будівельних конструкцій та матеріалів; діяльність та 

технічне консультування у сфері інжинірингу, архітектури, дизайну та ін.  

На базі Центру діє галузева науково-дослідна лабораторія по обстеженню та 

випробуванню будівельних конструкцій та матеріалів кафедри будівельних конструкцій. 

Лабораторія атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного 

метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації (свідоцтво про атестацію № 100-364/2015 

від 12.12.2015 р.), а саме: контроль дефектів будівельних конструкцій; геометричні 

параметри будівельних конструкцій; міцність бетону будівельних конструкцій; міцність 

металевих конструкцій та арматури; товщина захисного шару бетону з глибини розміщення 

арматури; ефективні системи з монолітного та збірного залізобетону зі складною 

зовнішньою та внутрішньою геометрією; раціональні системи армування залізобетонних 

виробів і конструкцій масового виготовлення; системи просторових покриттів та перекриттів 

нового типу; ефективні системи плит з вкладками; моделювання та розрахунок складних 
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конструктивних систем; випробування конструкцій гідравлічним методом; відновлення 

будівель та споруд, постраждалих у наслідок форс-мажорних обставин. 

Фахівцями Галузевої науково-дослідної лабораторії по обстеженню та випробуванню 

будівельних конструкцій та матеріалів кафедри будівельних конструкцій проводиться 

робота:  

- удосконалення, розвитку, наукового супроводу та гармонізації з міжнародними базами 

всього комплексу національних нормативних документів у галузі будівельних конструкцій 

(участь в роботі комітетів з можливістю виконання функції базової організації); 

- розробки, дослідження та впровадження в практику будівництва методів управління 

поведінкою конструктивних систем, з метою забезпечення їх економічної доцільності, 

екологічної позитивності і енергетичної ефективності; 

- розробки та обґрунтування конструктивно-технологічних принципів і підходів 

трансформації панельного житлового фонду; 

- розробки, дослідження та впровадження нових ефективних будівельних конструкцій і 

технологічних процедур їх виробництва (реалізація концепції двоєдинства «раціональна 

конструкція - прогресивна технологія»); 

- для особливо відповідальних об'єктів будівництва (класи відповідальності СС2, СС3, 

категорії складності IV, V) формування та наукового обґрунтування системних принципів 

моделювання процедур моніторингу, з метою запобігання в режимі «online» віртуальних 

форс - мажорних ситуацій. 

Центр виконує дослідження на замовлення: Управління з будівництва, ремонту та 

реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської 

ради; Товариства з обмеженою відповідальністю «Стальконструкція ЛТД»; Департаменту 

капітального будівництва Харківської облдержадміністрації; Харківського міського 

благодійного фонду «БЛАГО»; Державного підприємства «УкрНТЦ «Енергосталь»; 

Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради; Комунального 

підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»; Споживчого товариства 

«ЖБК Авантаж»; Приватного акціонерного товариства ПАТ «Харківський канатний завод». 

 

5) Виставковий комплекс  

 Постійно діє виставка «Високі технології в міському господарстві», експозиція якої 

регулярно оновлюється. На виставці представлені розробки провідних підприємств міського 

господарства і вчених Університету у розділах: містобудування; інформаційних систем 

управління; будівництва і будівельних матеріалів; газопостачання; теплопостачання; енерго- 

та ресурсозбереження; транспортних систем; водопостачання та водовідведення; екології 

навколишнього середовища. 

 Робота виставки сприяє просуванню передових наукових ідей, впровадженню 

новітніх технологій у міському господарстві, знайомить студентів, аспірантів, фахівців 

сфери життєзабезпечення міст з новітніми науково-технічними розробками. 

 

6) Науковий парк «Наукоград-Харків» 

За підтримкою Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки 

України, Харківської обласної державної адміністрації Харківської міської ради на базі 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова діє Науковий парк «Наукоград-Харків».  

Основними напрямами діяльності наукового парку є: інтеграція науки, освіти і 

виробництва, інтенсифікація використання результатів науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, забезпечення їх інноваційної спрямованості, підвищення 

ефективності розробок, виробництва і реалізації інноваційної продукції на внутрішніх і 

зовнішніх ринках, координація наукової, інноваційної, виробничої і комерційної діяльності 

партнерів Наукового парку, розвиток міжнародної співпраці і внутрішньої кооперації у сфері 

науково-технічної і інноваційної діяльності, а також сприяння залученню вітчизняних і 

іноземних інвестицій. 
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7) Центр регіонального розвитку 

На підставі договору про співпрацю між Харківською обласною державною 

адміністрацією, Харківською обласною радою, Харківським національним університетом 

імені В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом міського господарства імені 

О.М. Бекетова та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на базі 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова створено – Центр регіонального розвитку. 

Основними завданнями Центру є: моніторинг та інформування про актуальні 

міжнародні програми і проекти міжнародної технічної допомоги які спрямовані на 

регіональний розвиток; консультування та допомога у розробці грантових проектів для 

подання у міжнародні фонди; участь у підготовці цільових програм та грантових проектів; 

участь у підготовці та здійсненні заходів щодо реалізації регіональних цільових програм; 

моніторинг виконання регіональних програм. 

Співпрацюючи з Асоціацією міст України на підставі меморандумів про 

співробітництво з об’єднаними територіальними громадами фахівцями центру 

розробляються Плани соціально-економічного розвитку територій та проекти, спрямовані на 

їх реалізацію. 

У Центрі виконувались роботи на замовлення Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; Департаменту комунального 

господарства Харківської міської ради; Балаклійській, Барвінківській та Ізюмській районних 

адміністрацій. 

 

8) Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці» 

На підставі договору про співпрацю між компаніями-виробниками енергетичного 

обладнання ТОВ «НТК Енерго-Тайм», «ІЕК Холдінг» та Харківським національним 

університетом міського господарства імені О.М. Бекетова створено Освітньо-виробничий 

центр «Сучасні технології в енергетиці» (ОВЦ СТЕ) та робочу групу з енергоаудиту. 

Основні напрями діяльності ОВЦ СТЕ: проведення фундаментальних і прикладних 

досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рівню; створення 

конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних продуктів, виробів, зразків 

нової техніки, технологій, надання наукомістких послуг, орієнтованих на ринок високих 

технологій; здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої 

кооперації та співробітництва ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з промисловістю та 

підприємствами, сприяння формуванню інноваційного підприємницького середовища; 

забезпечення умов для підготовки здобувачів вищої освіти, аспірантів і докторантів 

відповідно до головних напрямів наукової та науково-технічної діяльності ОВЦ СТЕ і вимог 

інноваційного розвитку економіки; підготовка науково-методичної бази підвищення 

кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників, інженерно-технічних працівників 

енергетичної галузі, співробітників інших організацій та установ, післядипломна підготовка 

та перепідготовка кадрів за головними напрямами наукової і науково-технічної діяльності 

ОВЦ СТЕ; використання кадрового наукового потенціалу ОВЦ СТЕ для вирішення 

актуальних наукових і науково-технічних проблем розвитку економіки; інтегрування 

науково-навчальної діяльності ОВЦ СТЕ з науковою діяльністю академічних наукових 

установ та виробничою діяльністю підприємств енергетичної галузі; міжнародне наукове, 

науково-технічне та освітнє співробітництво у межах укладених договорів ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова з університетами-партнерами, підприємствами, фірмами, фондами; комерціалізація 

результатів науково-дослідної, науково-освітньої та інноваційної діяльності, здійснення 

інших видів діяльності, що приносить дохід відповідно до законодавства України та Статуту 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; проведення наукових заходів – семінарів, конференцій, 

симпозіумів тощо. 

Сертифіковані фахівці Освітньо-виробничого центру «Сучасні технології в енергетиці» 

реалізують проекти з проведення енергетичних обстежень будівель, споруд, підприємств в 
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цілому, інженерних систем з формуванням енергетичних паспортів споруд за європейськими 

стандартами та розробкою комплексних заходів з термомодернізації та підвищення 

енергоефективності об’єктів. Одними з основних напрямків діяльності Центру є розробка 

проектно-кошторисної документації для різних об'єктів і систем в сфері відновлюваної 

енергетики, впровадження систем енергоменеджменту, проектування автоматизованих 

систем обліку споживання енергоресурсів. 

Центр виконує роботи на замовлення КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня»; 

Комунального підприємства «Салтівське трамвайне депо» м. Харків, Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЕКОЛАЙТ-К». 

 

9) Лабораторний комплекс до складу якого входять науково-навчальні лабораторії: 

«Обліку і контролю електричної енергії»; «Кабельних ліній»; «Електроустаткування систем 

міського електропостачання»; «Цифрового релейного захисту і автоматики»  

Оснащення лабораторій дозволяє здійснювати: 

- ефективну підготовку докторантів, аспірантів, магістрів та бакалаврів за напрямом 

«Електротехніка та електротехнології»; 

- підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обслуговування електротехнічного 

обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд»; 

- підготовку персоналу енергопостачальних компаній, промислових, транспортних та 

житлово-комунальних підприємств за наступними програмами підвищення кваліфікації для 

спеціалістів: виробничо-технічних служб енергопідприємств; експлуатації та ремонту 

підстанцій електромереж; реалізації електроенергії та розрахунків зі споживачами; 

експлуатації і ремонту розподільних мереж; експлуатації і ремонту кабельних ліній; 

експлуатації та ремонту повітряних ліній; цільове навчання керівних працівників та фахівців 

з питань охорони праці (члени екзаменаційних комісій з перевірки знань підрозділів); 

релейного захисту та протиаварійної автоматики; відділів розподілу і контролю 

електроенергії; служби зв'язку та диспетчерського телеуправління; високовольтних 

вимірювань ізоляції, захисту від перенапруги обладнання енергопідприємств; ремонту і 

експлуатації приладів обліку електроенергії. 

Лабораторія «Цифрового релейного захисту та автоматики» оснащена сучасними 

мікропроцесорними та інтелектуальними електронними пристроями релейного захисту та 

автоматики щодо обладнання напругою 6, 10, 35, 110 кВ провідних світових і вітчизняних 

виробників. Напрями діяльності: підготовка бакалаврів та магістрів факультету 

Електропостачання та освітлення міст, студентів Електромеханічного коледжу; проведення 

науково-дослідних розробок співробітниками Університету; підвищення кваліфікації 

персоналу обласних енергопостачальних компаній, комунальних, транспортних та 

промислових підприємств України. Лабораторія призначена для: випробування, 

налагодження, параметрування пристроїв релейного захисту; проведення аналізу поведінки 

релейного захисту при різних пошкодженнях. 

 

10) Лабораторія ВІМ-технологій 

В рамках укладеної угоди про співробітництво між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та ТОВ 

«Інновейтів Бізнес Фаундейшн» створена лабораторія ВІМ-технологій, яка надає можливість 

студентам та науковцям оволодіти новими технологіями інформаційного моделювання, 

засвоїти сучасний програмний комплекс Autodesk Building Design Suite, а також бути 

працевлаштованими за схемою аутстаффінга. Лабораторія ВІМ-технологій являє собою 

комп’ютерний клас, який оснащено інноваційним системним забезпеченням та 

високошвидкісним інтернетом, а також ліцензованим комплексом програм Autodesk Building 

Design Suite. В лабораторії вивчають головні інструменти та методики створення об’ємних 

моделей, правила комунікації та документообіг, працюють над реальними об’єктами в 
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умовах обмежених строків та інших зовнішніх факторів, навчаються приймати рішення, 

демонструвати свої лідерські якості. 

 

11) Науково-дослідний Центр світлотехнічних вимірювань  

 Лабораторний вимірювальний гоніофотометричний комплекс GO-2000H призначений 

для вимірювання світлотехнічних та електротехнічних характеристик джерел світла та 

освітлювальних приладів. 

Завданням Центру є проведення вимірювань для визначення достовірних 

характеристик досліджуваних приладів (отримання дійсних значень характеристик приладів 

визначених в незалежній лабораторії висококваліфікованим персоналом сприяє створенню 

довірчих відносин між виробником та споживачем); проведення вимірювання прототипів 

щодо пошуку виробником найкращого з можливих варіантів виконання виробу відповідно 

всіх діючих галузевих норм та потреб кінцевого користувача, виконання науково-дослідних 

робіт. 

Центр співпрацює з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ледлайф», 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Світло 

шахтаря», Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Новий світ».  

 

 12) Лабораторія світлового дизайну 

 Освітньо-наукова лабораторія являє собою багатофункціональний простір, що 

складається з трьох тематичних майданчиків: майстерня для проведення випробувань 

моделювання світлового середовища; інженерна лабораторія; демонстраційний зал і 

експериментальний майданчик. 

Унікальність даного лабораторного комплексу полягає в гнучкості представленої 

системи освітлення, більша частина обладнання якої – змінна і може застосовуватися в 

кожному з тематичних просторів лабораторії, доповнюватися новим обладнанням і 

оптичними аксесуарами. В лабораторії представлено більше 100 рівнів освітлення, 

інтегрованих в інтелектуальну систему керування; досліджуються всі види систем освітлення 

від інтер'єрного функціонального до архітектурного. 

Центр співпрацює з Товариством з обмеженою відповідальністю «Світлодіодні технології 

України», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфотел ком'юнікейшнз», Товариство 

з обмеженою відповідальністю «Світлотехнічний завод «Світлоприлад». 

 

13) Центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту  

Центр утворений з метою: вдосконалення навчального та науково-методичного 

забезпечення підготовки фахівців в галузі безпеки, інформаційно-аналітичної та 

антикорупційної діяльності для підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності; сприяння розвитку недержавної системи безпеки та її імплементації до системи 

національної безпеки України, організації розвитку «безпекознавчих» спеціальностей; 

утворення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з 

безпеки, антикорупційної діяльності, обліку і аудиту для державного та приватного секторів 

економіки. 

 Центром було розроблено теоретико-методичні засади стратегічного моніторингу в 

системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств для Комунального 

підприємства «Харківводоканал» та Приватного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-

1», Акціонерного товариства закритого типу «Володимирівський деревообробний комбінат»; 

фундаментальне дослідження для Міністерства освіти і науки України «Стратегічний 

моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, 

регіону, суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції». 

 

 

 

http://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/laboratoriji/fotometrichni-laboratoriji/goniofotometr-go2000h
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14) Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр»  

Центр створеного на базі кафедри «Геоінформаційних систем, оцінки землі та 

нерухомого майна». 

Центр здійснює підготовку спеціалістів в галузі оцінки ринкової вартості нерухомого 

майна, транспортних засобів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності, цінних 

паперів, бізнесу. Підготовка оцінювачів здійснюється для державних структур і приватних 

підприємств: управлінські структури, фінансово-кредитні організації, страхові компанії, 

консалтингові компанії, спеціалісти у сфері нерухомості, приватні власники бізнесу, 

інвестори та ін.  

Центр співпрацює з Комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної 

інвентаризації», проводяться дослідження пов’язані з розвитком сучасних геоінформаційних 

систем та технологій. Особлива увага приділяється вирішенню прикладних задач з 

використанням геоінформаційних систем та новітніх досягнень в галузі геоінформатики. 

 
15) Сучасний комплекс архітектурно-художніх майстерень і лабораторій 

«ARHOUSE» 

 До архітектурно-художніх майстерень «ARHOUSE» входять: лабораторія 

комп'ютерного моделювання (зі спеціалізованим обладнанням і програмним забезпеченням); 

майстерня малюнка і живопису; скульптурна майстерня; лабораторія архітектурного 

моделювання; ландшафтно-архітектурна майстерня; виставковий зал; конференц-зал; 

студентське архітектурно-проектне бюро. 

 Комплекс підтримує стосунки з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Інститут Харківпроект». 

 

16) Інноваційна освітньо-наукова лабораторія «Сонячна електростанція» (СЕС)» на 

базі освітньо-виробничого центру «Сучасні технології в енергетиці»  

Сонячна електростанція є першим етапом реалізації проекту «Створення у Харкові 

першого в Україні демонстраційного ZEB – Центру енергозберігаючих технологій». 

Лабораторія призначена для забезпечення власних потреб Університету в електричній 

енергії, підготовки студентів та проведення наукових досліджень. На базі лабораторії 

студенти отримують теоретичні і практичні навички проектування і обслуговування такого 

виду електроустановок.  

Потужність СЕС становить 20 кВт, в подальшому, її планується підняти до 40 кВт. 

Відкриття лабораторії «Сонячна електростанція» в 2016 році є продовженням роботи 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, спрямованої на створення сучасної інноваційної лабораторної 

бази. Лабораторія створена за підтримки партнерів Університету – ТОВ «ШНЕЙДЕР 

ЕЛЕКТРИК УКРАЇНА», ТОВ «Стальконструкція» та ТОВ «Енергетична альтернатива». 

 

17) Навчально-наукові лабораторії «Видобування і підготовки нафти і природного 

газу»; «Транспортування нафти і природного газу» 

Мета створення лабораторій: дослідження технологічних процесів, пов’язаних з 

видобуванням, підготовкою і транспортуванням нафти і природного газу; відпрацювання 

набутих навичок студентами на сучасному обладнанні лабораторій; аналіз впливу законів 

природи (фізики) у процесах видобутку, підготовки та транспортування нафти і природного 

газу; проведення науково-дослідних робіт у нафтогазовій галузі. 

До складу лабораторного обладнання входять: лабораторний стенд бурової установки; 

лабораторний стенд обв'язки фонтанної свердловини арматурою; лабораторний стенд вузла 

комплексної підготовки природного газу; лабораторний стенд газорозподільної станції; 

компресорне обладнання – компресор пересувний HL 425\100; вимірювальна техніка; 

автоматизовані робочі місця студентів і викладача. 

Лабораторії оснащені комплексом телевимірювань і телеуправління, що дозволяє 

здійснювати автоматизований контроль вхідного і вихідного тиску газу, температури газу, 
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рівня рідини у сепараторах і ємностях, витрат (обліку) газу. Наявна система аварійної 

сигналізації (світлова та звукова) за наступними параметрами: спрацювання засобів захисту, 

максимальні і мінімальні межі тиску газу, рівня загазованості. 

 

18) Навчально-наукові лабораторії «Моніторингу лісових та садово-паркових 

об’єктів», «Рекреаційного лісівництва» 

Лабораторії здійснюють організацію, координацію та проведення наукових 

досліджень з установами на виконання науково-дослідних робіт; довгострокові систематичні 

спостереження за станом лісових та садово-паркових об’єктів, для одержання повної, 

об’єктивної та своєчасної інформації щодо його поточних змін; виявлення та оцінку факторів 

(природних і антропогенних), які впливають на стан об’єктів, визначення закономірностей їх 

сталого функціонування і прогнозування динаміки; організація впровадження результатів 

досліджень і розробок. 

 

У звітному році створено: 

 

1) Лабораторія «Цивільний захист» 

Лабораторію створено з метою проведення наукових досліджень за напрямом 

«Цивільний захист», впровадження їх результатів у практику та навчальний процес, 

підвищення якості підготовки фахівців у галузі цивільного захисту. 

Головними завданнями лабораторії є виконання та апробація пошукових, науково-

дослідних робіт в напрямку розробки, вдосконалення методів контролю та заходів захисту 

від шкідливих речовин, розроблення наукових методів дослідження комплексної оцінки та 

прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище-людину та 

створення й пошук оптимальних методів і засобів цивільного захисту. 

 

2) Лабораторія «Інформаційних технологій в туризмі і готельному господарстві»  

Лабораторія призначена для швидкого і безпомилкового контролю операцій 

повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя у фронт-

офісі, тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг 

завдяки застосуванню впровадження автоматизованих інформаційних систем управління. 

Дослідження, що проводяться в лабораторії, дозволяють визначити сутність 

інформаційних технологій та їх основні компоненти; охарактеризувати сутність, значення і 

особливості інформаційного забезпечення; дослідити роль інформаційних технологій (IT) в 

управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу; виявити шляхи вдосконалення та 

перспективи інформаційних технологій в готельному комплексі. 

З метою формування, просування та реалізації туристичного продукту, фахівцями 

розробляються для підприємств готельного комплексу - перспективні, поточні, оперативні, 

госпрозрахункові завдання, технологічні карти, а також нормативні матеріали, кошториси, 

цінники, проектні завдання та ін. 

 

3) Дослідна лабораторія «Туризмознавства та мистецтвознавства» 

 Лабораторію створено з метою пошуку та використання туристичних зв'язків для 

зміцнення взаєморозуміння і довіри між країнами; створення на взаємній основі 

найсприятливіших умов для туристичного обміну, організації технічної співпраці шляхом 

обміну туристичною інформацією; підвищення іміджу професії осіб, які працюють у 

туристичній індустрії, а також розвитку професійної підготовки і підвищення технічної 

компетентності; захисту і збереження культурно-історичної спадщини. 

 Фахівцями розробляються проекти зі збереження світової культурно-історично 

спадщини і розвитку туризму, проводиться робота з охорони та відновлення історичних 

місць і пам'ятників, а також з підготовки кадрів запровадження технічних стандартів, обміну 

інформацією обробкою політики у сфері потенційних можливостей туризму. 
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Було організовано робочу зустріч з доктором Марком Каммербауером, професором 

Флоріаном Фішером та групи студентів Нюрбергського технічного університету в рамках 

спільного проекту «Зустріч архітектурних напрямів». В рамках візиту проведено 

міжнародний воркшоп з реконструкції майдану Небесної сотні, плідне обговорення 

концепцій пам’ятника та формування публічного простору на майдані. 

  

4) Навчально-наукова лабораторія «Екологічний моніторинг» 

Лабораторію створео з метою підвищення якості навчальних процесів, підготовки 

докторів філософії, виконання наукових проектів для країн ЄС, на замовлення житлово-

комунальних та профільних промислових підприємств. 

 Лабораторія призначена для здійсненя контролю механічних, хімічних та біологічних 

забруднень атмосфери, гідросфери і літосфери та фізичного впливу на екосистеми міст. В 

лабораторії здійснюється фотометричний аналіз газових, рідких і твердих середовищ; 

визначається вміст різних речовин у водному середовищі; визначається та аналізується 

екологічний стан автомобільного транспорту за результатами їх випробувань за Міським 

єздовим циклом UDC; оцінка екологічного стану комунальних котелень за показниками 

викидів у атмосферу СО, NOХ,, SO2 та твердих частинок; методологія визначення та аналізу 

екологічних показників теплових двигунів та котельних установок; методологія контролю та 

аналізу акустичних забруднень природного середовища, іонізуючих випромінювань 

природного та антропогенного походження; побудова шумових карт сельбищних, 

промислових та міських територій. 

 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями  
 

Однією зі стратегічних цілей ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є - інтеграція до світового 

науково-освітнього простору завдяки розширенню глобальної політики та використанню 

потенціалу розвитку, в тому числі шляхом розробки та впровадження освітньо наукових і 

наукових програм за міжнародними стандартами, заохочення іноземних фахівців до 

співпраці у науковій сфері, а також обмін досвіду із науковими партнерами. 

До першочергових завданнь Стратегічного плану за міжнародним напрямом 

відносяться: прискорення процесу європейської інтеграції у сфері підготовки науково-

педагогічних та наукових кадрів; сприяння розвитку регіонального та міжнародного 

співробітництва у сфері підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації; створення спільних 

освітньо-наукових і наукових програм; залучення науково-педагогічних та наукових 

працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі у науково-педагогічній та 

науковій роботі; розвиток експортних наукових послуг як відображення репутації наукової 

роботи Університету в міжнародному співтоваристві; виявлення та підтримання в 

Університеті точок генерації наукових знань із потенціалом міжнародного визнання. 

Міжнародна діяльність ведеться за напрямами: міжнародні освітні програми та 

проекти; мобільність студентів та викладачів; бізнес-освіта; науково-технічні та економічні 

інновації на регіональному та загальноєвропейському рівнях; розвиток і вдосконалення 

теорії і практики державного управління; науково-технічне, навчальне, методичне і 

культурне співробітництво; історія і культурологія; гендерна політика. 

У звітному році ХНУМГ ім. О.М. Бекетова брав участь у реалізації наступних 

міжнародних проектів і програм: 

- у квітні стартував міжнародний спільний проект «ЗУСТРІЧ АРХІТЕКТУРНИХ 

НАПРЯМІВ», в якому взяли участь викладачі і студенти архітектурних факультетів ХНУМГ  

ім. О.М. Бекетова, Технічного університету Нюрнбергу ім. Георга Сімона Ома та 

Харківського національного університету будівництва і архітектури; 

- проект Управління відходами в країнах з перехідною економікою (WATRA) у 

консорціумі з Університетами Австрії, Німеччини та Білорусі за фінансової підтримки 

Австрійського агентства міжнародної мобільності і співробітництва в галузі освіти, науки і 
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досліджень. В рамках проекту стажування пройшли 3 представники Університету. В рамках 

проекту відбувся семінар «Впровадження досвіду країн ЄС щодо поводження з побутовими 

відходами в Україні: проблеми та перспективи». В рамках договору про співпрацю 3 

студента та  асистент кафедри факультету Транспортних систем і технологій пройшли у 

практику в Лодзинському технічному університеті, Польща; 

- міжнародна програма з обміну аспірантами та викладачами у Софійському 

Університеті Архітектури, Будівництва та Геодезії м. Софія, (Болгарія). Стажування 

пройшли 6 представників Університету; 

- докторська програма проекту «INFINITY» програми «ERASMUS MUNDUS» - 

наукове стажування, що реалізується у рамкахпрограми пройшов 1 викладач; 

- в рамках програми «ERASMUS + KA1», грант на навчання отримали 7 студентів та 1 

викладач; 

- Університет прийняв участь у ІХ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній 

освіті» та VI міжнародній виставці освіта за кордоном «WORLD EDU». У роботі виставки 

брали участь навчальні заклади із 23 регіонів України, а також Чехії, Словаччини, Австрії, 

Канади, США, Швейцарії, Німеччини та інших країн. За результатами участі у виставці 

Університет отримав звання лауреата конкурсу «Лідер інновацій в освіті» в номінації 

«Якість освіти» та лауреата конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» в 

номінації «Електронний освітній ресурс».  
- експерт від Університету прийняв участь у засіданні робочої групи «COST Action FP 

1402» (міжурядова структура для координації досліджень на національному та 

європейському рівні на основі гнучкої інституціональної структури, що підтримує 

транснаціональне співробітництво між дослідниками, інженерами і вченими в Європі) 

У звітному році на базі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова було проведено: 

- ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-адміністрування в 

умовах турбулентної економіки»; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічна аналітика та 

антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, 

регіону, суб’єктів господарювання»; 

 - VIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців 

і студентів «Місто. Культура. Цивілізація»; 

- VIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (Інноваційний ліфт)»; 

- VI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку 

світлотехніки»;  

- VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи»; 

- ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих науковців «Інноваційні технології в індустрії туризму»; 

- ІІI Міжнародний форум іноземними мовами здобувачів вищої освіти і молодих 

науковців «Молоді дослідники у глобалізованному світі:перспективи та виклики»; 

- Мжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток міст (Містобудівний 

аспект)»; 

 - II Світлотехнічний міжнародний форум «LIGHT FORUM 2017» 

 - лекція представника Групи підтримки України в Єврокомісії Бенедикта Херрманна;  

 - святковий концерт присвячений Дню китайської культури: Відкрий для себе Китай;  

- святкування Дня Європи; 

- семінар «Впровадження досвіду країн ЄС щодо поводження з побутовими відходами 

в Україні: проблеми та перспективи». 

Відкриття п’яти Культурно-освітніх центрів:  

- «Інститут Конфуція»; «Українсько-Турецького»; «Українсько-Арабського»; 

«Українсько-Азіатського» та «Українсько-Ліванського». 
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Робочі візити: 

 - декана Механічного факультету Лодзінської Політехніки пана Лукаша Кочмарека. В 

рамках візиту обговорено програму подвійного диплому між університетами; 

- доктора Марка Каммербауера, професора Флоріана Фішера та групи студентів 

Нюрбергського технічного університету в рамках спільного проекту «ЗУСТРІЧ 

АРХІТЕКТУРНИХ НАПРЯМІВ». В рамках візиту проведено міжнародний воркшоп з 

реконструкції майдану Небесної сотні, плідне обговорення концепцій пам’ятника та 

формування публічного простору на майдані; 

 - Олени Прусіновської та Еви Романовської з презентацією програми «Study Toursto 

Poland» - навчальні візити до Польщі студентів, молодих спеціалістів та професіоналів з 

країн Східної Європи; 

- доктора з економіки Кетрін Нанц та доктора, доцента з бізнес-етики, директора 

Центру прикладної етики - Девіда Шмідта (Університет Ферфілд, США), а також 

координаторів проекту сприяння академічної доброчесності у Києві; 

- іноземної делегації, яку очолив мер міста Сарафант - Алі Хайдара Халіфе. В рамках 

проведення зустрічі відбулася церемонія присвоєння Засновнику Міжнародного Лівансько-

українського центру - Хаммуду Алі Тахрану звання почесного доктора Університету. 

 

У звітному році співробітництво здійснюється з 7 організаціями та 39 

зарубіжними партнерами, найбільш вагомі з них: 

 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітниц

тво, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Азербайджан Євразійський 

інститут 

інновацій 

Спільне науково-

технічне 

співробітництво на 

основі кооперації і 

прямих зв'язків, 

включаючи 

координацію 

фундаментальних та 

пошукових 

досліджень, в тому 

числі і на замовлення 

інших країн. Обмін 

викладачами і 

вченими для 

проведення лекцій, 

консультацій 

Договір 

№ 23 

 

27.04.2012- 

27.04.2017 

Здійснюється обмін 

науковою 

інформацією, та 

надається допомога з 

підвищення наукової  

кваліфікації вчених і 

викладачів. 

Азербайджан Азербайджанс

ький 

архітектурно-

будівельний 

університет 

Спільні науково-

дослідні програми і 

проекти. Формування 

спільних тимчасових 

колективів для 

обґрунтування і 

виконання науково-

дослідних робіт 

 

Меморандум 

№ 53 

 

2014-2017 

Здійснюється обмін 

науковою 

інформацією, та 

надається допомога з 

підвищення наукової  

кваліфікації вчених і 

викладачів. 
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1 2 3 4 5 

Білорусь Білоруський 

національний 

технічний 

університет 

Організація і 

регулювання 

дорожнім рухом, 

логістика, 

організація 

перевезень 

Договір 

№ 48 

 

з 2007 р. 

безстроко- 

вий 

Здійснюється обмін 

науковою 

інформацією, та 

надається допомога у 

підвищенні наукової  

кваліфікації вчених і 

викладачів. 

 

 

Білорусь Білоруський 

державний 

університет 

транспорту 

Встановлення 

наукового 

співробітництва, 

обмін науково-

педагогічними 

співробітниками, 

докторантами, 

аспірантами, 

студентами; надання 

взаємної допомоги у 

підвищенні наукової 

кваліфікації вчених і 

викладачів, 

здійснення спільних 

наукових проектів 

 

 

Договір 

№ 35 

 

2013-2018 

Здійснюється обмін 

науковою 

інформацією, та 

надається допомога у 

підвищенні наукової  

кваліфікації вчених і 

викладачів. 

Білорусь Брестський 

національний 

технічний 

університет 

Обмін 

співробітниками з 

метою підвищення їх 

кваліфікації, обмін 

студентами, спільні 

наукові, навчально-

методичні та 

консультаційні 

роботи, проведення 

спільних конференцій 

і семінарів 

 

Договір 

№ 66 

 

2015-2020 

Здійснюється обмін 

науковою 

інформацією, та 

надається допомога у 

підвищенні наукової  

кваліфікації вчених і 

викладачів. 

Болгарія Технічний 

університет 

Габрово 

Сприяння інтересу до 

викладацької та 

наукової діяльності 

відповідних установ 

та поглиблення 

розуміння 

економічних, 

культурних та 

соціальних питань 

навколишнього 

середовища 

 

Угода № 20 

 

17.11.2012- 

17.11.2017 

1 викладач відвідав 

університет  Габрово з 

метою  організації 

отримання студентами 

подвійного диплому 

магістра; 

 

1 викладач відвідав 

університет з метою 

забезпечення наукової 

та навчальної 

взаємодії. 
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1 2 3 4 5 

Болгарія Університет 

Архітектури, 

Будівництва і 

Геодезії, м. 

Софія 

Спільна діяльність з 

метою удосконалення 

навчального процесу, 

підготовки кадрів, а 

також спільного 

обміну науковими 

дослідженнями 

Угода №65 

 

Автоматична 

пролонгація 

на 5років 

6 викладачів (у т.ч. 

аспіранти) пройшли 

стажування у рамках 

міжнародної програми 

обміну. 

Болгарія Економічний 

університет м. 

Варна 

Створення спільних 

освітніх програм 

(подвійних дипломів), 

організація 

академічної 

мобільності студентів 

Договір  

№77 

 

2016-2019 

Здійснюється обмін 

науковою 

інформацією, та 

надається допомога у 

підвищенні наукової  

кваліфікації вчених і 

викладачів. 

Болгарія International 

company 

project and real 

estate 

management 

Варна 

Спільна діяльність з 

метою удосконалення 

виробничо-

господарського 

процесу, підготовки 

кадрів, спільного 

обміну науково-

виробничого досвіду 

Угода  

№84 

 

З 2017 року з 

автоматич 

ною 

пролонгацією 

на 5років 

1  викладач прийняв 

участь у міжнародній 

програмі стажування. 

Боснія і 

Герцоговина 

Університет 

Тузла 

Обмін професорсько-

викладацьким 

складом і студентами, 

а також обмін 

навчальною та 

науковою 

інформацією та обмін 

посиланнями між 

двома веб-сайтами 

Угода  

№ 34 

 

2013-2018 

.Відбувається 

постійний обмін 

посиланнями між 

сайтами університетів, 

також відбувається 

обмін науковою 

інформацією та 

науковою 

літературою. 

Велико- 

британія 

Незалежний 

екзаменаційни

й центр 

Кембриджу 

навчально-

виховного 

комплексу 

«Авторська 

школа Бойко» 

Підготовка слухачів 

курсів іноземних мов, 

створених в ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова, до 

складання іспитів у 

форматі 

UniversityofCambridge 

ESOL Examinations на 

отримання 

сертифікатів рівнів 

FCE, CAE, BEC 

Меморандум 

№ 24 

 

13.09.2012- 

13.09.2017 

Проходження  

сертифікаційних 

програм 

підтвердження знання 

англійської мови за 

профілем роботи. 

Греція Університет 

Аристотеля в 

Салоніках 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами та 

викладачами в рамках 

програми Erasmus+ 

 

 

 

 

Договір  

№ 95 

 

2017-2018 

1 студент отримав 

грант на навчання  за 

програмою Erasmus + 

KA1. 
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Естонія  Естонський 

університет 

природничих 

наук 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами та 

викладачами в рамках 

програми Erasmus+ 

Договір  

№ 90 

 

2017-2019 

2 студенти отримали 

грант на навчання за 

програмою Erasmus + 

KA1 (з січня 2018р). 

Канада Канадський 

коледж 

англійської 

мови 

(Ванкувер, 

Канада) 

Реалізація спільного 

пілотного проекту з 

впровадження SMRT 

он-лайн навчального 

плану у ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 

Договір 

№ 27 

 

14.09.2012- 

14.09.2017 

Відбувається 

проведення курсів з 

викладання 

англійській мові за 

допомогою 

навчальних матеріалів 

партнерів. 

Казахстан Казахський 

гуманітарно-

юридичний 

інноваційний 

університет 

Співробітництво в 

галузі вищої освіти – 

розробка і реалізація 

методологічних основ 

і проектів в науковій, 

навчальній, 

педагогічній і 

управлінській 

діяльності, 

академічний обмін 

студентами і 

слухачами, зміцнення 

культурних зв’язків 

Договір 

№ 47 

 

2013-2018 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

 

Китай Аньхойський 

університет 

Співробітництво в 

галузі наукового та 

студентського обміну, 

проведення спільних 

досліджень 

Договір  

№86 

 

2016-2018 

Відкрито філію 

«Інститут Конфуція» 

1 представник 

Університету відвідав 

Аньхойський 

університет з метою 

міжнародного 

співробітництва. 

Корея Корейська 

Асоціація 

Фотоелектрон

ної 

промисловості 

Співробітництво в 

галузі LED/світлових 

матеріалів і 

пристроїв, спільні 

науково-дослідні 

роботи з 

LED/освітлення, 

технологічне 

ліцензування з 

LED/освітлення, 

спільні лабораторії, 

виміри й аналіз для 

демонстрації 

LED/освітлення 

 

 

 

 

Меморандум 

№ 44 

 

06.11.2013- 

06.11.2017 

Проводиться 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

відбувається 

підготовка до 

реалізації  науково-

технічних проектів. 
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Латвія Балтійська 

міжнародна 

академія 

Обмін науково- 

викладацьким 

складом, проведення 

спільних науково-

практичних 

конференцій, 

семінарів та робочих 

зустрічей 

Договір  

№78 

 

з 2017 

безстроково 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Молдова Інститут 

Енергетики 

Академії наук 

Молдови 

Спільна діяльність з 

організації та 

здійснення спільних 

дій колективів в 

області науково-

дослідних робіт, 

спрямованих на 

підвищення 

ефективності 

енергетичного 

виробництва, а також 

вдосконалення 

підготовки та 

перепідготовки 

фахівців для 

енергетики України і 

Молдови 

Угода  

№67 

 

3.03.2016 з 

пролонгацією 

на 5 років 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

 

Марокко Мароккансько

-Африканська 

асоціація 

навчання та 

освіти 

Налагодження 

зв’язків між 

університетом та 

асоціацією у багатьох 

сферах: наука, наукові 

дослідження, обмін 

студентами та 

педагогічними 

кадрами, обмін 

досвідом і 

літературою та ін. 

Договір  

№ 80 

 

2017-2022 

1 представник відвідав 

Мароккансько-

Африканську 

асоціацію  з метою 

міжнародного 

співробітництва. 

Марокко Університет 

Хасана 1-го 

Налагодження 

зв’язків між 

університетами у 

сферах: наука, наукові 

дослідження, обмін 

студентами та 

педагогічними 

кадрами, обмін 

досвідом і 

літературою та ін. 

 

 

 

 

 

Договір  

№81 

 

2017-2022 

1 представник відвідав 

Університет з метою 

міжнародного 

співробітництва. 
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Польща AGH 

Науково-

технічний 

університет 

Обмін досвідом у 

сфері наукових 

досліджень та 

навчання спеціалістів, 

спільна участь в 

дослідницьких 

програмах із захисту 

прав інтелектуальної 

власності, обмін 

навчальними 

програмами 

 

 

Угода  

№ 43 

 

з 2013 р. 

безстрокова 

Відбувається 

постійний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

учбовими 

посібниками. 

Польща Університет 

«Humanitas» 

Наукове 

співробітництво, 

спрямоване на 

розвиток навчальної 

та наукової 

діяльності, обмін 

спеціалістами для 

читання лекцій, 

проведення наукових 

досліджень, семінарів 

і консультацій 

 

 

Угода  

№ 42 

 

з 2013 р. 

безстрокова 

Проводиться спільна 

підготовка до 

наукових 

конференцій, круглих 

столів, а також 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією. 

Польща Університет 

«Humanitas» 

Наукове 

співробітництво, 

спрямоване на 

розвиток навчальної 

та наукової 

діяльності, обмін 

спеціалістами для 

читання лекцій, 

проведення наукових 

досліджень, семінарів 

і консультацій 

 

 

Договір 

№ 63 

 

10.07.2015- 

09.07.2020 

Відбувається 

постійний обмін 

студентів та 

викладачів 

Університету з метою 

навчання та 

стажування. 

Польща МГО 

«Фундація 

польсько-

української 

співпраці 

ПАУСІ» 

Науково-технічне, 

навчальне, методичне 

і культурне 

співробітництво 

Договір 

№ 26 

 

03.09.2012- 

03.09.2017 

Відбувається 

постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

підготовка до 

реалізації науково-

технічних проектів. 

 

 

 

 

 



 78 

1 2 3 4 5 

Польща Академія 

готельного 

бізнесу та 

громадського 

харчування 

Наукове 

співробітництво, 

спрямоване на 

розвиток навчальної 

та наукової 

діяльності, обмін 

спеціалістами для 

читання лекцій, 

проведення наукових 

досліджень, семінарів 

і консультацій 

Договір 

№ 62 

 

21.05.2015- 

20.05.2020 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Польща Технічний 

університет 

Лодзі 

Наукове 

співробітництво, 

спрямоване на 

розвиток навчальної 

та наукової 

діяльності, обмін 

спеціалістами для 

читання лекцій, 

проведення наукових 

досліджень, семінарів 

і консультацій 

Договір 

№ 61 

 

15.04.2015- 

14.04.2020 

3 студента та  

асистент кафедри 

факультету 

Транспортних систем і 

технологій пройшли у 

практику. 

 

Польща Технічний 

університет 

Лодзі 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами та 

викладачами в рамках 

програми Erasmus+ 

Договір  

№ 89 

 

2017-2019рр 

Співпраця в рамках 

програми щодо 

міжнародного обміну 

 

Польща Люблінська 

Політехніка 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами для 

навчання в рамках 

спільних програм, 

отримання дипломів 

обох сторін. 

Участь у наукових 

з’їздах, обмін 

науковими 

працівниками, обмін 

науковою 

інформацією 

Договір №70, 

Додаткова 

Угода 

 

01.04.2016 - 

безстроково 

Участь у Конгресі 

Ініціатив Східної 

Європи. 

Польща Варшавський 

Технологічни

й Університет 

Співробітництво в 

галузі вищої освіти, 

науки, наукових 

досліджень, що 

представляють 

взаємну 

зацікавленість 

Меморандум 

про 

порозуміння 

№72 

 

25.03.016 з 

пролонгацією  

на 5 років 

 

 

 

Відбувається 

постійний обмін 

спільним досвідом у 

наукових галузях, 

також підготовка 

спільних конференцій, 

круглих столів. 



 79 

1 2 3 4 5 

Польща Вища школа 

управління 

охороною 

праці в 

Катовицях 

Співпраця в галузі 

освіти для студентів 

та науково-

дослідницької 

діяльності 

Рамковий 

договір №44 

Меморандум 

№44 

 

10.06.2016 з 

пролонгацією  

на 5 років 

 

Відбувається 

постійний обмін 

спільним досвідом у 

наукових галузях, 

також підготовка 

спільних конференцій, 

круглих столів. 

Польща Вища Школа 

Бізнесу у м. 

Домброва 

Співробітництво у 

галузі вищої освіти, 

науки, наукових 

досліджень, що 

представляють 

взаємну 

зацікавленість 

Договір про 

співпрацю  

№68 

 

06.04.2016 

На 5 років з 

автоматич 

ною 

пролонгацією 

 

Відбувається 

постійний обмін 

спільним досвідом у 

наукових галузях, 

також підготовка 

спільних конференцій, 

круглих столів. 

Польща Силезійський 

технічний 

університет 

Обмін професорсь- 

ко-викладацьким 

складом та студента- 

ми, впровадження 

програм подвійних 

дипломів 

 

Угода 

№ 51 

 

2017-2022 

 

1 викладач пройшов 

науково-педагогічне 

стажування. 

Португалія Університет 

Instituto 

Superiorde 

Gestão (ISG) 

Співробітництво в 

галузі вищої освіти – 

академічний обмін 

студентами і 

слухачами, зміцнення 

культурних зв’язків 

Угода 

№ 52 

 

20.05.2013-

19.05.2018 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

підготовка до 

проведення спільних 

наукових заходів. 

 

Португалія Лісабонський 

університет 

Співробітництво в 

галузі освіти, науки, 

наукових досліджень 

та інших галузях, що 

представляють 

взаємну 

зацікавленість 

Договір  

№73 

 

2016 рік з 

пролонгацією 

на 5 років 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

підготовка до 

проведення спільних 

наукових заходів. 

 

Сербія Університет 

Ніш 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

наукових досліджень і 

інших областях, які 

представляють 

взаємну 

зацікавленість 

Угода  

№ 29 

 

2013-2018 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

спільна організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 
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Сербія Мегатренд 

університет 

Встановлення 

наукового 

співробітництва, 

обмін науково-

педагогічними 

співробітниками, 

докторантами, 

аспірантами, 

студентами; надання 

взаємної допомоги у 

підвищенні наукової 

кваліфікації вчених і 

викладачів, 

здійснення спільних 

наукових проектів 

Меморандум 

№ 28 

 

З 25.10.2012 

безстроковий 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

спільна організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

Словаччина Університет 

Нової Гориці 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами та 

викладачами в рамках 

програми Erasmus+ 

Договір  

№ 88 

2017-2021рр 

3 студенти отримали 

грант на навчання за 

програмою Erasmus + 

KA1. 

Туреччина Середньо 

Східний 

Технічний 

Університет 

м. Анкара 

Створення необхідних 

умов для обміну 

студентами і 

аспірантами 

Договір 

№ 69 

2015-2021 

1 викладач та 3 

студенти отримали 

грант  на навчання за 

міжнародною 

програмою Erasmus+ 

KA1. 

Туреччина Стамбульский 

університет 

Айдин 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

наукових досліджень, 

проведення спільних 

семінарів та 

конференцій 

Договір 

№83 

 

2017-2022 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

спільна організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

Франція Університет 

Бордо 1 

Розвиток спільних 

досліджень і наукової 

діяльності в галузі 

екології, техніки, хімії 

Договір 

№ 18 

 

14.07.2012- 

14.07.2017 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

спільна організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

Франція Університет 

Бордо 1 

Створення необхідних 

умов для обміну 

професорсько-

викладацьким 

складом і науковими 

програмами між 

ВУЗами-партнерами в 

галузі екології, 

техніки, хімії 

Договір 

№ 17 

 

07.07.2012- 

07.07.2017 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

спільна організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 
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Франція Університет 

Бордо 1 

Створення необхідних 

умов для обміну 

студентами і 

аспірантами між 

ВУЗами-партнерами в 

галузі екології, 

техніки, хімії 

Договір 

№ 16 

 

07.07.2012- 

07.07.2017 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

спільна організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

 

Чехія Технічний 

університет в 

Остраві 

Спільні розробки і 

впровадження в 

навчальний процес і 

науково-технічні 

розробки сучасних 

методів викладання та 

досліджень 

Угода  

№ 46 

 

01.10.2009- 

01.10.2019 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

спільна організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

 

Чехія Південно-

Моравський 

центр 

міжнародної 

мобільності 

Забезпечення 

викладання чеської 

мови, знайомство з 

історією та культурою 

Чехії 

Договір  

№ 96 

 

2017-2018 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а також 

спільна організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

 

 

VІІІ. 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 

 

Однією з форм популяризації інформації про науково-дослідні розробки, патентно-

ліцензійну та видавничу діяльність наукової спільноти є проведення наукових заходів 

різноманітного тематичного спрямування та рівня. Так у 2017 році, на базі ХНУМГ ім. 

 О. М.   Бекетова було проведено 31 науковий захід (12 міжнародних, 7 всеукраїнських), 

серед них були конференції орієнтовані на молодих науковців, а саме: 

 - Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах 

децентралізації економіки України»; 

 - Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти формування ринку 

нерухомості: вітчизняний та міжнародний досвід»; 

 - Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст»; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Колесніковські читання»; 

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

теорія і практика». 

В Університеті видаються міжнародний науково-технічний журнал «Світлотехніка та 

електроенергетика» який індексується наукометричною базою Index Copernicus та  науково-

технічний збірник «Комунальне господарство міст» (серії: Технічні науки і архітектура; 

Економічні науки). 
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 З метою підвищення публікаційної активності співробітників з 2017 року 

Університету на конкурсній основі було надано доступ до міжнародних наукометричних баз 

даних Scopus та Web of Science. В процесі роботи з системами у четвертому кварталі 

звітного року було створено профілі науковців та встановлено індекси цитувань наукових 

робіт у базі Scopus та розпочато аналогічну роботу з Web of Science. В зазначених базах 

даних зареєструвалися 278 співробітників. Було використано за базами даних: Scopus - 20 Гб 

трафіку , за Web of Science 15 Гб трафіку. Результати цієї роботи відображають наступні 

показники: кількість опублікованих статей у наукометричній базі даних Scopus – 215 

(кількість цитувань – 315, Індекс Гірша – 10); кількість опублікованих у 2017 році статей у 

наукометричній базі даних Web of Science – 101 (кількість цитувань – 222, Індекс Гірша – 9). 

Безперечно, що доступ вищу до міжнародних електронних наукових баз даних Scopus та 

Web of Scienсe дозволив забезпечити тіснішу інтеграцію Університетської науки в 

європейський та світовий дослідницький простір. 

На Загальних звітно-виборчих зборах ВГО «Академії наук вищої освіти України» 

редакторів підручника «Фінансово-економічна грамотність» професора Жихор Олену 

Борисівну та професора Димченко Олену Володимирівну нагороджено першою премією 

журі конкурсу Академії наук вищої освіти України за номінацією «Підручники» за наукову 

працю: «Фінансово-економічна грамотність»: підручник: [у 2 частинах] – Ч. 1: Основи 

національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра 

екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.В. Димченко. – Київ: Кондор, 2017. 

У Науковій бібліотеці із 2007 року функціонує зал інформаційного сервісу, який має у 

своєму розпорядженні 55 АРМ для користувачів із доступом до Internet. Ще два читальних 

зали на 132 посадкових місця мають Wi-Fi доступ. 

Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М. Бекетова автоматизована на вільному 

програмному забезпеченні. У відкритому доступі, у режимі 24/7 розміщені ресурси 

Електронного каталогу до фонду бібліотеки з посиланням на повнотекстові праці викладачів 

та статті зі збірників, які виходять у ВНЗ; Цифрового репозиторію, який містить повні тексти 

праць науковців та студентів; сайту бібліотеки та ін. 

Фонд Наукової бібліотеки складає 904357 примірників, з них: книг – 854097 (у т.ч. 

наукових видань – 267470), періодичних видань – 22558. Фахівці продовжують наукове 

вивчення фондів з метою найбільш широкого розкриття їхнього змісту для читачів. Цього 

року продовжується робота по формуванню фонду рідкісних та цінних видань, який наразі 

складає 7984 примірника, на ці видання ведеться топографічний каталог, картотека рідкісних 

і цінних документів, картотека персоналій (у т. ч. в електронних формах – усі документи 

внесено до електронного каталогу. 

На кінець 2017 року Електронний каталог (ЕК) становив 132025 записів, поповнення 

за рік – 12764. Обсяг власних повнотекстових БД та Цифрового репозиторію ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова (далі – ЦР) становить 37275 інформаційне джерело, поповнення за рік – 2884 

електронних примірників, звернень – 358550. 

ЦР містить у собі електронні версії навчальних посібників, монографій, збірників 

статей, методичних вказівок, конспектів лекцій, розроблених науковими співробітниками та 

викладачами Університету. Доступ до повнотекстової колекції мають усі охочі через мережу 

Інтернет за адресою: http://eprints.kname.edu.ua у режимі 24/7. Аналітичні записи 

Електронного каталогу Бібліотеки містять зображення обкладинки, активні посилання на 

повнотекстові документи, які розміщені у Цифровому репозиторії та видані у ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова: міжнародний науково-технічний журнал «Світлотехніка та 

Електроенергетика» (http://lepe.kname.edu.ua/index.php/lepe), науково-технічний збірник 

«Комунальне господарство міст» (http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg), літературно-

художній альманах «Наш сучасник», газета «Академія міст», «Альманах музею» та ін. 

Цьогоріч Наукова бібліотека продовжила роботу у новій версії ПЗ «Koha» (3.16.04), що 

значно розширило можливості задоволення інформаційних потреб читачів, надання якісних 

інформаційних послуг.  

http://eprints.kname.edu.ua/
http://lepe.kname.edu.ua/index.php/le
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У 2017 році продовжено співпрацю з консорціумами ElibUkr та e-Verum (тестовий 

доступ до Електронної бібліотеки GrebennikOn, Бази електронних журналів від міжнародної 

компанії DeGruyter, електронних колекцій Web of Science, Scopus).  

Бібліотека є учасником корпоративних проектів: «Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини», «Метабібліографія Харківщіни», ініційованих Харківською державною 

науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка; «Єдина картка читача», учасниками якого є 26 

бібліотек ВНЗ Харкова. 

Завдяки участі у проекті «Єдина картка читача» студенти та науковці Університету 

мають можливість працювати з електронними ресурсами, доступ до яких надають бібліотеки 

вищих навчальних закладів Харкова у 2017 році: «Ліга: Закон» (Інформаційно-правова 

українська офіційна база даних), «Освіта в Україні» (Нормативно-правове регулювання), 

EBSCO (Багатопрофільна база даних, яка нараховує понад 10 000 назв наукових 

англомовних журналів з усіх галузей знань), журнали з платформи eLIBRARY.RU тощо. 

Триває робота у започаткованому торік інформаційному проекті «WIKI Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова» – оновлення єдиної 

бази портфоліо викладачів Університету (http://wiki.kname.edu.ua). 

Упродовж звітного року ведеться постійне оновлення, редагування та наповнення 

розділів сайту Наукової бібліотеки. Крім того, є своя сторінка у Вікіпедії 

(https://uk.wikipedia.org/wiki) та ведеться проект «Видатні вчені Харківського національного 

університету міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова у Вікіпедії». 

Впровадження технологій Microsoft Office 365 в Університеті дозволило оперативно 

інформувати кафедри та авторизованих користувачів про книгозабезпеченість навчальних 

дисциплін необхідною літературою. У корпоративній соціальній мережі Yammer створено 

відкриту групу «Бібліотека», де висвітлюються актуальні новини. 

У 2017 році було створено та активно поповнювався аккаунт Наукової бібліотеки в 

Youtube (https://www.youtube.com/channel/), де розміщуються віртуальні виставки (19 

віртуальних виставок за поточний рік). 

На сайті Наукової бібліотеки розміщено перелік повнотекстових проблемно-

орієнтованих вільних електронних архівів, серед яких є посилання на сайти організацій, які 

займаються патентно-ліцензійною діяльністю. На основі представлених на сайті ресурсів 

користувач отримує вичерпну картину інформаційного потенціалу, а саме: 

- електронні каталоги наукових, вузівських, електронних бібліотек України і світу; 

- енциклопедичні та довідкові видання; 

- реферативна база даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

(http://nbuv.gov.ua), яка забезпечує вільний доступ до інформації про результати наукової 

діяльності вітчизняних учених і фахівців з усіх галузей знань; 

Доступність інформації для вчених і студентів Університету досягається бібліотекою 

через максимальне розкриття фондів і наближення їх до користувачів через вільний і 

необмежений доступ до всіх друкованих та електронних видань. Високим попитом серед 

науковців користуються послуги Міжбібліотечного абонементу (МБА), особливо Електронна 

доставка документів (ЕДД).  

Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М. Бекетова продовжує участь у проекті «Культура 

академічної доброчесності: роль бібліотек», який започатковано Українською бібліотечною 

асоціацією за підтримки Посольства США в Україні. Проект спрямований на формування в 

суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, 

корупції у сфері освіти та науки. 

У звітному році укладено угоди про співпрацю у сфері інноваційної діяльності із 

Науково-технічними бібліотеками Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» та бібліотекою Харківського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

З червня 2017 року Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М. Бекетова стала членом 

Української бібліотечної асоціації (УБА). 

http://wiki.kname.edu.ua/


 84 

Протягом 2017 року продовжився процес оновлення парку персональних комп’ютерів 

Університету: проведено два тендера на закупівлю, в результаті якого придбано 93 більш 

потужних комп’ютерів на суму понад 1 млн. гривень.  

Лабораторії Університету поповнились двома 3D принтерами, в яких виконуються 

роботи з моделювання і друкування 3D моделей. 

На оновленому парку персональних комп’ютерів центрального інформаційно-

обчислювального центру встановлено спеціалізоване програмне забезпечення: Microsoft 

Visio 2013, Microsoft Project 2013, Autocad 2016, SciLab, Business Studio 4.1, AllPlan, Компас 

3D. 

Університет в рамках реалізації стратегії освітньої та наукової діяльності 

продовжував співпрацю з компанією Microsoft за програмами Microsoft Office 365, Microsoft 

DreamSpark, Microsoft Imagine Academy. 

Співробітниками інформаційно-обчислювального центру Університету за допомогою 

програмного забезпечення ARIS Express було розроблено дорожню карту впровадження 

Майкрософт Imagine Academy. 

У 2017 році Університет закупив 235 ліцензій Office 365 ProPlus для викладачів, 

завдяки чому було отримано спеціальні умови використання продуктів Майкрософт, згідно з 

якими Університет має такі переваги: 

‒ забезпечення ліцензіями всього парку ПК Університету; 

‒ безкоштовна підписка DreamSpark Premium для STEM-факультетів; 

‒ безкоштовний пакет Office 365 ProPlus для всіх студентів та викладачів 

Університету; 

‒ постійний доступ до оновлень продуктів Майкрософт і навчальних ресурсів для 

викладачів. 

 З березня 2017 року Університет продовжив ліцензію Microsoft Imagine Academy – 

міжнародної програми підготовки ІТ-фахівців у навчальних закладах. Умови та правила 

Програми допомагають навчальним закладам надавати студентам та аспірантам високоякісні 

освітні послуги у галузі новітніх інформаційних технологій Microsoft з метою набуття 

професійних знань і навичок. 
 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів  
 

 У ХНУМГ ім. О.М. Бекетова приділяють значну увагу зосередженню і концентрації 

наукового потенціалу викладачів на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки 

України. 

 На кафедрах у межах робочого часу викладачів виконуються науково-дослідні роботи 

згідно з основними напрямами наукових досліджень Університету:  
 

№ 

з/п 

Кафедра, науковий 

керівник роботи 
Назва роботи 

Науковий результат 

2017 року 

1 2 3 4 

Напрям наукових розробок: 

Оптимізація управління діяльністю міського господарства в сучасних економічних умовах. 

Сталий розвиток міст 

1 Менеджменту і 

адміністрування 

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф.  

Новікова М.М. 

 

Сталий розвиток в 

умовах глобальних 

викликів: методологія 

та практика 

Проведено маркетингове дослідження 

щодо соціального та культурного 

розвитку в умовах різноспрямованих 

тенденцій і методичного 

інструментарію забезпечення сталого 

розвитку регіону, міста, суб'єктів 

господарювання в умовах глобальних 

викликів. 
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1 2 3 4 

2 Економічної теорії  

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф.  

Решетило В.П. 

Теоретико-

методологічні основи 

формування 

механізму 

модернізації 

економіки регіонів 

Проаналізовані теоретичні концепції і 

світова практика подолання 

диспропорційності регіонального 

розвитку та можливості їх застосування 

в економіці України. 

3 Фінансово-

економічної безпеки, 

обліку та аудиту 

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф. 

Момот Т.В. 

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

стратегічного 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою суб’єктів 

господарювання 

України в умовах 

глобалізації: теорія, 

методологія, 

практика 

Досліджено управління фінансово-

економічною безпекою, інформаційно- 

аналітичне забезпечення та конкурентна  

розвідка: облік, аудит, оподаткування. 

4 Туризму та 

готельного 

господарства  

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф.  

Писаревський І.М. 

Інноваційні процеси 

розвитку індустрії 

туризму: теорія, 

методологія, 

практика 

Досліджено теоретичні та прикладні 

аспекти функціонування та тенденції 

розвитку ринку туристських послуг 

України. Здійснено оцінку 

результативності функціонування 

регіонального ринку туристських 

послуг, а також аналіз і оцінку процесів 

управління  розвитком туристської 

індустрії України. 

5 Правового 

забезпечення 

господарської 

діяльності 

 

Науковий керівник – 

канд. юр. наук, доц.  

Килимник І.І. 

Правове регулювання 

державно-приватного 

партнерства в галузі 

житлово-

комунального 

господарства 

України. Проблеми та 

перспективи розвитку 

Проведено аналіз діючих проформ 

Міжнародної федерації інженерів-

консультантів у міжнародній 

будівельній індустрії. 

6 Економіки 

підприємств, бізнес-

адміністрування і 

регіонального 

розвитку 

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф. 

Димченко О.В. 

Підприємництво як 

стратегічний фактор 

розвитку бізнес-

середовища регіону 

Комплексно досліджено регіональні 

особливості розвитку підприємництва - 

теорія, практика та закордонний досвіді. 

 

7 Експлуатації газових 

і теплових систем 

  

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Капцов І.І. 

Технології і методи 

ремонту газового 

обладнання і 

трубопровідних 

систем 

Розробка нових технологічних процесів 

ремонту газового обладнання.  
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1 2 3 4 

8 Міського 

будівництва  

 

Науковий керівник – 

канд. архіт., проф.  

Семенов В.Т. 

Стратегічне 

планування розвитку 

урбанізованих 

територій 

Розглянуто та виявлено основні мега 

проблеми і завдання, з якими 

стикаються мешканці і керівники 

мегаполісів. Запропоновано основні 

методи управління соціально-

економічним розвитком міста, 

програмно-цільовим управлінням та 

плануванням. 

9 Містобудування  

 

Науковий керівник –  

д-р архіт., проф.  

Древаль І.В. 

Архітектурно-

просторова та 

образна структура 

Харкова в моделі 

його сталого 

розвитку до 2030 р. 

Виявлені та сформульовані актуальні 

завдання вдосконалення містобудівної 

організації населених місць в контексті 

концепції сталого розвитку (на прикладі 

Харківської агломерації). Визначено 

основні напрямки подальшого розвитку 

елементів містобудівного простору. 

10 Архітектури 

будівель і споруд та 

дизайну 

архітектурного 

середовища 

 

Науковий керівник – 

канд. техн. наук, доц. 

Осиченко Г.О. 

Перспективи 

архітектурно-

містобудівного 

розвитку 

Харківського регіону 

до 2020 року 

Визначено закономірності і заходи 

розвитку сталої архітектури в розрізі 

формування сучасного фахівця-

архітектора. 

 

11 

Основ 

архітектурного 

проектування 

 

Науковий керівник – 

канд. архіт., доц. 

Вотінов М.А. 

Гуманізація 

предметно-

просторового 

середовища центру 

найзначнішого міста 

Досліджено гуманізацію предметно-

просторового середовища центру 

найзначнішого міста. 

12 Розробка 

інформаційно-

освітнього 

середовища на основі 

індивідуалізації і 

диференціації 

навчання з метою 

підвищення якості 

викладання 

графічних дисциплін 

Досліджено засоби і методи розвитку 

загальнонавчальних умінь і навичок 

студентів при вивченні графічних 

дисциплін: формування і розвиток 

пізнавального, інформаційного та 

рефлексивного видів діяльності на 

заняттях з інженерної та комп'ютерної 

графіки. 

13 Охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Хворост М.В. 

Проблеми захисту 

урбанізованих 

територій і розробка 

науково-методичних 

основ управління 

безпекою на об'єктах 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

транспорту 

Сформовано системний підхід до 

вирішення проблеми захисту 

урбанізованих територій і забезпечення 

безпеки на об’єктах житлово-

комунального господарства, 

будівництва та транспорту. 
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Напрям наукових розробок: 

Нові речовини і матеріали (створення нових ефективних будівельних матеріалів і виробів 

на основі речовин органічного та неорганічного походження).  

Створення прогресивних будівельних конструкцій, що забезпечують 

ефективність будівництва та модернізацію будівель і споруд міського і регіонального 

призначення) 

 

1 Будівельних 

конструкцій 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Шмуклер B.C. 

 

Нові ефективні 

конструктивні 

системи з 

раціональними 

параметрами 

Розроблено методики конструювання 

сталебетонних конструкцій з 

регіональними параметрами.   

2 Технології 

будівельного 

виробництва та 

будівельних 

матеріалів  

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Кондращенко О.В. 

 

Удосконалення 

технології отримання 

бетонів зниженої 

енерго- і 

матеріалоємності 

Проаналізовано та удосконалено 

способи підготовки, дозування 

складових бетонів і призначення 

рецептури бетонів зниженою енерго- і 

матеріалоємності. 

3 Механіки ґрунтів, 

фундаментів та 

інженерної геології 

 

Науковий керівник – 

канд. техн. наук, доц.  

Кічаєва О.В. 

Урахування складних 

інженерно-

геологічних умов при 

розрахунку і 

проектуванні основ і 

фундаментів будівель 

та споруд 

 

Досліджено закріплення підвален, що 

закислені стоками харчової 

промисловості.  

Напрям наукових розробок: 

Раціональне природокористування (дослідження проблем інженерної екології 

урбанізованих територій, поліпшення якості господарсько-питної води та води, 

що скидається у водойми) 

1 Водопостачання, 

водовідведення та 

очищення вод 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Душкін С.С. 

 

Інтенсифікація 

роботи споруд для 

очистки природних та 

стічних вод 

Проведено теоретичні та 

експериментальні дослідження 

ресурсозберігаючих технологій, що 

дозволяють інтенсифікувати процеси 

очищення природних та стічних вод. 

2 Інженерної екології 

міст 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Стольберг Ф.В. 

Екологічно сталий 

розвиток урбосистем 

в контексті 

європейської 

інтеграції України 

Проаналізовано вимоги Директив ЄС та 

чинного законодавства України 

стосовно стандартів якості водного, 

повітряного, ґрунтового та шумового 

середовища міст. 
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Напрям наукових розробок: 

Енергетика та енергоефективність (розробка і впровадження сучасної енергоощадної 

техніки та технологій в системах електропостачання і освітлення міст, міського 

електричного транспорту) 

1 Електричного 

транспорту 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф. 

Щербак Я.В. 

Удосконалення 

систем 

обслуговування і 

ремонтів та 

модернізація 

технічних засобів 

міського 

електричного 

транспорту 

Розглянуто питання щодо підвищення 

ефективності перспективних 

електромеханічних транспортних 

систем. 

2 Теоретичної і 

будівельної механіки 

  

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Шпачук В.П. 

Створення методів 

розрахунку і способів 

технічної реалізації 

механічних систем  

підприємств міського 

господарства при  

впливі зовнішніх 

факторів 

Створено методику розрахунку 

конструктивних і механічних 

параметрів пружисті елементів, що 

враховує задані параметри амплітудних 

і частотних характеристик відтворених 

стендом навантажень. 

3 Світлотехніки і 

джерел світла 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Неєжмаков П.І. 

Дослідження 

енергоефективних 

освітлювальних 

систем 

Досліджено новітні енергоефективні 

джерела світла. 

4 Системи 

електропостачання 

та 

електроспоживання 

міст 

 

Науковий керівник –  

канд. техн. наук, доц.  

Калюжний Д.М. 

Підвищення 

ефективності 

виробництва, 

передачі та 

використання 

електроенергії  

Розглянуто питання оптимізації 

режимів ї синтез симетро-

компенсуючих пристроїв для випадку 

живлення від трифазної мережі 

декількох навантажень. 

5 Теоретичної та 

загальної 

електротехніки  

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Сосков А.Г. 

Підвищення 

енергоефективності 

систем розподіленої 

генерації 

електроенергії з 

нетрадиційними і 

відновлювальними 

джерелами 

Розроблено рекомендації щодо 

підвищення експлуатаційної надійності 

і довговічності вітроенергетичних 

установок за рахунок зменшення 

перехідних струмів і моментів. 

6 Транспортних 

систем і логістики 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Лобашов О.О. 

Технологічні засоби 

ергономіки і 

логістики в 

транспортних 

системах 

Розглянуто питання щодо проблеми 

ергономіки і логістики в найзначніших 

містах. 
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Напрям наукових розробок: 

Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу 

розв’язання надскладних завдань державного значення 

 

1 Прикладної 

математики і 

інформаційних 

технологій 

 

Науковий керівник – 

д-р техн. наук, проф. 

Новожилова М.В. 

Інформаційні системи 

і технології в 

міському просторі 

Досліджено взаємодії інформаційних 

об'єктів міської інфраструктури. 

2 Земельного 

адміністрування та 

геоінформаційних 

систем 

 

Науковий керівник –  

д-р екон. наук, проф. 

Мамонов К.А. 

Теоретичні основи 

геоінформаційного 

моделювання 

міського середовища 

та оцінки 

нерухомості 

Проведено аналіз геодезичного, 

геоінформаційного, кадастрового 

забезпечення земельного 

адміністрування територій.  

 

 Результати виконання наукових досліджень викладачів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

знайшли впровадження в учбовому процесі при викладанні окремих курсів, дисертаційних та 

магістерських роботах, у доповідях на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, у публікаціях в наукових виданнях, монографіях, підручниках та навчальних 

посібниках.  

За результатами ініціативних наукових досліджень у 2017 році співробітниками 

Університету отримано 29 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності 

(ОПІВ), з яких 2 – патенти на винаходи, 24 – патенти на корисні моделі, 3 – свідоцтва про 

реєстрацію авторського права. Подано 59 заявок на видачу охоронних документів на ОПІВ, 9 

з яких – на отримання патентів на винаходи, 50 – патентів на корисні моделі. Таким чином, 

станом на 01.12.17 р. Університет є власником 57 охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності, з яких 49 – патенти на корисні моделі, 4 – патенти на винаходи, 4 

– свідоцтва про реєстрацію авторського права. Порівняння поточних показників 

винахідницької роботи з минулорічними показало, що кількість отриманих охоронних 

документів на ОПІВ становить 241,7%, а кількість поданих заявок – 295%, що свідчить про 

активно проведену винахідницьку роботу співробітників Університету у 2017р. 

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 

№ 

з/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. 

гривень 

1 2 3 4 

Енергетика та енергоефективність 

1 ПРОГРАМОВАНИЙ ЛОГІЧНИЙ 

КОНТРОЛЕР M241  

(Programmable Logic Controller) 

ТМ241СЕ24Т  

Шнейдер Електрик, Франція 

Освітньо-виробничий 

центр «Сучасні технології в 

енергетиці» 

 

5078,80 



 90 

1 2 3 4 

2 СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ 5"7 КОЛЬОРОВА 

(Sensor Panel) 

HMISTU855 

Шнейдер Електрик, Франція 

Освітньо-виробничий 

центр «Сучасні технології в 

енергетиці» 

 

6260,34 

3 ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ  

(Frequency Converter) 

ATV320B 1,1кВт 

ATV320U11N4B 

Шнейдер Електрик, Франція 

Освітньо-виробничий 

центр «Сучасні технології в 

енергетиці» 

 

4094,79 

4 ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ 

(Frequency Converter) 

ATV930 0.7 кВт 

ATV930U07N4 

Шнейдер Електрик, Франція 

Освітньо-виробничий 

центр «Сучасні технології в 

енергетиці» 

 

15624,38 

5 ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ 

(Frequency Converter) 

ATV630 0,75кВт 

ATV630U07N4 

Шнейдер Електрик, Франція 

Освітньо-виробничий 

центр «Сучасні технології в 

енергетиці» 

 

6983,36 

6 ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ 

(Soft Start Device) 

ATS22 17A 400B  

ATS22D17Q  

Шнейдер Електрик, Франція 

науково-навчальні 

лабораторії: «Обліку і 

контролю електричної 

енергії»; «Кабельних ліній 

7010,10 

7 ІНКРЕМЕНТАЛЬНИЙ ЕНКОДЕР 

(Incremental Encoder) 

XCC1514TSM02X 

Шнейдер Електрик, Франція 

 

науково-навчальні 

лабораторії: «Обліку і 

контролю електричної 

енергії»; «Кабельних ліній 

6266,65 

8 ДАТЧИК ТИСКУ 

(Pressure Sensor) 

XMLR010G0T25 

Шнейдер Електрик, Франція 

науково-навчальні 

лабораторії: «Обліку і 

контролю електричної 

енергії»; «Кабельних ліній 

3350,60 

9 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

ВИМІРЮВАЧ  

(Polyfunctional Measurer) 

PM2120 METSEPM2120 

Шнейдер Електрик, Франція 

науково-навчальні 

лабораторії: 

«Електроустаткування 

систем міського 

електропостачання»; 

«Цифрового релейного 

захисту і автоматики»  

5744.97 

10 Кран мостовий стаціонарний з таллю 

електричною  

ТОВ «Укрмашюніон», Україна 

науково-навчальні 

лабораторії: 

«Електроустаткування 

систем міського 

електропостачання»; 

«Цифрового релейного 

захисту і автоматики»  

 

 

 

 

45141,67 
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11 Електродвигун асинхронний  

(Induction Motor) 

0,75 кВт, 1500 об/хв, 400 В 

M2AA80B4 

АВВ, Швеція 

науково-навчальні 

лабораторії: 

«Електроустаткування 

систем міського 

електропостачання»; 

«Цифрового релейного 

захисту і автоматики»  

 

17921,67 

12 Електронасос циркуляційний фланцевий  

(Flanged Circular Electric Pump) 

3VP-DN32 

SPRUT, Китай  

науково-навчальні 

лабораторії: 

«Електроустаткування 

систем міського 

електропостачання»; 

«Цифрового релейного 

захисту і автоматики»  

 

3408,33 

13 Таль електрична ланцюгова  

(Electric Chain Host) 

380В, 0,5тн HHXG-05A 

KROUMEL, Корея 

науково-навчальні 

лабораторії: 

«Електроустаткування 

систем міського 

електропостачання»; 

«Цифрового релейного 

захисту і автоматики»  

 

46887,50 

14 Тахометр  

ЕП 5.1 "Дзига" 

ТОВ «Еталон-Прилад», Україна 

науково-навчальні 

лабораторії: 

«Електроустаткування 

систем міського 

електропостачання»; 

«Цифрового релейного 

захисту і автоматики» 

 

1695,00 

15 Анемометр 

(Anemometer) 

TM-740 

TENMARS ELETRONICS CO., LTD., 

Тайвань 

науково-навчальні 

лабораторії: 

«Електроустаткування 

систем міського 

електропостачання»; 

«Цифрового релейного 

захисту і автоматики» 

 

1950,00 

Охорона навколишнього середовища 

16 

Переносний газоаналізатор ОКСИ 5М-

5Н, ТОВ «Екотест», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

 

41 ,6 

17 

Спектрофотометр ULAB 102, «Shanghai 

Mapada Instruments Co., Ltd.», Китай 

Навчально-наукова 

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

 

 

 

37,1 
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18 

Вага Radwag AS 60/220 R2, Radwag, 

Польща 

Навчально-наукова 

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

 

48,1 

19 

Вага лабораторна TBE-0,5-0,01, 

«Техноваги», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

 

4,9 

20 

pH-метр портативнийpH-305, ТОВ 

«Диліс», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

 

 

8,5 

21 

Аквадистилятор електричний ДЭ-04М, 

«Завіт», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

 

11,9 

22 

Шумомір-реєстратор DT-8852, «СЕМ», 

Китай  

Навчально-наукова 

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

 

5,4 

 
 

XІ. Заключна частина 
 

Для усунення основних труднощів та недоліків в організації наукової діяльності 

закладів вищої освіти серед пропозицій щодо забезпечення організації та координації 

наукового процесу до департаменту науково-технічного розвитку МОН можна визначити 

наступне:  

1. Своєчасно інформувати заклади вищої освіти про зміни або нововведення стосовно 

наукової діяльності. 

2. Надавати доступ закладам вищої освіти при внесенні змін у додаток «Показники 

наукової та науково-технічної діяльності» для введення до єдиної інформаційної системи 

«Наука в університетах» можливість редагувати показники за попередні роки за розділами в 

яких відбулися зміни. 

3. Конкурс держбюджетних НДР доцільно проводити в першому півріччі у наступні 

орієнтовні терміни: 

– оприлюднення наказу МОН: до15 березня; 

– проведення І туру конкурсу у ЗВО та НУ: до 30 квітня; 

– подання проектів до МОН України в електронному та паперовому вигляді 

(поштою): до 11 травня; 

– перевірка проектів у Департаменті НТР: до 30 травня; 

– проведення експертизи проектів: до 25 червня; 

– оприлюднення результатів конкурсу: до10 липня. 

 

 

Проректор з наукової роботи    М.К. Сухонос 

 

 

«  »     2018 р. 

 
 


