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Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова за 2020 рік 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

закладу вищої освіти: 

а ) коротка довідка про заклад вищої освіти 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) – заклад вищої освіти України міжгалузевого спрямування 

майже з віковою історією наукових шкіл, діяльність яких спрямована на генерацію 

інноваційних рішень для комплексного розв’язання проблем: інфраструктурного 

розвитку, еколого-енергетичної та інформаційної безпеки територій; сталого розвитку, 

управління та фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем в умовах 

Євроінтеграції для забезпечення економічного зростання, підвищення рівня і якості життя 

населення.  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова став Колективним членом Української академії наук (28 жовтня 2020 

року; є членом Міжнародної асоціації університетів; мережі ЗВО та шкіл державної 

служби в регіоні Східної та Центральної Європи; Великої Хартії Університетів.  

Підтвердженням високих здобутків Університетської спільноти є показники 

українських та світових рейтингів: 

- у міжнародному рейтингу U-multirank – 11 місце серед українських вишів;  

- у світовому рейтингу  Webometrics-2020  – 24 місце;  

Рейтинг uniRank 2021 р: 

- серед університетів Харківської області: 6 місце із 26 ЗВО; 

- серед 186 ЗВО України - 34 місце; 

- у рейтингу науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних 

Scopus – 76 місце (індекс Гірша 16); 

- у рейтингу вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» – 24 місце;  

- у консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України - 52 місце. 

 Протягом 2020 року  ХНУМГ ім. О.М.Бекетова було укладено меморандуми про 

співпрацю: з «Групою Провіденс»; з Energy Club;  ТОВ «Екополіс Харків»; ТОВ «Хуавей 

Україна» щодо впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти і 

науки; угоду про співпрацю з Федерацією роботодавців України. Реалізовано проект 

«Енерго-інноваційний Хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері 

енергоефективності» та презентовано неінвазивний апарат штучної вентиляції легенів, 

розроблений вченими Харківського національного університету міського господарства ім. 

Бекетова за ліцензією Лондонського університету. 

З 2013 року фахівцями Міжнародного екологічного центру університету 

виконуються дослідження на замовлення Міжнародного агентства з атомної енергії 

(МАГАТЕ) щодо оцінки балансу та якості питних вод.  

В Університеті реалізується програма «Розвиток лабораторної бази», у рамках якої 

за останні п’ять років було створено й модернізовано 25 нових науково-дослідних центрів 

та лабораторій. 

За 2020 р. Університетом отримано 68 охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності, подано 57 заявок. Станом на 31.12.2020 р. ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова є власником 251 охоронних документів, із них: патентів на винахід – 21; патентів 

на корисну модель – 230; авторських свідоцтв – 6.  
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б) науково-педагогічні кадри 

На сьогоднішній день в університеті працюють 546 науково-педагогічних 

працівників, з них: 74 доктори наук, 341 кандидатів наук та 131 співробітників без 

ступеню.  
 

Науково-педагогічні кадри 2017 2018 2019 2020 

Загальна чисельність науково-педагогічних кадрів 610 587 539 546 

з них: - доктори наук 87 84 83 74 

      - кандидати наук 369 377 367 341 

      - без ступеня 154 126 89 131 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 
 

Категорії 

робіт 

2016 2017 2018 2019 2020 

к-

сть 
од. 

тис. 
гривень 

к-

сть 
од. 

тис. 
гривень 

к-сть 
од. 

тис. 
гривень 

к-сть 
од. 

тис. 
гривень 

к-сть 
од. 

тис. 
гривень 

Фундаментальні 3 411,1 3 441,676 0 0 1 300,0 1 311,875 

Прикладні  5 904,9 4 1201,324 4 1640,0 6 2248,090 5 2199,239 

Госпдоговірні  81 5916,7 86 5995,503 111 6638,392 122 6869,008 122 6879,257 

 

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

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 

У ХНУМГ ім. О. М. Бекетова функціонує шість спеціалізованих вчених рад із 

захисту кандидатських та докторських дисертацій: Д 64.089.01, Д 64.089.02, Д 64.089.03, Д 

64.089.04, К 64.089.05, К 64.089.06. 

У звітному  році було створено 3 разові спеціалізовані ради: 

ДФ 64.089.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Шендрика Сергія Олексійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань «Інформаційні технології» за спеціальністю «Комп’ютерні науки»; 

ДФ 64.089.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Троян Владислави Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»; 

ДФ 64.089.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Шеветовського Валентина Валентиновича на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань «Інформаційні технології» за спеціальністю «Комп’ютерні 

науки». 

У спеціалізованих Вчених радах ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у 2020 році було 

захищено 1 докторську, 9 кандидатських та 3 дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії.  

Cпівробітниками Університету захищено 21 дисертацію на здобуття наукових 

ступенів кандидата наук та доктора філософії (12 ‒ у спеціалізованих вчених радах 

Університету, 9 – за межами), та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 

(3 – у спеціалізованих вчених радах за межами Університету). 

 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2020 році науковими 

дослідженнями і розробками, які виконувались за рахунок коштів державного 

бюджету (наукові результати науково-дослідних робіт, які виконувались за рахунок 

коштів з інших джерел): 

Назва роботи: Розробка інноваційних об'єктно-орієнтованих технологій 

підвищення еколого-енергетичної безпеки систем комунальної енергетики.  

 Замовник: Міністерство освіти і науки України 

 Науковий керівник: д-р техн. наук, професор Cухонос М.К. 
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 Обсяг фінансування за повний період: 1500,000 / 1271,226 тис. грн.  

 Одержаний науковий результат:  

Створено універсальні електронні форми: а) опитувальних листів з вихідними 

даними про досліджувані СТС – характеристиками систем теплопостачання і 

теплоспоживання, технічними характеристиками огороджувальних конструкцій будівель, 

даними про потреби приміщень в комфортному теплозабезпеченні та ін.; б) підсумкових 

таблиць і діаграм з результатами досліджень, які дозволяють узагальнити і 

систематизувати інформацію про технології підвищення еколого-енергетичної 

ефективності СТС. 

 Розроблено програмний комплекс для об’єктно-орієнтованого проектування 

засобів екологізації та енергозбереження СТС «виробник-постачальник-споживач» 

теплової енергії з використанням інтелектуальних алгоритмів оптимізації і автоматичною 

генерацією технічної документації. Для автоматизованого проектування СТС застосовані 

алгоритми Декартова добутку множин і генетичний алгоритм оптимізації, які дозволили 

сформувати програмний код їх безпосереднього використання для СТС. Новий підхід до 

проектування дозволяє переглянути існуючий на даний момент процедурно-орієнтований 

порядок розрахунків і підвищити ефективність програмного супроводу проекту.  

Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання 

запропонованих заходів з енергозбереження на типових об’єктах.  

Запропоновано методику комплексної оцінки еколого-енергетичних і економічних 

втрат від наявності теплових дефектів в огороджувальних конструкціях будівлі 

 Новизна: Вперше систематизовано заходи з підвищення еколого-енергетичної 

безпеки СТС «виробник-постачальник-споживач» теплової енергії та сформовано групу 

рекомендованих до впровадження на натурних об’єктах заходів. 

Вперше розроблено комплексну математичну модель з оцінки ефективності засобів 

екологізації та енергозбереження СТС «виробник-постачальник-споживач» теплової 

енергії, до складу якої входять: математична модель для визначення показників 

енергетичної, екологічної та економічної ефективності застосовуваних засобів, зокрема, 

показників: абсолютної і відносної економії теплової енергії, величин економії паливних 

ресурсів, зменшення викидів у атмосферу парникових газів і забруднюючих речовин, 

зменшення плати за тепло і паливо, тощо; математичні моделі для оцінки ефективності 

енергозберігаючих засобів при виробництві, транспортуванні і споживанні теплової 

енергії. 

 Науковий рівень: Науковий результат дослідження спрямований на вирішення 

технологічної проблеми світового рівня. Розроблено інноваційні способи і пристрої 

контролю робочих параметрів систем еколого-енергетичної діагностики СТС, 

використання яких дозволяє підвищити їх ефективність – точність, швидкодію, 

економічність; це: витратоміри, газоаналізатори, елементи арматури пневматичних та 

гідравлічних систем, датчики тиску та ін. на які отримано 3 патенти України на винаходи 

та 19 патентів України на корисні моделі 

Значимість та практичне застосування: Економічний та соціальний ефект від 

використання результатів проекту: 1) впровадження інноваційних об’єктно-орієнтованих 

технологій проектування котельних установок і ТЕЦ дозволить удосконалити існуючі та 

створити нові засоби та обладнання для підвищення еколого-енергетичної безпеки одного 

з основних забруднювачів повітря міського середовища – систем комунальної енергетики; 

це забезпечить: зменшення викидів у атмосферу забруднюючих речовин і парникових 

газів, покращення показників якості повітря у містах, скорочення витрат палива і 

економічних витрат на вироблення теплової енергії; 2) виконання розроблених у проекті 

рекомендацій щодо підвищення енергоефективності об’єктів-споживачів тепла – 

житлових будинків, промислових та ін. споруд дозволить скоротити потребу населення і 

організацій в тепловій енергії, знизити навантаження на міські теплові мережі та 
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зменшити вартість комунальних тарифів, що матиме позитивний економічний та 

соціальний ефект. 

Введено в експлуатацію лабораторію еколого-енергетичної безпеки міст, на базі 

якої можуть досліджуватись хімічні і фізичні забруднення довкілля та відпрацьовуватись 

енергозберігаючі технології в комунальній сфері. 

 

Галузі практичного застосування: Охорона навколишнього середовища. Машино- 

та приладобудування; теплоенергетика. 

Науковий напрям: Технічні науки. 

 

Назва роботи: Підвищення безпеки питного водопостачання населення східної 

України в умовах надзвичайних ситуацій шляхом використання джерельних вод. 

 Замовник: Міністерство освіти і науки України 

 Науковий керівник: Яковлєв В.В. д-р геол. наук, доцент. 

 Обсяг фінансування за повний період: 1611,000/1379,081 тис. гривень 

 Одержаний науковий результат: Вивчено і систематизовано наявний матеріал 

щодо джерельних вод Східної України. Проведено польові роботи в Харківській, 

Донецькій та Луганській областях (крім районів проведення ООС). Створено реєстр 

джерельних вод східних регіонів та веб-мапу «Джерела Східної України», яку розміщено 

у відкритому доступі (https://arcg.is/4ab5y): зібрано 820 записів, зокрема, Харківська 

область –517 джерел (63% від загальної кількості виявлених джерел), Донецька область – 

160 джерел (19,5%), Луганська область – 143 джерела (17,5%). Санітарний та технічний 

стан джерел варіює від упорядкованих на високому рівні каптажів до примітивних 

каптажів у вигляді вивідної труби. Створено методику оцінки захищеності джерельних 

вод, прогнозування їх якісного стану джерельних вод та встановлення зон санітарної 

охорони. Створено методику оцінки придатності джерельних вод для водопостачання у 

надзвичайних умовах для урбанізованих та сільських територій у відповідності до 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 за даними лабораторних аналізів, виконаних за стандартними 

методиками для хімічного складу природних вод (ДБН А.2.1.-1-2008). Розроблено 

положення стосовно створення технологічної та організаційної схеми використання 

джерельних вод для питного водопостачання в надзвичайних умовах для Східної України. 

Новизна: Запропонований новий підхід на рівні кращих зарубіжних аналогів щодо 

встановлення просторових меж зони живлення і удосконалення методики визначення меж 

зон санітарної охорони джерел, що ґрунтується на просторовому аналізі умов формування 

неглибоких водоносних горизонтів із застосуванням карти модулів підземного стоку. 

Новизна підходу щодо аналізу водного балансу і режиму живлення джерельних вод 

полягає у залученні новітніх методів стабільних водних ізотопів. В результаті досліджень 

створено цифрові карти розташування джерел, на основі яких методами геопросторового 

аналізу визначено показники доступності використання джерельних вод у надзвичайних 

ситуаціях. Вперше при дослідженні джерел було застосовано комбінацію методів 

термометрії, біотестування і стабільних водних ізотопів, що дозволило з’ясувати характер 

живлення джерел і факторів, які визначають якісний склад підземних вод, а також 

визначити внесок техногенної складової у джерельний стік. Використання ізотопних 

технологій є новим і першим об’єктивним методом вивчення фізичних параметрів 

джерельного стоку, оскільки дотепер уявлення про шляхи, швидкості потоків і вплив 

конкретних джерел забруднення було суто теоретичними. 

Науковий рівень: Науковий результат дослідження спрямований на вирішення 

еколого-технологічної проблеми світового рівня, та розвиток соціально-економічної 

системи країни. Вперше при дослідженні джерел застосовано комбінацію методів 

термометрії, біотестування і стабільних водних ізотопів як об’єктивного методу вивчення 

фізичних параметрів джерельного стоку. Для оцінки факторів захищеності підземних вод, 

визначення площ і контурів зон живлення джерел, визначення показників доступності 
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джерел були використані засоби геоінформаційних технологій на основі інтерпретації 

супутникових знімків та геопросторового аналізу карт землекористування, 

гідрогеологічної будови, модулів підземного стоку і цифрової моделі рельєфу, що є новим 

комплексним підходом в оцінці стану джерельних вод. 

За результатами досліджень розроблено проект керівного нормативного документу 

(КНД) із використання джерельних вод для питного водопостачання населення у 

надзвичайних ситуаціях і методологію організації системи резервного водопостачання у 

надзвичайних ситуаціях для територій різних типів забудови та щільності населення. 

Значимість та практичне застосування: удосконалена і відпрацьована на 

реальних об’єктах методика визначення зон санітарної охорони джерел без значних 

витрат на буріння пошукових свердловин, яка базується на аналізі цифрової моделі 

рельєфу, побудові локальних гідрогеологічних розрізів і аналізі матеріалів попередньої 

гідрогеологічної вивченості. Отримані в ході проекту дані з районів Харківської області і 

складені карти модулів підземного стоку дозволяють прогнозувати величини джерельного 

стоку на інших територіях Східної України.  

Наведено положення стосовно створення технологічної та організаційної схеми 

використання джерельних вод для питного водопостачання в надзвичайних умовах для 

Східної України. Розроблено проект керівного нормативного документу (КНД) з 

використання джерельних вод для питного водопостачання населення у надзвичайних 

умовах, удосконалено методологію визначення зон санітарної охорони джерел та 

моніторингу джерельних вод. Розроблено рекомендації для органів місцевого 

самоврядування в регіонах України, для центрів ДСНС, центрів громадського здоров’я 

щодо використання резервної системи водопостачання на базі підготовлених джерел. 

Галузі практичного застосування: Охорона навколишнього середовища. 

Науковий напрям: Природничі науки. 

 

б) важливі результати, отримані під час виконання перехідних науково-

дослідних робіт: 

 

Назва роботи: Методологічні аспекти інноваційного розвитку економіки держави 

Замовник: Міністерство освіти і науки України 

Науковий керівник: Бабаєв В.М., д-р  наук держ. упр., професор 

Обсяг фінансування за повний період:1000,0 тис.грн., за 2020 рік: 311,871 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: обґрунтовано склад показників що узагальнено 

характеризують складові галузевого потенціалу за видами економічної діяльності 

суб’єктів господарювання. Запропонована методика інтегральної оцінки складових 

потенціалу в розрізі видів економічної діяльності. На основі порівняльного аналізу 

найбільш розповсюджених методів кількісного прогнозування обґрунтовано необхідність 

застосування трендового аналізу для розрахунку перспективних значень інтегральних 

показників, що характеризують складові галузевого потенціалу в розрізі видів економічної 

діяльності суб’єктів господарювання. В якості переваг трендового аналізу (порівняно з 

іншими методами визначення перспективних значень економічних показників) визначено: 

наявність чітких критеріїв вибору тренду, математичну основу застосування методу, а 

також можливість визначення очікуваних значень економічних показників на будь-який 

перспективний період. Відповідно до отриманих результатів проведено ранжування 

напрямків економічної діяльності залежно від перспективного значення галузевого 

потенціалу на 2021 р. Зокрема, за результатами проведеного дослідження встановлено, що 

найбільший галузевий потенціал мають промисловість, професійна, наукова та технічна 

діяльність, оптова та роздрібна торгівля та освіта, тоді як будівництво та сільське 

господарство мають порівняно низькі позиції.  

Новизна: Оцінка галузевого потенціалу з урахуванням його складових на відміну 

від інших аналогічних результатів, забезпечує комплексний підхід до виконання завдань 
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дослідження, що підтверджується також результатами вибору економічних показників, що 

утворюють систему індикаторів для оцінки галузевого потенціалу. 

Застосування нормалізації з використанням максимальних та мінімальних 

економічних значень показників забезпечує широкі можливості вибору показників для 

інтегральної оцінки економічного, кадрового та інноваційного потенціалу за напрямками 

економічної діяльності суб’єктів господарювання, що досить рідко спостерігається в 

аналогічних вітчизняних дослідженнях. 

Використання трендового аналізу дозволяє врахувати динаміку показників, що 

використовуються як індикатори галузевого потенціалу та його складових. Це дає 

можливість їх узагальненої перспективної оцінки, результати якої, на відміну від інших 

досліджень, дають змогу виявити найбільш перспективні галузі національної економіки.  

Науковий рівень: Науковий результат дослідження спрямований на вирішення 

економіко-організаційної проблеми національного рівня. Результати оцінки галузевого 

потенціалу у дослідженні запропоновано використовувати для розрахунку критерію 

розподілу державних коштів, що будуть в перспективі спрямовані за забезпечення 

розвитку суб’єктів господарювання залежно від видів економічної діяльності (що є 

перевагою цього дослідження порівняно з іншими і характеризує його практичну цінність 

для вирішення завдання розвитку національної економіки).  

Значимість та практичне застосування: Практичне застосування результатів 

відкриває широкі можливості для класифікації видів економічної діяльності залежно від 

фактичних або перспективних значень інтегральних показників що характеризують як 

галузевий потенціал в цілому, так і його складові. 

На основі попередніх розрахунків, за проектом визначено інтегральний показник 

галузевого потенціалу за 2021 р., а також запропоновано використовувати його в якості 

критерію розподілу коштів державного бюджету, що будуть спрямовані у 2021 р. на 

забезпечення розвитку галузей економіки (які у статистичній звітності узагальнено 

представлені напрямками економічної діяльності суб’єктів господарювання). 

Галузі практичного застосування: Держуправління. Стратегічне планування 

територіального розвитку. 

Науковий напрям: Суспільні науки. 

 

 Назва роботи: Формування організаційно-економічного механізму управління 

бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації 

Замовник: Міністерство освіти і науки України 

Науковий керівник: Бібік Н.В. канд. екон. наук, доцент 

Обсяг фінансування за повний період: 1026,000 тис.грн. за 2020 рік: 346,574 тис.грн. 

Одержаний науковий результат: Особливу увагу було приділено аналізу процесу 

фінансової децентралізації, завдяки якої, місцеві бюджети отримали незалежність від 

державного бюджету і яка створила можливості планування розвитку територій та 

реалізації проектів. Проведено порівняльний аналіз бюджетів 6 ОТГ Харківської області 

(Мереф’янська, Малинівська, Нововодолазька, Чкалівська, Золочівська, Лозівська) та 

визначено загальний рейтинг фінансової спроможності проаналізованих ОТГ. На основі 

проведеного аналізу розроблено інструмент визначення фінансової спроможності 

громади, що має допомогти місцевій владі оцінити та сформувати спроможні 

територіальні громади. 

Визначено мінімальні характеристики програмного забезпечення для управління 

бюджетуванням та проаналізовані спеціальні програмні продукти, що є у доступності на 

українському ринку. Розроблено рекомендації щодо поліпшення якості управління 

територіями з точки зору інформаційно-аналітичного підходу. 

Новизна: Розроблено рекомендації щодо формування муніципальної комплаєнс-

програми та її впровадження в діяльність ОТГ для мінімізації впливу корупційних 

ризиків, підвищення рівня відповідності законодавчим нормам, забезпечення прийняття 
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етичних управлінських рішень та підвищення довіри з боку громадськості, суть якої, на 

відміну від інших, полягає в побудові функціональних та комунікативних стратегій для 

позиціонування інтересів громади, а також налагодження процесу захисту її інтересів. 

Визначено необхідні мінімальні вимоги до програмного забезпечення 

бюджетування, на основі проведеного аналізу системи обміну інформацією серед 

відділами та документообігу в ОТГ, що до цього не проводилась.  

Науковий рівень: Науковий результат дослідження спрямований на вирішення 

економіко-організаційної проблеми національного рівня. Розкрито проблемні питання 

управління фінансами об’єднаних територіальних громад, засади фінансового управління, 

обґрунтовано критерії оцінювання ефективності управління бюджетом ОТГ. 

Обґрунтовано інформаційно-аналітичні засади управління бюджетуванням. Розроблено 

науково-методичні рекомендації щодо аналізу фінансової спроможності громад. 

Значимість та практичне застосування: Запропоновано формування механізмів 

публічного управління на основі залучення громади як основного чинника впливу на 

розвиток соціальної сфери громади, що підтверджує гіпотезу про включення в процес 

прийняття рішень громади через механізм партисипативного бюджетування. 

Проаналізовано проблеми у сфері фінансового управління ОТГ та виокремлено 

конкретні причини недостатньо ефективного використання наданих їм ресурсів та 

недоотримання бюджетами ОТГ доходів на основі систематизації фінансових звітів ОТГ. 

Галузі практичного застосування: Стратегічне планування територіального 

розвитку. 

Науковий напрям: Суспільні науки. 

 

Назва роботи: Розробка наукових основ впровадження інтелектуальних 

енергоефективних систем електропостачання Smart Grid 

Замовник: Міністерство освіти і науки України 

Науковий керівник: Тугай Д.В. д-р техн. наук, доцент  

Обсяг фінансування за повний період:1644,000 тис.грн.,  2020 рік: 564,446 тис.грн. 

Одержаний науковий результат: Результати дослідження дозволили 

сформулювати методику вибору індуктивності фазних реакторів для активних 

випрямлячів, яку також можна імплементувати для САФ. Методика є адаптивною й 

враховує можливі зміни параметрів навантаження і мережі живлення в процесі роботи 

Smart Grid та дозволяє за допомогою зміни способу модуляції підтримувати нормативні 

показники електропостачання на стороні мережі живлення, що збільшує загальний ККД 

активного випрямляча в процесі експлуатації. 

Запропоновано спосіб, що дозволяє реалізувати керування силовим активним 

фільтром в трифазній системі електропостачання за несиметрії та несинусоїдальності як 

напруги мережі живлення, так і струмів навантаження, компенсувати реактивну 

потужність та гармонічні спотворення в фазних напругах і струмах трифазної мережі до 

рівня, що регламентується стандартами, зменшити струм в нульовому проводі і 

мінімізувати потужність втрат в з’єднувальному силовому чотирипровідному кабелі. 

Новизна: Запропоновано новий прогнозний метод керування активним балансиром, 

що на відміну від відомих методів реалізується лише за допомогою одного датчика 

напруги й дозволяє отримати основні параметри накопичувача.  

Вперше запропоновано метод зниження динамічних втрат в однофазних силових 

активних випрямлячах та однофазних силових активних фільтрах, який за рахунок 

використання короткозамкнених станів силових ключів дозволяє знизити динамічні 

втрати до 30% при забезпеченні таких самих показників якості електроенергії 

Вперше доведено еквівалентність «векторного», що заснований на перетвореннях 

координат p-q-r теорії миттєвої потужності, та «пропорційного», що заснований на 

пропорційно-векторній теорії потужності, способів синтезу систем керування 

паралельним силовим активним фільтром трифазної чотирипровідної системи 
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електропостачання, що дозволило однозначно сформулювати рекомендації щодо 

використання пропорційно-векторного способу у практичних умовах і зменшити на 55 % 

кількість математичних операцій в порівнянні з іншими способами керування САФ. 

Математично доведено, що вимірювання фазних напруг на затискачах 

навантаження в трифазній несеметричних СЕ з нелінійним навантаженням для побудови 

системи керування САФ дозволяє отримати позитивний ефект в бік збільшення 

коефіцієнта корисної дії та покращення якісних характеристик електропостачання СЕ на 

відміну від вимірювання фазних напруг на шинах джерела живлення. 

Науковий рівень: Науковий результат дослідження спрямований на вирішення 

технологічної проблеми галузевого рівня. Розроблено методику, що дозволяє виконувати 

імітаційне моделювання статичних та динамічних втрат енергії в силових IGBT та 

MOSFET транзисторах, яка на відміну від існуючих дозволяє визначати втрати в 

напівпровідникових перетворювачів з будь-якої топології з будь-якими типами модуляції 

з урахуванням змін енергетичних залежностей ключів під час зміни температури. 

Запропоновано новий апроксимований вираз активного опору від частоти. 

Виконано розрахунок збіжності запропонованої апроксимуючої функції з виразом 

Бесселя. Максимальна відносна похибка розрахунку відносного опору мідного проводу з 

перетином 8 мм склала менше 0,9 %, що цілком можна застосувати для інженерних 

розрахунків. 

Значимість та практичне застосування: Результати дослідження оформлені у 

вигляді рекомендації щодо внесення змін до ДСТУ ІЕС 60287-2-1:2009 Кабелі електричні. 

Обчислення номінальної сили струму. Частина 2-1. Обчислення теплового опору (IEC 

60287-2-1:2006). Рекомендації розширюють можливості зазначеного державного 

стандарту щодо врахування впливу вищих гармонійних складових струмів на опір кабелів 

і проводів під час вибору кабельної продукції для застосування із сучасним силовим 

перетворювальним обладнанням. 

Галузі практичного застосування: Енергетика.  

Науковий напрям: Технічні науки. 

 

Назва роботи: Нові механізми горизонтальної колаборації для забезпечення 

сталого розвитку транспортно-логістичних систем  

Замовник: Міністерство освіти і науки України 

Науковий керівник: Галкін А.С. канд. техн. наук, доцент  

Обсяг фінансування за повний період: 1115,000 тис.грн. 2020 рік: 377,910 тис.грн. 

Одержаний науковий результат: Удосконалено наукові підходи до визначення 

параметрів процесу перевезення вантажів під час автотранспортного обслуговування 

декількох матеріальних потоків, які, на відміну від існуючих, враховують дискретний 

характер перевезень в міжміському сполученні та визначені умови роботи пунктів 

навантаження і розвантаження. 

Новизна: Запропоновані наукові підходи до визначення параметрів процесу 

перевезення вантажів під час автотранспортного обслуговування декількох матеріальних 

потоків, що базуються на чистій приведеній вартості та строку окупності технологічних 

варіантів, та на відміну від існуючих, показують ефект в довгостроковому періоді. 

Науковий рівень: Науковий результат дослідження спрямований на вирішення 

організаційно-економічної проблеми галузевого рівня. Для світового і вітчизняного ринку 

результати дослідження мають вагоме значення, та як наслідок можуть бути широко 

використані для оцінки перспективних ринків збуту товарів, закупівлі матеріалів, 

встановленні норм прибутковості, підтримки бізнес-процесів, покращені гнучкості 

бізнесу, зменшенню впливу на навколишнє середовище, збалансованості використання 

виробничих потужностей, стимулюванню інновацій, тощо. Запропонована технологія 

наблизить український логістичний бізнес до інтеграції в світові логістичні ланцюги, 

дасть можливість ефективно взаємодіяти та конкурувати в них. 
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Значимість та практичне застосування: цінність результатів за проектом для 

розвитку економіки та суспільства полягає у застосовності розробленої методології для 

державного регулювання: тарифної політики, екологічних норм, податків та зборів, 

пов’язаних з використанням транспорту та його наслідками. Розрахунок повної вартості 

переміщення вантажів дає можливість для комплексної оцінки спільної ефективності 

логістики, суспільства та наслідків, що спричинені транспортом. 

Галузі практичного застосування: Транспортно-логістичні системи. 

Науковий напрям: Технічні науки. 

 

 

IІІ. Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами закладу вищої освіти  
 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, 
які характеризують 

рівень отриманого 

наукового результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження 

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 

1 Науково-технічна 
оцінка нового 

будівництва 

багатофункціональн

ого комплексу по 
вул. Сокільницькій, 

28 в м. Харкові, а 

саме: комплексний 
просторовий 

розрахунок несучих 

конструкцій 
(фундаментів,  

перекриттів, 

покриттів, колон, 

надземних 
переходів,  

дворівневого 

паркінгу та ін.) з 
підбором   

армування та 

видачею ізополів 
 
Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Резнік П.А. к.т.н. 

ст.викл.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

 

Наукові показники:  

нова методика 

конструктивних 
рішень опорних 

конструкцій на 

підставі 

комплексного 

підходу до оцінки 

особливостей їх 

напружено-

деформованого 

стану, статистичних 

та динамічних 

навантажень, 
забезпечення 

безпечної 

експлуатації та 

безвідмовної роботи 

встановленого 

обладнання. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 
Економічний ефект: 

зменшення видатків 

на ремонт і 

реконструкцію 

об’єктів будівництва, 

покращення 

експлуатаційних 

характеристик 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст
ю «Спецбуд 

монтаж-

Україна» 

61020, м. 

Харків,  

просп. Любові 

Малої, 93 

Дата акту 

впровадження  

28.02.20 р 
 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

30,000 тис. грн.  

2 Розробка стратегії Наукові показники: Комунальне Дата акту Обсяг отриманих 
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розвитку та 

підвищення 

енергоефективності 
міських 

електротягових 

мереж на період 

2020-2035 рр.   
 

Автори:  
Хворост М.В. д.т.н, 

проф.; 

Доманський В.Т. 

д.т.н, проф.;  
Сухонос М.К. д.т.н, 

проф.;  

Харченко В.Ф. д.т.н, 
проф.; 

Данова К.В. к.т.н, 

доц.; 
Козлова О.С. 

ст.викл.; 

 

узагальнено критерії 

якості струмозняття, 

що визначають 

ресурсозбереження. 

Запропоновано 

впровадження нових 

технічних засобів 

енергетики міських 

електротягових 

мереж і рухомого 
складу та 

комплексних 

інформаційних 

технологій. 

Розроблено 

концепцію 

технічного 

обслуговування 

пристроїв 

електропостачання за 

станом на базі їх 
діагностики і 

моніторингу, засоби 

підвищення якості 

струмозняття та 

зменшення зносу 

контактного проводу, 

що вирішує проблему 

ресуросозбереження. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 
проблеми галузевого 

значення 

Економічний ефект:  

зниження 

експлуатаційних 

витрат в 1,5 рази   

підприємство 

"МІСЬКЕЛЕКТ

РОТРАНССЕРВ

ІС"  

61000,  

м. Харків, 

вул. 

Актюбинська, 

24,  

впровадження 

22.12.20 р. 

коштів –  

139,300 тис. грн 

 

3 Науково-проектна 

документація (стадії 

«П» і «Р») по об’єкту: 

«Реабілітація будівлі 

КЗК «ХМ культурний 

центр», літ «А-3» за 
адресою: вул. 

Плеханівська, буд. 77, 

м. Харків - 

реставрація» 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Махмутов Б.Ш. н.с.; 

Набока А.В. к.т.н.;   

Липова Н.В. 

пров. інж.; 
Шуміліна Ю.Г. інж. 

Наукові показники: 

комплексний підхід 

раціонального 

проєктування 

будівельних 

механічних систем, в 
рамках якого замість 

вирішення окремих 

ексклюзивних 

завдань оптимізації, 

формується логічна 

одноманітна 

послідовність 

побудови 3D-образу 

конструктиву, що 

володіє наперед 

заданими 

позитивною 
властивістю – 

ізоенергетичністю. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

Комунальний 

заклад культури 

"Харківський 

муніципальний 

культурний 

центр" 
61068, м. 

Харків, вул. 

Плеханівська, 

буд. 77 

Дата акту 

впровадження  

22.12.20 

 

3183/20 

Обсяг отриманих 

коштів –  

1484,226 тис.грн.  
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проблеми галузевого 

значення.  

Соціальний ефект: 

Розроблені нові 

методи підсилення 

будівельних 

конструкцій 

(фундаментів, стін, 

дисків перекриттів), 

що забезпечують 
міцність, 

експлуатаційну 

надійність та 

довговічність будівлі. 

4 Розроблення схеми 

удосконалення 

системи паркування 

автомобілів у 

центральній частині 

міста Харкова 

 

Автори: 
Лобашов О.О. д.т.н., 

проф.; 

Бабаєв В.М. 

д.держ.упр., проф.; 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Бурко Д.Л. к.т.н  доц.; 

Бугайов І.С. асистент; 

Россолов О.В. к.т.н., 

доц.; 

Гюлєв Н.У. д.т.н., 

проф.; 
Прасоленко О.В. к.т.н., 

доц.; 

Куш Є.І. к.т.н., доц.; 

Ткаченко І.О. к.т.н., 

доц.; 

Давідіч Ю.О. д.т.н., 

проф.; 

Галкін А.С. к.т.н., доц.; 

Вакуленко К.Є. к.т.н., 

доц.; 

Воронько В.В. д.т.н., 
проф.; 

Копитков Д.М. к.т.н., 

доц.; 

Луценко Т.В. аспірант; 

Ольхова М.В. к.т.н., 

доц.; 

Понкратов Д.П. к.т.н., 

доц.; 

Пруненко Д.О. д.т.н., 

доц.; 

Рославцев Д.М. к.т.н., 

доц.; 
Самчук Г.О. к.т.н.; 

Шиллє Н.В. зав.лаб.; 

Мозглякова В.Г. 

ст.лабор.; 

Савенкова О.Є. 

ст.лабор.; 

 Наукові показники: 

запропоновано 

підходи щодо 

організації та 

управління міськими 

пасажирськими 

транспортними 

системами через 
керування 

механізмами і 

розподілом 

транспортної роботи. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення 

Економічний й 

соціальний ефект: 
економіко 

обгрунтована та 

соціально спрямована 

модель 

перерозподілу 

пасажиропотоків по 

маршрутній мережі 

Департамент 

інфраструктури 

Харківської 

міської ради 

61200, 

м. Харків, 

майдан 

Конституції, 7 

Дата акту 

впровадження 

17.08.20 

 

3220/20 

Обсяг отриманих 

коштів –  

915,000 тис. грн.  
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Толмачов І.О. аспірант 

Соколова Н.А. 

асистент; 

Чупир О.І. студент; 

Волков Д.Р. студент. 

5 Науково-технічна 

оцінка об'єкту: 

«Завершення 

будівництва об'єкту 

незавершеного 

будівництва під 
торгівельно-офісний 

центр» 

 

Автори: 

 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Петрова О.О. к.т.н. 

ст.викл.; 

Псурцева Н.О.  

к.т.н. доц.; 
Резнік П.А. к.т.н. 

ст.викл.; 

Наукові показники:  

новий метод 

розрахунку 

правильності 

геометричних 

характеристик 
перерізів і матеріалів 

будівельних 

конструкцій на 

основі програмного 

комплексу «Ліра 

САПР». 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 
значення. 

Економічний ефект: 

Зменшення витрат на 

будівництво  

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Діамантове 

місто». 

61058,  
м. Харків,  

вул. Культури, 

20 В 

Дата акту 

впровадження  

25.09.20 р. 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

25,000 тис. грн 

6 Науково-дослідні 

роботи по 

реконструкції 

нежитлової будівлі  

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Петрова О.О. к.т.н. 
ст.викл. 

Наукові показники:  

нові системи та 

технології зведення 

полегшених 

сталезалізобетонних 

конструкцій, яким 

притаманні високі 

будівельно-

експлуатаційні якості 
– міцність, 

довговічність, 

вогнестійкість, 

покращені звуко- та 

теплоізоляційні 

властивості, 

жорсткість, широкі 

комбінаторно-

композиційні 

можливості, легкість 

та економічність. 
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 
Економічний ефект: 
Зменшення витрат на 

реконструкцію 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю "Фруктово-

виробнича 

компанія "Сад" 

61121, Україна, 

Харківська 

область,  
м. Харків,  

вул. Владислава 

Зубенко, 

будинок 31, 

корпус А 

Дата акту 

впровадження  

28.02.20 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

72,000 тис. грн.  

 

7 Науково-технічне 

обґрунтування 

будівництва складу 

готової продукції, 

складу зберігання 

арбітражних зразків,  

 

Наукові показники: 

вдосконалено 

технологію 

бетонування 

горизонтальних та 

вертикальних 

залізобетонних 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Науково-

виробнича 

компанія 

«Квадрат» 

Дата акту 

впровадження  

31.12.20 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 

24,000  тис. грн 
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Автори: 

Воробйова І.Г. с.н.с 

полегшених 

конструкцій з 

використанням 

самоущільнюючого 

бетону та технологію 

бетонування 

залізобетонних 

полегшених 

конструкцій, 

призначену для 
ефективного 

зведення будівель і 

споруд криволінійної 

форми шляхом 

набризку мокрим 

способом торкрет-

бетону на 

самонесучий остов 

без застосування 

знімної опалубки. 

Науковий результат 
спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 

зменшення видатків 

на ремонт і 

реконструкцію 

об’єктів будівництва, 

покращення 

експлуатаційних 
характеристик 

62458, 

Харківська обл., 

Харківський 

 р-н, смт. 

Покотилівка, 

вул. Мира,  

19 А 

8 Науково-технічний 

супровід виконання 

робіт з реставраційного 

ремонту нежитлової 

будівлі  (ККЗ 

"Україна") (Пам’ятка 

архітектури місцевого 

значення, охоронний 

номер 50) 

 

Автори: 
Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Шаповалов О.М. к.т.н. 

доц.; 

Жиляков В.Я. к.т.н. 

доц. 

Наукові показники: 

нові методи натурних 

випробувань 

конструктивних 

систем на силові і 

температурні впливи, 

які є базисом для 

розбудови 

високоточних 

розрахункових 

моделей, необхідних 
при проєктуванні, і є 

менш трудомісткими 

та більш 

економічними. Нові 

моделі прогнозу 

життєвого циклу 

залізобетонних 

елементів і споруди в 

цілому, що дає 

можливість 

прогнозувати їх 

ресурс за проєктними 
параметрами та 

параметрами впливу 

довкілля при 

експлуатації споруди 

Науковий результат 

спрямований на 

Комунальне 

підприємство 

«Харківський 

архітектурно-

проектний 

центр» 

61068, м. 

Харків, 

проп. 

Московський, 

96 А 

Дата акту 

впровадження  

23.09.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

29,160 тис. грн..  
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вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

виявлена 

невідповідність 

горючості покрівлі 

виданим 

сертифікатам 
9 Дослідження стану 

несучих конструкцій 

нежитлової будівлі 

(адміністративний 

корпус) та можливість 

її реконструкції 

 

Автори:  

Воробйова І.Г. с.н.с.; 

Сєдишев Є.С. 

ст.викл.; 

Головешко Т.М. 
інж.; 

Пархоменко Ю. О. інж. 

Наукові показники:  
 нові методи 

натурних 

випробувань 

конструктивних 

систем на силові і 

температурні впливи, 

які є базисом для 

розбудови 

високоточних 

розрахункових 

моделей, необхідних 
при проєктуванні, і є 

менш трудомісткими 

та більш 

економічними. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 

Зменшення витрат на 
реконструкцію. 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст

ю «Науково-

виробнича 

компанія 

«Квадрат» 

62458, 

Харківська обл., 

Харківський р-

н, смт. 

Покотилівка, 
вул. Мира,  

19 А 

Дата акту 
впровадження  

31.03.20 

 

 

Обсяг отриманих 
коштів –  

70,200  тис. грн 

10 Дослідження 

технічного стану 

корпусу розчино-

бетонного вузла ТОВ 

«Цемпоставка» для 

встановлення  

можливості надбудови 

корпусу 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 
проф.; 

Сєдишев Є.С. 

ст.викл.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

Наукові показники: 

нові методи натурних 

випробувань 

конструктивних 

систем на силові і 

температурні впливи, 

які є базисом для 

розбудови 

високоточних 

розрахункових 

моделей, необхідних 
при проєктуванні, і є 

менш трудомісткими 

та більш 

економічними. Нові 

системи зі складною 

зовнішньої 

геометрією, що 

запропоновано 

зводити без 

застосування 

опалубки, а 

виключно за рахунок 
розроблених 

процедур 

формування 

арматурних 

елементів і 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«ЦЕМПОСТАВ

КА» 

61030, 

Харківська обл., 

м. Харків,  

вул. 

Диканівська, 
буд. 40 А   

Дата акту 

впровадження  

31.01.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 

9,000 тис. грн.  
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вкладишів-

пустотоутворювачів. 

Бетонна оболонка 

створюється методом 

торкретування 

(торкрет-сорочка). 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 
проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 

економія бетону до 

20÷40%. 
11 Науково-технічний 

висновок про 

можливість 

встановлення 

спеціалізованого 

обладнання у КНП 

«МКЛШНМД ім. проф. 
О.І. Мещанінова» ХМР  

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Стоянов Є.Г. к.т.н. 

доц.; 

Псурцева Н.О.  

к.т.н. доц.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

Наукові показники:  

нова методика 

конструктивних 

рішень опорних 

конструкцій на 

підставі 

комплексного 
підходу до оцінки 

особливостей їх 

напружено-

деформованого 

стану, статистичних 

та динамічних 

навантажень, 

забезпечення 

безпечної 

експлуатації та 

безвідмовну роботу 

встановленого 
обладнання. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

підвищення 

експлуатаційної 

надійності опорних 
конструкцій за 

рахунок підсилення 

несучої здатності 

конструктивів 

Фізична особа-

підприємець 

Пугач  

Сергій 

Сергійович 

64660. 

Харківська обл., 
м. Лозова, смт. 

Панютине, вул. 

Молодіжна, 

буд. 26 

Дата акту 

впровадження  

 

17.02.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

30,000 тис. грн. 

12 Науково-технічне 

тестування 

(експериментальна 

верифікація) 

напружено-

деформованого стану 

багатопустотних плит 

перекриття ПК60-12-8; 

ПК60-12-10; ПК60-12-
12». (Розробка 

ХНУМГ 

ім.О.М.Бекетова.) 

 

Автори: 

Наукові показники:  

новий гідравлічний 

метод 

експериментального 

дослідження 

конструкцій для 

встановлення 

деформованого стану 

системи, оцінки 
особливостей 

поведінки матеріалу, 

визначення характеру 

руйнування 

конструкцій і 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «БУДТОРГ-

КМ» 

61124, 

Харківська обл., 

м. Харків,  

вул. Матросова, 
1а 

 

 

Дата акту 

впровадження  

28.02.20 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

30,000  тис. грн 
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Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Стоянов Є.Г. к.т.н. 

доц.; 

Набока А.В. к.т.н.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

навантажень, та метод 

випробувань 

конструкцій на 

температурні дії, що 

проводяться на 

«холодних» зразках і 

які запатентовані, та 

широко 

застосовуються для 

натурних, 
лабораторних, 

приймальних 

випробувань 

конструкцій. 
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 
Економія бетону 

необхідного для 

створення 

конструктиву, 

зниження власної 

ваги елементу до 

35%. 

Соціальний ефект: 

забезпечення 

надійності та 

конструктивної 

безпеки чарунок 
панельного будинку 

відповідно наданих 

рекомендацій 

13 Науковий висновок за 

результатами 

встановлення 

технічного стану 

нежитлових приміщень 

другого поверху та 

покрівлі частини 

будівлі корпусу  

 
Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Петрова О.О. к.т.н., ст. 

викл.; 

Махмутов Б.Ш. н.с. 

Наукові показники: 

метод 

експериментально-

теоретичних 

досліджень несучої 

здатності 

відповідальних 

елементів існуючих 

будівель, що 
дозволяє 

обґрунтувати 

раціональний метод 

демонтажу та 

підсилення несучих 

конструкцій будинку 

із урахуванням 

факторів безпеки та 

економічних витрат. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 
технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 

екологічна 

позитивність - 

Приватне 

акціонерне 

товариство 

"ФЕД" 

61023, м. 

Харків, вул. 

Сумська, 132 

Дата акту 

впровадження  

 

22.12.20 р. 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 60,000  

тис. грн. 
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можливість 

мінімізації ваги 

споруди на 20÷35% 
14 Виконання наукового 

дослідження по 

об’єкту: «Капітальний 

ремонт фасаду будівлі 

науково-дослідної 

установи «Український 

науково-дослідний 

інститут екологічних 
проблем». Коригування 

кошторисної 

документації. 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.;  

Рябко О.С. наук. співр. 

Шуміліна Ю.Г. інж.; 

 

Наукові показники:  

нові системи та 

технології зведення 

полегшених 

залізобетонних 

конструкцій, яким 

притаманні високі 

будівельно-
експлуатаційні якості 

– міцність, 

довговічність, 

вогнестійкість, 

покращені звуко- та 

теплоізоляційні 

властивості, 

жорсткість, широкі 

комбінаторно-

композиційні 

можливості, легкість 
та економічність. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення.  

Соціальний ефект: 

розроблений 

комплекс 

інноваційних 

технічних і 
інженерних рішень, 

що забезпечують 

підсилення 

будівельних 

конструкцій та 

Економічний ефект: 

екологічна 

позитивність, 

зниження вартості 

робіт з реконструкції 

на 20% 

Науково-

дослідна 

установа 

«Український 

науково-

дослідний 

інститут 

екологічних 
проблем» 

61166, м. 

Харків,  

вул. Бакуліна, 6 

Дата акту 

впровадження  

07.04.20 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

12,960 тис. грн 

15 Експериментальне 
встановлення рівня 

зчеплення 

склопластикової 

арматури Hard+ з 

бетоном 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Фірсов П.М. к.т.н. 

асист.; 

Набока А.В. к.т.н.;       
Шуміліна Ю.Г. інж. 

Наукові показники:  
досліджено зразки 

бетонних балок з 

підсиленням 

склопластиковою 

арматурою Hard+.  

Визначено характер 

руйнування зразків , 

максимальні 

значення 

проковзування 

арматури, отримано 

статистично 
обґрунтовані дані  

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст

ю 

"ІМПЕРАТИВ 

ЮА" 

61033, м.Харків, 

в’їзд 2-й 

Вологодський 

буд.6 оф. 407 

Дата акту 
впровадження  

18.12.20 

 

 

Обсяг отриманих 
коштів –  

36,000 тис. грн   
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проблеми галузевого 

значення.  

Соціальний ефект: 

Технічні умови на 

випробування і 

виробництво плит 

перекриття. 

16 Дослідження 

технічного стану 

конструкції сходів та 

прилеглих приміщень 
будівлі Центрального 

універмагу  

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Махмутов Б.Ш. н.с.; 

Набока А.В. к.т.н.;   

Липова Н.В. 

пров. інж.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

Наукові показники:  

випробування 

міцності бетону 

неруйнівним методом 
контролю міцності. 

Виконано 

скінченноелементне 

моделювання з 

подальшим 

розрахунком в 

середовищі ПК 

«Ліра-Сапр». 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 
технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

забезпечення 

надійності та 

конструктивної 

безпеки будівлі 

відповідно складених 

рекомендацій 

Приватне 

акціонерне 

товариство 

«Харківський 
центральний 

універмаг» 

61003, м. 

Харків,  

майдан 

Павлівський, 

1/3 

Дата акту 

впровадження  

29.05.20 

 
 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

28,000 тис. грн.   

17 Науково-технічне 

обґрунтування 

об’єкту: «Завершення 
будівництва об’єкту 

незавершеного 

будівництва під 

торгівельно-офісний 

центр» Звіт про 

можливість 

улаштування 

додаткового поверху. 

Конструктивна 

пропозиція по 

надбудові поверху. 
 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н. 

проф.; 

Резнік П.А. к.т.н., ст. 

викл.; 

Набока А.В. к.т.н.;   

Липова Н.В. 

пров. інж.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

Наукові показники: 

метод 

експериментально-
теоретичних 

досліджень несучої 

здатності 

відповідальних 

елементів існуючих 

будівель, що 

дозволяє 

обґрунтувати 

раціональний метод 

демонтажу та 

підсилення несучих 
конструкцій будинку 

із урахуванням 

факторів безпеки та 

економічних витрат. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 

екологічна 
позитивність - 

можливість 

мінімізації ваги 

споруди на 20÷35% 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст
ю «Діамантове 

місто». 

61058, м. 

Харків, вул. 

Культури, 20В 

Дата акту 

впровадження  

01.07.20 
 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

75,600 тис. грн.   

18 Сертифікація Наукові показники: Товариство з Дата акту Обсяг отриманих 
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енергетичної 

ефективності 

житлового будинку 

№8 за адресою:  

м. Харків, провулок 

Шевченківський, 48 

 

Автори:  

Сухонос М.К. 

д.т.н. проф.; 
Дроботова Є.М. інж.;  

Романенко С.В. 

гол.інж.     

за результатами 

збору інформації 

енергетичної 

ефективності будівлі 

та технічних 

обстежень 

розроблено 

математичну 

розрахункову модель 

для оцінки рівня 
енергоспоживання 

будівлі. Науковий 

результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Орхомен» 

61001, 

м. Харків 

вул. Рижівська, 

9 

впровадження  

10.02.20 

 

коштів –  

22,500 тис. грн.  

19 Сертифікація 

енергетичної 

ефективності об’єкту 

«Нове будівництво 
багатоквартирного 

житлового будинку 

  

Автори:  

Сухонос М.К. 

д.т.н. проф.; 

Дроботова Є.М. інж.;  

Романенко С.В. 

гол.інж.     

Наукові показники: 

за результатами 

збору інформації 

енергетичної 
ефективності будівлі 

та технічних 

обстежень 

розроблено 

математичну 

розрахункову модель 

для оцінки рівня 

енергоспоживання 

будівлі.  

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 
технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Приватне 

акціонене 

товариство 

«Трест 
Житлобуд-1» 

61002,  

м. Харків, вул. 

Алчевських, 43 

Дата акту 

впровадження  

№1 – 06.03.20 

№2 – 17.04.20 
№3 - 17.04.20 

№4 - 17.04.20 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

90,000 тис. грн. 

 
 

 

 

 

  

20 Науково-технічна 

оцінка технічного 

стану конструктиву 

шляхопроводу по 

об’єкту  «Послуги з 

технічних 

випробувань, аналізу і 

консультування» 

«Реконструкція 
трамвайної колії по 

Балашовському 

шляхопроводу» 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н., 

проф.; 

Бабаєв В.М. 

д.держ.упр., проф.; 

Калмиков О.О. доц.; 

Помазан М.Д. ст.викл.; 

Круль Ю.М. к.т.н. 
ст.викл; 

Набока А.В. к.т.н.; 

Сєдишев Є.С. ст. викл.; 

Коновалова О.Ю. 

директор ТОВ «Дедал-

Наукові показники: 

рекомендації з 

посилення 

конструктиву 

шляхопроводу на 

ділянці трамвайної 

колії, що дозволять 

уникнути аварійної 

ситуації.  
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

впровадження 

проекту забезпечить 

подальшу нормальну 

експлуатацію об’єкту 

шляхом підвищення 
його експлуатаційної 

надійності та 
довговічності 

Департамент 

інфраструктури 

Харківської 

міської ради 

61002, 

м. Харків, 

майдан 

Конституції, 7 

Дата акту 

впровадження  

№1 – 03.08.20 

№2 – 16.07.20 

№3 -16.07.20  

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  
516,938 тис. грн. 
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Н» 

Липова Н.В. пров. інж.; 

Шуміліна Ю.Г. інж.; 

Аскеров Ш.О. зав.лаб.; 

Кічаєва О.В. д.т.н.,доц. 

 

21 Науково-технічний 

супровід на різних 

етапах життєвого 

циклу (під час 

проектування та 
реконстркуції) 

будівельного обєкту 

"Реконструкція 

трамвайної колії по 

вул. Плеханівській від 

будинку №114 до 

Балашовського 

шляхопроводу" 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н., 
проф.; 

Бабаєв В.М. 

д.держ.упр., проф.; 

Калмиков О.О. к.т.н. 

доц.; 

Помазан М.Д. к.т.н. 

ст.викл.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

Наукові показники: 

встановлений 

технічний стан 

існуючих 

конструктивних 
елементів. Проведені 

тестування 

розрахункової моделі 

об’єкту та проведено 

перевірку 

правильності 

прийнятих 

геометричних 

характеристик 

конструктивних 

елементів.  
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

рекомендації щодо 

подальшої безпечної 

експлуатації 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю "РС 

ІНЖЕНЕРІНГ" 
Україна, 61064, 

Харківська обл., 

місто Харків, 

шосе 

Григорівське, 

буд. 30 

Дата акту 

впровадження  

№1 – 18.12.20 

№2 – 18.12.20 

 
 

  

Обсяг отриманих 

коштів –  

97,200 тис. грн. 

 

 
 

  

22 Приймальні 

випробування 

відновленного 
конструктиву 

шляхопроводу по 

об'єкту "Реконструкція 

трамвайної колії по 

вул.Плеханівський від 

будинку №114 до 

Балашовського 

шляхопроводу"  

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н., 
проф.; 

Калмиков О.О. к.т.н.  

доц.; 

Набока А.В. к.т.н.; 

Фірсов П.М. к.т.н.; 

Петренко Д.Г. к.т.н., 

зав.лаб.; 

Павлюченков М.В. 

к.т.н., доц.;  

Шуміліна Ю.Г. інж.; 

Аскеров Ш.О. зав.лаб.; 

Булдаков О.О. студент. 
Алтаєв Д.А. студент. 

 

Наукові показники: 

Проведено аналіз 

напружено 
деформованого стану 

дорожніх плит 

деформування яких 

реалізується в 

нормальних та 

аномальних умовах 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 
значення. 

Соціальний ефект: 

розроблено методику 

випробувань 
відновленного 

конструктиву 

шляхопроводу 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст
ю «СУЧАСНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

ІНФРАСТРУК

ТУРИ» 

Україна, 61052, 

Харківська 

обл., місто 

Харків, 

провулок 

Сімферопольсь

кій, будинок 6, 
офіс 204/2 

Дата акту 

впровадження 

№1 – 23.12.20 
№2 – 23.12.20 

 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

93,603 тис. грн.   

23 Дослідження 

ущільнення грунту 

корита під 

Наукові показники:  

Надані технічні 

рішення та 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

Дата акту 

впровадження  

18.12.20 

Обсяг отриманих 

коштів –  

36,000 тис.грн.   



 

 23 

улаштування 

шляхового одягу на 

об'єкті «Капітальний 

ремонт ділянки 

під'їздної дороги до 

Розподільного центру»  

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н., 

проф.; 
Гаврилюк О.В. 

ст.викл.; 

Александрович В.А. 

к.т.н., доц.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

 

організаційні заходи 

для створення і 

ефективного 

функціонування 

зазначених бар’єрів 

безпеки, 

передбачених 

проектом. 

Проаналізовані 

особливості 
розрахункових схем 

нових 

конструктивних 

систем і рішень з 

урахуванням 

особливостей нових 

елементів. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 
проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 
дотримання проекту 

організації 

будівництва 

дозволить в строк 

завершити 

заплановані роботи 

ю 

"БУДІВЕЛЬНА 

ТРАНСПОРТН

А КОМПАНІЯ 

"ЕТАЛОН" 

61060, 

Харківська обл., 

місто Харків, 

проспект Льва 

Ландау, 
будинок 171 

 

 

24 Дослідження 

технічного стану 

конструкцій і 

можливості 
трансформацій 

нежитлових будівель  

 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н., 

проф.; 

Набока А.В. к.т.н.; 

Сєдишев Є.С. ст. викл.; 

Липова Н.В. пров. інж.; 

Шуміліна Ю.Г. інж.; 
Аскеров Ш.О. зав.лаб. 

 

Наукові показники: 

Проведено детальний 

зовнішній огляд 

будівельних і 
огороджуючих 

конструкцій з метою 

визначення їх 

технічного стану, 

ступеня фізичного 

зносу та можливості 

подальшої 

експлуатації. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 
технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

Надані рекомендації з 

поліпшення умов 

експлуатації 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 
«ІМПУЛЬСПРО

ММЕРЕЖА» 

61072,  

м. Харків, вул. 

Тобольська, 42, 

кімн. 311. 

Дата акту 

впровадження  

09.09.20 

 
 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

50,000 тис. грн. 

25 Науково-технічний 

розрахунок несучих 

конструкцій 

залізобетонного 

перекриття 

монолітного 
одноповерхового 

каркасу, що несе 

навантаження високого 

рівня (клас наслідків за 

відповідальністю СС3) 

Наукові показники: 

За даними інженерно-

гелогічних досліджень 

визначено клас бетону, 

встановлено клас 

арматури, визначено 
технічний стан 

залізобетонних 

конструкцій.  
Науковий результат 

спрямований на 

Товариство з 

додатковою 

відповідальніст

ю 

"ЖИТЛОБУД-

2" 
61145, 

Харківська обл., 

місто Харків, 

вулиця 

Космічна, 

Дата акту 

впровадження  

10.12.20 

 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

30,000 тис. грн. 
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по об'єкту «Нове 

будівництво 

багатоквартирного 

житлового будинку з 

об'єктами торгово-

розважальної та 

ринкової 

інфраструктури»   

 

Автори: 
Шмуклер В.С. д.т.н., 

проф.; 

Резнік П.А. к.т.н. 

ст.викл.; 

Липова Н.В. пров. інж.; 

Шуміліна Ю.Г. інж.; 

 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення.  

Соціальний ефект:  

Надані рекомендації 

для подальшої 

безпечної 

експлуатації і 

необхідності 
посилення елементів 

споруди  

будинок 12 

26 Науково-технічне 

коригування проекту 

«Будівництво складу 

готової продукції, 

складу зберігання 
арбітражних зразків»  

 

Автори: 

Воробйова І.Г. ст.н.с. 

Наукові показники:  

Виконані розрахунки 

несучих елементів 

споруд приміщень на 

сприйняття 
технологічних 

навантажень, що 

позначаються 

характеристиками та 

параметрами 

існуючого і 

проектованого 

обладнання. 

 Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 
проблеми галузевого 

значення.  

Соціальний ефект: 

Прийняття рішення 

по підсиленню (у 

випадку 

необхідності) й 

реконструкції 

повинні забезпечити 

експлуатаційну 

здатність і 
довговічність споруд 

та приміщень.  

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Науково-

виробнича 
компанія 

«Квадрат» 

62458, 

Харківська обл., 

Харківський р-

н, смт. 

Покотилівка, 

вул. Мира,  

19 А 

61001, 

Харківська 

область, місто 
Харків, 

проспект 

Гагаріна, 

будинок 41/2 

Дата акту 

впровадження  

03.08.20 

 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

22,800 тис. грн.   

27 Дослідження класу 

бетону перекриття 

будівлі  на об`єкті 

Замовника: 

«Будівництво паркінгу 

по вул..Римарській, 

№23 Б 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н., 

проф.; 
Набока А.В. к.т.н.; 

Шуміліна Ю.Г. інж.; 

Аскеров Ш.О. зав.лаб. 

 

Наукові показники: 

за даними інженерно-

гелогічних 

досліджень 

визначено клас 

бетону, встановлено 

клас арматури, 

визначено технічний 

стан залізобетонних 

конструкцій. 

Науковий результат 
спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення.  

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

"Спецбудмонта

ж-Україна" 

61020,  

м. Харків, 

просп. Любові 

Малої, 93 

Дата акту 

впровадження 

31.07.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

6,000 тис. грн.  
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Соціальний ефект:  

Надані рекомендації 

для подальшої 

безпечної 

експлуатації і 

необхідності 

посилення елементів 

споруди. 

28 Удосконалення 

армування 

попередньо-
напружених 

залізобетонних плит, 

що випускаються ТОВ 

«Новобаварський 

бетон  

 

Автори: 

Шмуклер В.С. д.т.н., 

проф.; 

Псурцева Н.О. к.т.н., 

доц.; 
Стоянов Є.Г. к.т.н., 

доц.; 

Резнік П.А. к.т.н. 

ст.викл.; 

Шуміліна Ю.Г. інж. 

 

Наукові показники: 

встановлено хара-

ктер деформування 
та схеми руйнування 

попередньо-

напружених 

залізобетонних плит 

при статичних 

малоциклових 

навантаженнях. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 
проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

Розроблені 

рекомендації 

дозволять запобігти 

ймовірності 

руйнувань 

будівельних 

конструкцій що 

експлуатуються. 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст
ю 

"НОВОБАВАР

СЬКИЙ 

БЕТОН" 

61020, 

Харківська 

оюл., 

Новобаварськи

й район, місто 

Харків, 

проспект Ново-
Баварський, 

будинок 118 

Дата акту 

впровадження 

17.09.20 
 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

25,000  тис. грн. 

29 Науково-проєктна 

документація по 
реконструкції 

нежитлових будівель і 

споруд  

 

Автори: 

Воробйова І.Г. ст.н.с. 

 

 

Наукові показники: 

проведені тестування 
розрахункової моделі 

об’єкту та проведено 

перевірку 

правильності 

прийнятих 

геометричних 

характеристик 

конструктивних 

елементів, 

рекомендації щодо 

подальшої безпечної 
експлуатації. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

Прийняти рішення 

при виконанні робіт 

повинні забезпечити 

надійність і безпеку 
будівель 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальніст

ю  

"Інноваційна 

компанія Агро 

Протекшн" 

61055, Україна, 

м. Харків, пр. 

Московський, 

277 

Дата акту 

впровадження 
30.11.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  
40,800  тис. грн. 

30 Лабораторні 

дослідження вмісту 

азбесту в будівельних 

матеріалах 

Наукові показники: 

визначено 

концентрацію 

респірабельних 

УКРАЇНСЬКИ

Й ФОНД 

СОЦІАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ 

Дата акту 

впровадження 

26.11.20 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

40,800  тис. грн. 
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Автори: 

Бабаєв В.М. 

д.держ.упр., проф.; 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Саввова О.В. д.т.н. 

доц.; 

Воронов Г.К. к.т.н., 

доц.; 
Фесенко О.І. інж. 

волокнистих 

частинок 

досліджуваних 

об'єктів, яка  була 

в 0,5 разів нижче 

ГДК для утримання 

волокон, 

що свідчить на 

користь незначної 

емісії волокон 
хризотилового 

азбесту під впливом 

природних 

і антропогенних 

факторів. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 
Соціальний ефект: 

контроль екологічних 

показників 

04071, Київ, 

вул. 

Лук’янівська, 

77 

31 Розроблення 

схеми/проекту 

організації дорожнього 

руху 

 

Автори: 

Лобашов О.О. д.т.н., 

проф.; 

Бурко Д.Л. к.т.н.; 

Бугайов І.С. асистент; 
Прасоленко О.В. к.т.н., 

доц.; 

Куш Є.І. к.т.н., доц.; 

Вакуленко К.Є. к.т.н., 

доц.; 

Галкін А.С. к.т.н., доц. 

 Наукові показники: 

розроблені заходи що 

дозволять 

спрямувати рух 

пішоходів, 

забезпечивши 

безпечний доступ до 

зупинок міського 

пасажирського 

транспорту, а також 
підвищення безпеки 

руху транспорту і 

пішоходів в зоні 

впливу об’єктів 

небезпеки. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 
Економічний й 

соціальний ефект: 

підвищення 

пропускної 

спроможності 

перехресть і вулиць, 

зменшення 

експлуатаційних 

витрат. 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Камянської 

міської ради 

51931, Україна, 

Дніпропетровсь

ка область, м. 
Кам’янське, 

вул. 

Москворецька, 

14. 

Дата акту 

впровадження 

11.12.20 

 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

40,000  тис. грн. 

 

 

32 Науково-дослідна 

робота: 

"Енергоефективність 

впровадження системи 
автоведення поїздів в 

КП "Харківський 

метрополітен" 

 

Автори: 

Наукові показники: 

досліджені основні 

витрати 

електроенергії в 
мертополітені – набір 

швидкості, 

пригальмування, 

проходження кривих 

та перетинання 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю "ЛОТ" 
61017, 

Харківська 

обл., м. Харків, 

вул. Дрінова, 17 

Дата акту 

впровадження 

10.12.20 

 
 

Обсяг отриманих 

коштів –  

25,000  тис. грн. 
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Бабаєв В.М. 

д.держ.упр., проф.; 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Палант О.Ю. д.е.н., 

доц.; 

Стаматін В.В. 

аспірант. 

стрілок. Надана 

система АВП, 

передбачає  

прорахунок безлічі 

варіантів траєкторії 

руху поїзда та інших 

істотних параметрів з 

метою оптимізації 

енерговитрат  без 

збоїв в графіках руху. 
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 

економія 8% 

електроенергії  

33 Дослідження 20 

типорозмірів 

асинхронних двигунів 
потужністю до 12 кВт 

 

Автори:  

Шавкун В.М. 

к.т.н. доц.; 

Петренко О.М. 

д.т.н. доц.; 

Коваленко А.В. к.т.н. 

доц.; 

Зубенко Д.Ю. к.т.н. 

доц.; 

Донець А.В. к.т.н. доц.; 
Лукашова Н.П.  

асист. 

 

Наукові показники: 

запропоновано 

ефективний метод 
спектрального 

аналізу струму 

статору, який не 

порушує 

технологічний процес 

і не потребує розбору 

двигуна для 

виявлення 

несправностей. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 
технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Економічний ефект: 

подовження строку 

експлуатації у 

безаварійному 

режимі, підвищення 

ККД 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст
ю "НВК 

"Спеценерго 

сервіс" 

61029,  

м. Харків,  

вул. Карпатська, 

буд. 109 

Дата акту 

впровадження  

30.11.20 
 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

48,000 тис. грн.   

34 Розробка та передача 

науково-проектної 

документації розділу 
"Електротехнічні 

рішення" за кодом ДК 

021:2015, код 

71320000-7 (послуги з 

інженерного 

проектування) за 

обєктом: 

"Реконструкція 

очисних споруд 

каналізації по вул. 

Байкальській, 107 в м. 

Кропивницькому 
Кіровоградської 

області" 

 

Автори: 

Акимов В.С. 

Наукові показники: 

розроблено 

рекомендації та 
методичні засади з 

визначення 

складових 

потужності втрат у 

трифазних 

чотирьохпровідних 

системах 

електропостачання з 

відновлювальними 

джерелами і 

накопичувачами 

енергії. Науковий 
результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

Науково-

виробнича 

фірма з 
обмеженою 

відповідальніст

ю 

"ЕКОПОЛІМЕР

" 

61072, місто 

Харків, вул. 

Тобольська, 

буд.42а 

Дата акту 

впровадження  

31.03.20 
 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

9,000  тис. грн. 
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головн.інж.; 

Найпак В.О. студент; 

Заремба Є.В. студент; 

Велижанина Т.М. 

студент; 

Французьонок А.С. 

сиудент. 

значення. 

Економічний ефект: 
зменшення втрат 

електричної енергії в 

мережах 

35 Вимірювання 

параметрів 

світлотехнічної 

продукції: 
просторовий розподіл 

сили світла (КСС), 

світловий поток, 

потужність, напруга, 

споживаний струм, 

коефіцієнт потужності  

 

Автори: 

Литвиненко А.С. 

к.т.н. доц.; 

Колеснік А.І. інж 
Кіндінова А.К. інж. 

Наукові показники: 

нова комплексна 

методика 

вимірювання 
параметрів 

світлотехнічної 

продукції. Науковий 

результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

Встановлення 
відповідностей 

показників 

параметрів 

світлотехнічної 

продукції 

підприємства 

нормативам 

Громадянин 

Усіченко 

Дмитро 

Олександрович 
с. Таранівка, 

Зміївського  

р-ну, вул. 40 

Років Жовтня, 

буд. 76 

Дата акту 

впровадження 

№1 – 27.11.20 

№ 2 – 14.02.20 
№ 3 – 14.02.20 

№ 4 – 29.05.20 

 

 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 

19,000 тис. грн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

36 Електрометричні 

вимірювання з 

визначення корозійної 

безпеки в районі 

проходження 

кабельних ліній 10кВ 
що прокладаються 

відповідно до 

технічних умов 

нестандартного 

приєднання з 

проектуванням 

Замовником лінійної 

частини приєднання, 

до електричних мереж 

електроустановок 

 
Автори:  

Скалига Ю.І. пров. 

інж.; 

Кузенко С.М. інж.; 

Скалига І.М. інж. 

Наукові показники: 

нові методи 

електротехнічних 

вимірювань силових 

та освітлювальних 

електропроводок 
будівель щодо 

встановлення рівня їх 

корозійної безпеки. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. Соціальний 

й економічний ефект: 

підвищення 
експлуатаційних 

харакетристик 

кабельних ліній, 

попередження 

аварійних ситуацій 

Приватне 

акціонерне 

товариство 

«Трест 

Житлобуд-1» 

61002,  
м. Харків, вул. 

Алчевських, 43 

Дата акту 

впровадження 

№1 – 03.12.20 

№2 – 03.12.20 

№ 3 – 23.12.20 

 
 

Обсяг отриманих 

коштів – 

55, 200 тис. грн. 

 

 

 
 

  

37 Комплексні 

електротехнічні 

вимірювання ізоляції 

силових та 

освітлювальних 

електропроводок 

машинних приміщень 

ліфтів 
 

Автори:  

Скалига Ю.І. пров. 

інж.; 

Наукові показники: 

науково-

обґрунтована система 

визначення 

технічного стану 

електромереж, 

електроприймачів, 

розподільних 
пунктів, машинних 

приміщень ліфтів 

щодо забезпечення 

безпечної 

Комунальне 

підприємство 

«Жилсервіс» 

Первомайської 

міської ради 

харківської 

області 

Україна,  
64102,  

м. 

Первомайський, 

Харківська обл.,  

Дата акту 

впровадження  

 

№ 9 – 04.02.20 

№10  – 27.11.20 

 

 

 
 

Обсяг отриманих 

коштів – 

50,280 тис. грн. 
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Кузенко С.М. інж.; 

Баландін В.А. студ. 

економічної роботи 

та експлуатації 

електроустаткування. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення 

Соціальний й 
економічний ефект: 

підвищення 

експлуатаційних 

харакетристик 

кабельних ліній, 

попередження 

аварійних ситуацій  

вул. Світанкова, 

1 

38 Електрометричні 

вимірювання з 

визначення корозійної 

безпеки в районі 

породження кабельної 
лінії 10кВт 

 

Автори: 

Скалига Ю.І. пров. 

інж.; 

Кузенко С.М. інж.; 

Дроботова Є.М. інж.; 

Скалига І.М. студент. 

Наукові показники: 

Підвищеннян рівня 

безпеки кабельних 

ліній. Нові методи 

електротехнічних 
вимірювань 

кабельних мереж 

щодо встановлення 

рівня їх корозійної 

безпеки. Науковий 

результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний й 
економічний ефект: 

підвищення 

експлуатаційних 

харакетристик 

кабельних ліній, 

попередження 

аварійних ситуацій 

Приватне 

акціонерне 

товариство 

"Трест 

Житлобуд-1" 
Проектна 

майстерня №20 

Україна, 61002, 

Харківська 

область, м. 

Харків, вул. 

Алчевських, 

буд. 43 

Дата акту 

впровадження 

№1 – 18.09.20 

№2 – 18.09.20 

№3 – 12.08.20 
 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

40,608 тис. грн. 

 

 
 

 

  

39 Розробка Плану 

соціально-

економічного розвитку 

Слобожанської 

селищної ради 
Зміївського району 

Харківської області на 

період до 2025 року 

 

Автори: 

Сухонос М.К. д-р 

техн. наук, проф.; 

Димченко О.В. д-р 

екон. наук, проф.; 

Тараруєв О.О. канд. 

екон. наук, асист.;  

Рудаченко О.О. канд. 
екон. наук, асист.; 

Нестеренко С.Г. канд. 

техн. наук, ст.викл.; 

СтаростінаА.Ю. канд. 

техн. наук, доц. 

Наукові показники: 

розроблений план 

соціально-

економічного 

розвитку, що 
дозволить підвищити 

рівень благоустрою 

населення, планувати 

подальший розвиток 

усіх сфер життя та 

діяльності. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення поточних 

питань розвитку 

науки, технологій, 

суспільних практик. 
Економічний ефект: 

План соціально-

економічного 

розвитку сприятиме 

планомірному 

Слобожанська 

селищна рада 

Зміївського 

району 

Харківської 
області 

63460, 

Харківська 

обл., Зміївський 

район, смт. 

Слобожанське, 

вул. Миру, буд. 

7 

Дата акту 

впровадження 

14.12.20 

 

 
 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

30,000   тис. грн 
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 розвитку економіки 

Слобожанської 

селищної ради 

40 Обстеження стану 

розвитку 

інфраструктури 

Слобожанської 

селищної ради 

Зміївського району 

Харківської області 

(дорожня мережа і 
транспорт; 

енергетичний сектор; 

системи 

електропостачання та 

освітлення; система 

водопостачання та 

водовідведення)  

 

Автори: 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 
Димченко О.В. д.е.н., 

проф.; 

Гранкіна В.В. к.т.н., 

доц.; 

Лобашов О.О. д.т.н., 

проф.; 

Калюжний Д.М. к.т.н., 

доц.; 

Старостіна А.Ю. к.т.н., 

доц.; 

Хренов О.М. к.т.н., 

доц.; 
Діденко О.М. к.т.н.; 

Тугай Д.В. д.т.н., доц. 

Наукові показники: 

розроблений план 

соціально-

економічного 

розвитку 

територіальної 

громади, що 

дозволить підвищити 
рівень благоустрою 

населення, планувати 

подальший розвиток 

усіх сфер життя та 

діяльності 

Слобожанської 

селищної ради. 
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

економіко-
організаційної 

прикладної проблеми 

галузевого значення. 

Економічний ефект: 

планомірний 

розвиток економіки 

Слобожанської 

селищної ради 

Зміївського району 

Слобожанська 

селищна рада 

Зміївського 

району 

Харківської 

області 

63460, 

Харківська 
обл., Зміївський 

район, смт 

Слобожанське, 

вул. Миру, буд. 

7 

Дата акту 

впровадження 

19.10.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

45,000  тис.грн.   

41 Проведення 

дослідження 

соціально-

економічного рівня 

Слобожанської 

селищної ради 

Зміївського району 

Харківської області 

 

Автори: 
Сухонос М.К. д.т.н.., 

проф.; 

Димченко О.В. д.е.н., 

проф.;  

Тараруєв О.О. к.е.н., 

асист.; 

Рудаченко О.О. к.е.н., 

асист.; 

Мамонов К.А. д.е.н., 

проф. 

 

Наукові показники: 

методика розробки 

плану соціально-

економічного 

розвитку, що 

базується на 

визначені 

стратегічних цілей та 

пріоритетів розвитку 

селищної ради на 
коротко- та 

середньостроковий 

період. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

економіко-

організаційної 

прикладної проблеми 

галузевого значення. 

Соціальний ефект: 

Підвищення якості 
життя населення. 

Слобожанська 

селищна рада 

Зміївського 

району 

Харківської 

області 

63460, 

Харківська 

обл., Зміївський 

район, смт. 
Слобожанське, 

вул. Миру, буд. 

7 

Дата акту 

впровадження  

28.09.20 

 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

25,000 тис. грн.     

42 Визначення 

технологічних 

нормативів витрат та 

втрат води в системі 

Наукові показники: 

розроблено схеми 

оптимізації системи 

центрального 

КП "Харківські 

теплові мережі" 

61037, м. 

Харків, вул. 

Дата акту 

впровадження  

30.07.20 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

361,451  тис.грн 
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централізованого 

гарячого 

водопостачання в місті 

Харкові для 

комунального 

підприємства 

«Харківські теплові 

мережі" 

 

Автори: 
Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Гранкіна В.В. к.т.н., 

доц.; 

Благодарна Г.І. к.т.н., 

доц. 

водопостачання та 

водовідведення та 

рекомендації щодо 

поліпшення 

експлуатації 

існуючих 

водопровідних і 

каналізаційних 

мереж.  Науковий 

результат 
спрямований на 

вирішення поточних 

питань розвитку 

науки, технологій, 

суспільних практик. 

Економічний ефект: 

економічно 

обгрунтоване 

тарифоутворення 

Мефодіївська, 

11 

 

43 Економічне 

обгрунтування тарифів 

на послуги з 
утримання будинків та 

прибудинкової 

території 

Комунального 

підприємства 

"Пісочінське 

виробниче управління 

житлово-комунального 

господарства" 

 

Автори: 

Момот Т.В. д.е.н., 
проф.; 

Лелюк Н.Є. к.е.н., 

доц.; 

Конопліна О.Є. к.е.н.; 

Краївська І.А. ст.викл.; 

Чередниченко О.Ю. 

к.е.н., доц.; 

Коденко В.І. гол.інж. 

 

Наукові показники: 

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.  
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення поточних 

питань розвитку 

науки, технологій, 

суспільних практик. 

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 

"Пісочинське 
виробниче 

управління 

житлово-

комунального 

господарства"                   

6242,смт. 

Пісочин, пров. 

Транспортний, 

2,  

Харківськ.р-н, 

Харківськ.обл. 

Дата акту 

впровадження 

30.11.20 
 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 

49,500 тис. грн.   

44 Удосконалення 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення безпеки 

корпоративного 

управління приватного 

акціонерного 

товариства будівельної 
галузі (на базі АТ 

"Трест Житлобуд-1") 

 

Автори: 

Момот Т.В. д.е.н., 

Наукові показники: 

визначено ризики 

функціонування 

підприємства для 

підвищення їх 

соціально-

економічного 

розвитку. 
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення поточних 

питань розвитку 

науки, технологій, 

Приватне 

акціонене 

товариство 

«Трест 

Житлобуд-1» 

61002,  

м. Харків, вул. 

Алчевських, 43 

Дата акту 

впровадження 

30.07.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 

19,000 тис. грн.   
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проф.; 

Кизилов Г.І. к.е.н., 

доц.; 

Косяк А.П. к.е.н., доц.; 

Литовченко О.Ю. 

к.е.н., доц.; 

Родченко С.С. к.е.н.; 

Світлична В.Ю. к.е.н., 

доц.; 

Спіцина Н.В. к.е.н.; 
Кравцова С.В. 

ст.викл.; 

Зубенко А.В. к.е.н. 

Вершиніна Д.М. 

аспірант 

 

суспільних практик. 

Економічний ефект:  

запропоновано підхід 

до визначення 

інтегрального 

показника рівня 

забезпечення 

фінансово-

економічної безпеки 

підприємств 

45 Реалізація проекту 

створення екосистеми 

у сфері благоустрою 

міста (розробка 

методичних матеріалів) 

(ДК 015-97:1.1 03 
Дослідження та 

розробки в галузі 

біологічних наук( (ДК 

021:2015:7162000-0 

Аналітичні послуги) 

 

Автори: 

Димченко О.В. д.е.н., 

проф.;  

Прасол В.М. доц.; 

Хандогіна О.В. 

ст.викл.; 
Коненко В.В. к.е.н.; 

Ропот О.В. ст.лабор.; 

Шкурупій К.В. 

студент; 

Дріль Н.В. ст.викл. 

Наукові показники:  

проведено загальну 

характеристику 

нормативно-

правового 

забезпечення процесу 
обслуговування 

прибудинкових та 

інших прилеглих 

територій. Надані 

рекомендації на 

санітарне утримання 

прилеглої території.  

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення поточних 

питань розвитку 

науки, технологій, 
суспільних практик. 

 

Департамент 

комунального 

господарства 

Харківської 

міської ради 

61003,  
м. Харків, пров. 

Соборний, 1 

Дата акту 

впровадження  

08.12.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

49,900 тис. грн.   

46 Організаційно - 

економічне 

моделювання системи 

інноваційного 

управління 

підприємствами 

життєзабезпечення 
міста 

 

Автори: 

Димченко О.В. д.е.н., 

проф.;  

Прасол В.М. доц.; 

Кашпур А.Д. к.е.н.; 

Хайло Т.А. інж..; 

Шкурупій К.В. 

студент; 

Гайденко А.В. інж.; 

Ропот О.В. ст.лабор.; 
Свічко С.О. студ. 

Мартемьянова Т.Ю. 

студ. 

 

Наукові показники: 

система критеріїв і 

ознак для визначення 

потенційно 

ефективних стратегій 

управління 

підприємствами 
життєзабезпечення 

міста. Механізм 

формування 

тактичних планів 

розвитку управління 

підприємств, 

оснований на 

прогресивних, 

техніко-економічних 

обґрунтованих 

підходах.  

Науковий результат 
спрямований на 

вирішення 

економіко-

організаційної 

прикладної проблеми 

Комунальне 

підприємство 

«Харківводокан

ал» 

61013,  

м. Харків,  

вул. Шевченка, 
2 

Дата акту 

впровадження 

21.12.20 

 

 

 

 
 

Обсяг отриманих 

коштів –  

90,000 тис.грн.   
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галузевого значення. 

 

47 Науково-дослідна 

робота: "Оцінка 

економічної 

ефективності 

впровадження системи 

автоведення поїздів в 

метрополітенах" 

 

Автори: 
Бабаєв В.М. 

д.держ.упр., проф.; 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Палант О.Ю. д.е.н., 

доц.; 

Стаматін В.В. 

аспірант. 

 

 

Наукові показники:  

розроблено 

теоретико-

методологічні 

пропозиції, 

обґрунтовано 

практичні 

рекомендації 

впровадження 
системи 

автоматичного 

ведення поїздів. 
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

економіко-

організаційної 

прикладної проблеми 

галузевого значення. 

Соціальний 
ефект:підвищення 

рівня задоволеності 

населення  у 

високоякісних, 

комфортних та 

безпечних послугах. 

Економічний ефект: 

скорочення витрат 

електроенергії на 5-

10% - 5 млн.грн. на 

рік. 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю "ЛОТ" 

61017, 

Харківська 

обл., м. Харків, 

вул. Дрінова, 17 

Дата акту 

впровадження 

10.12.20 

 

 

 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 

25,000  тис.грн.   

48 Наукове дослідження 

технологічного 
комплексу 

водогосподарської 

системи відведення 

поверхневого стоку та 

споруд інженерного 

захисту міста Харкова 

код ДК021:2015-

73210000-7 

"Консультаційні 

послуги у сфері 

наукових досліджень" 
 

Автори: 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Дядін Д.В. к.т.н., доц.; 

Сорокіна К.Б. к.т.н., 

доц.; 

Шевченко Т.О. к.т.н., 

доц. 

Наукові показники: 

Проведений аналіз 
технологічного 

комплексу свідчить 

що технологічно та 

організаційно 

узгоджена 

водогосподарська 

система КПКВЗК 

виконує критично 

важливі для міської 

території 

технологічні та 
екологічні завдання, 

спрямовані на 

підтримання 

нормативного 

санітарно-

екологічного стану 

територій. Науковий 

результат 

спрямований на 

вирішення поточних 

питань розвитку 

науки, технологій, 
суспільних практик. 

Соціальний ефект: 

недопущення 

погіршення 

санітарно-

Комунальне 

підприємство 
"Комплекс з 

експлуатації 

об'єктів 

водозниження і 

зливової 

каналізації" 

61033, м. 

Харків, вул. 

Тахіатаська, 3 

Дата акту 

впровадження 
01.12.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  
37,400 тис.грн.   
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екологічного стану на 

підтоплених 

територіях шляхом 

відведення 

надлишкових об’ємів 

ґрунтових вод і 

поверхневого стоку 

49 Розробка програми 

природоохоронних 

заходів Слобажанської 

селищної ради на 2021-
2025 роки  

 

Автори: 

Дядін Д.В. к.т.н., доц.; 

Задорожний К.М. 

к.біол.н. доц.; 

Вергелес Ю.І. ст.викл.; 

Дрозд О.М. к.т.н., доц. 

 

Наукові показники:  

за результатами 

експериментально-

лабораторного 
дослідження 

загального 

екологічного стану 

довкілля та його 

важливих 

компонентів: 

атмосферного 

повітря, водних 

об’єктів, ґрунтів, 

розроблено атлас про 

екологічний стан 
компонентів природи 

та наслідки взаємодії 

суспільства і 

довкілля, що 

дозволило виділити 

умовні зони 

екологічного ризику. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 
значення. 

Слобожанська 

селищна рада 

Зміївського 

району 
Харківської 

області 

63460, 

Харківська обл., 

Зміївський 

район, смт. 

Слобожанське, 

вул. Миру, буд. 

7 

Дата акту 

впровадження 

17.12.20 

 
 

Обсяг отриманих 

коштів –  

30,500 тис.грн.     

50 Розробка рекомендацій 

по використанню 

сучасних 

конструкційних 

матеріалів для ПРАТ 

"ЗАПОРІЖКОКС" 

 

Автори: 

Нестеренко С.В. к.т.н., 

доц. 

 

Наукові показники: 

проведені 

гравіметричні та 

електрохімічні 

дослідження. 

Розроблені 

рекомендації по 

впровадженню 

сучасних 

конструкційних 

матеріалів в 
агресивних 

середовищах 

коксохімічного 

виробництва. 

Проведено 

випробування  нових 

зразків матеріалів, 

стійких до корозії. 
Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 
проблеми галузевого 

значення. 

Держ.Підпр. 

"Український 

державний 

науково-

дослідний 

вуглехімічний 

інститут" 

(УХІН) 

61023, Україна, 

м. Харків, вул. 

Весніна, 7 

Дата акту 

впровадження 

14.12.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

25,020 тис.грн.   

51 Визначення показників 

якості 

органорозчинних 

Наукові показники: 

нова методика 

випробувань фізико-

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

Дата акту 

впровадження 

15.07.20 

Обсяг отриманих 

коштів – 

 6,000 тис.грн.   
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лакофарбових 

матеріалів 

 

Автори: 

Гуріна Г.І. к.х.н., доц. 

механічних 

властивостей 

покриттів на основі 

модифікованих 

композицій, яка є 

базисом щодо 

розробки та 

оптимізації їх 

рецептур.  

Науковий результат 
спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення.  

Економічний ефект: 

підвищення 

конкурентоспроможн

ості композиційних 

матеріалів 

ю "Альт-С" 

61071, 

Харківська 

обл., 

Новобаварськи

й район, 

 м. Харків,  

вул. 

Новожанівська, 

1 

 

 

52 Проведення обстежень 

екологічного стану 
території 

Слобожанської 

селищної ради  

Зміївського району 

Харківської області 

 

 

Автори: 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Дядін Д.В. к.т.н., доц.; 

Вергелес Ю.І. ст.викл.; 
Хандогіна О.В. 

ст.викл. 

 

Наукові показники:  

здійсненні екологічні 
дослідження 

комплексного впливу 

різних типів 

фізичного забруднен-

ня,  запропоновано 

новий комплексний 

підхід до вивчення 

впливу забруднень 

фізичного 

походження з 

використанням 

геоінформаційного 
моделювання. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

поліпшення стану 

довкілля на території 

Слобожанської 
селищної ради   

Слобожанська 

селищна рада 
Зміївського 

району 

Харківської 

області 

63460, 

Харківська 

обл., Зміївський 

район, смт. 

Слобожанське, 

вул. Миру,  

буд. 7 

Дата акту 

впровадження 
01.10.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  
20,000  тис.грн.    

53 Аналітично-

технологічне 

обстеження систем 

водопостачання сел. 

Донець Зміївського 

району Харківської 

області 

 

Автори: 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Благодарна Г.І. к.т.н., 
доц.; 

Гранкіна В.В. к.т.н., 

доц.; 

Лобашов О.О. д.т.н., 

проф.; 

Наукові показники: 

Встановлені основні 

причини погіршення 

екологічного стану 

поверхневих джерел 

питного 

водопостачання. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 
значення. 

Соціальний ефект:  

рекомендації щодо 

проведення 

реконструкції 

Слобожанська 

селищна рада 

Зміївського 

району 

Харківської 

області 

63460, 

Харківська 

обл., Зміївський 

район, смт. 

Слобожанське, 

вул. Миру, буд. 
7 

Дата акту 

впровадження 

31.08.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

30,000  тис.грн.    
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Калюжний Д.М. к.т.н., 

доц.; 

Ткачов В.О. к.т.н., доц. 

очисних споруд 

шляхом розробки та 

впровадження 

проекту. 

54 Проведення 

інструментально-

лабораторних робіт з 

аналізу якості води 

систем 

водопостачання сел. 

Донець Зміївського 
району Харківської 

області 

 

Автори: 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Благодарна Г.І. к.т.н., 

доц.; 

Дядін Д.В. к.т.н., доц.; 

Хандогіна О.В. 

ст.викл. 
Ткачов В.О. к.т.н., доц. 

Наукові показники: 

проведено 

експериментальні 

дослідження якості 

води, які дозволили 

розробити: 

- рекомендації для 
виробників питної 

води з поверхневих 

джерел задля 

доведення її якості до 

нормативного рівня. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення 
Соціальний ефект: 

рекомендації для 

споживачів питної 

води – зниження 

вмісту солей 

жорсткості і фосфатів 

у побутових умовах  

Слобожанська 

селищна рада 

Зміївського 

району 

Харківської 

області 

63460, 
Харківська 

обл., Зміївський 

район, смт. 

Слобожанське, 

вул. Миру, буд. 

7 

Дата акту 

впровадження 

28.09.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

25,000  тис.грн.   

55 Розробка пропозицій з 

оптимізації систем 

водопостачання сел. 

Донець Зміївського 

району Харківської  

 
Автори: 

Сухонос М.К. д.т.н., 

проф.; 

Благодарна Г.І. к.т.н., 

доц.; 

Гранкіна В.В. к.т.н., 

доц.; 

Лобашов О.О. д.т.н., 

проф.; 

Старостіна А.Ю. к.т.н., 

доц.; 
Хренов О.М. к.т.н., 

доц.; 

Вергелес Ю.І. ст.викл.; 

Діденко О.М. к.т.н.; 

Ткачов В.О. к.т.н., 

доц.; 

Мамонов К.А. д.е.н., 

проф.; 

Нестеренко С.Г. к.т.н. 

Наукові показники: 

розроблено механізм 

раціонального 

використання води із 

формуванням 

рекомендацій по 
модернізації системи 

водопостачання і 

водовідведення. 

Розробка фактичної 

балансової схеми в 

системі 

водопостачання і 

водовідведення на 

основі авторської 

методики із 

використанням 
програмної системи. 

Науковий результат 

спрямований на 

вирішення 

технологічної 

проблеми галузевого 

значення. 

Соціальний ефект: 

перелік заходів для 

будівництва 

водонапірної вежі  її 

установки і монтажу 

Слобожанська 

селищна рада 

Зміївського 

району 

Харківської 

області 
63460, 

Харківська 

обл., Зміївський 

район, смт. 

Слобожанське, 

вул. Миру, буд. 

7 

Дата акту 

впровадження 

14.12.20 

 

 

Обсяг отриманих 

коштів –  

45,000 тис.грн.   
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ІV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, 

номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 
1 2 3 4 5 

Scopus 

1 

Uhodnikova O.,  

Bogdan N.,  

Pokolodna M.,  

Radionova O.,  

Viatkin K. 

Ecological tourism public 

marketing: Responses to 

grand challenges 

 

E3S Web of 

Conferences, France 

2020, 

V.217, 

номер 

статті 

05003 

2 

Uhodnikova O., 

Svitlichna V., 
Aleksandrova S., 

Kravtsova S. 

State regulation and public 

marketing of the tourism 
industry: Environmental 

aspect 

E3S Web of 

Conferences, France 

2020, 

V.217, 

номер 

статті 

05004 

3 
Mospan L.P., 

Steshenko S.O. 

A multi-function resonator 

based on an asymmetric 

tri-post rectangular 

waveguide section 

International Journal of 

Microwave and 

Wireless Technologies, 

United Kingdom  

2020, V. 12. 

Is.10, с. 

1005-1011  
 

4 

Shyshkin E., 

Viatkin K.,  

Haiko Y. 

Basic methodical design 

stages of renovation of 

municipal industrial 

development 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering, United 

Kingdom 

2020. V. 

962. Is.3, 

номер 

статті 

032055 
 

5 

Pankeieva A., 

Viatkin K., 

Zavalniy O. 

Items and proposals 

related to the suburban 

area-planning within the 

big city sphere of 

influence 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering, United 

Kingdom 

2020. V. 

962.Is.3, 

номер 

статті 

032063 

6 

Parzhin Y., 

Kosenko V., 

Podorozhniak A.,  

Malyeyeva O., 

Timofeyev V. 

Detector neural network vs 

connectionist ANNs 
Neurocomputing, USA 

2020. V 

414, с. 191-

203  
 

7 

Hovorov P., 

Hovorov V., 

Kindinova A., 

Abdelrhim O. 

Development of model 

voltage booster 

transformers parameters 

IEEE  Week on 

Advanced Technology 

2020. 

номер 

статті 

9250136,  

с. 211-215  
 

8 

Tugay D.,  

Kolontaievskyi 

Y.,  

Korneliuk S.,  

Comparison of the 

compensation quality for 

active power filter control 

techniques 

IEEE  Week on 

Advanced Technology 

2020. 

номер 

статті 

9250092,  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216909783&amp;eid=2-s2.0-85097927823
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220955476&amp;eid=2-s2.0-85097927823
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216273669&amp;eid=2-s2.0-85097927823
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220960880&amp;eid=2-s2.0-85097927823
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216908907&amp;eid=2-s2.0-85097927823
https://www.scopus.com/sourceid/21100795900?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100795900?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216909783&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220957352&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202496450&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220955973&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097926479&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097926479&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097926479&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097926479&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100795900?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100795900?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55943388300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507120305&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079786395&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079786395&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079786395&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079786395&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19700186823?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700186823?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700186823?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57213826889&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205443185&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220588518&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097406937&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097406937&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097406937&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097406937&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57213828775&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205443185&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214221218&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097386745&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097386745&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097386745&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097386745&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097386745&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218364453&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190443921&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202229410&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208674408&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218364172&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088922551&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088922551&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv+&sid=0f3a292224a14c284f3cd23175493c72&sot=afnl&sdt=afsp&sl=80&s=%28AF-ID%28%22O.M.+Beketov+National+University+of+Urban+Economy+in+Kharkiv%22+60104464%29%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/24807?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220872589&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220873658&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218204573&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220854714&zone=
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political aspects. 
 

Humanities and Social 

Science Research, 

United States 

 

18 

Kondratiev A., 

Kovalenko V., 

Tsaritsynskyi A., 

Nabokina T. 

Modeling of Failure in 

Laminated Plates by 

Delamination Buckling 

Advanced 

Manufacturing 

Processes II (Lecture 

Notes in Mechanical 

Engineering book series 

 

19 

Kondratiev A., 

Melnikov S., 

Nabokina T., 

Tsaritsynskyi A. 

Effect of Parameters of 

Adhesive Application by 

Intaglio Printing on 

Honeycomb Core Bonding 

Strength 

Lecture Notes in 

Networks and Systems, 

Poland 

 

20 
Nesterenko M., 

Kondratiev A. 

Determination of the 

acoustic strength of solar 

battery panel for space 

applications 

Lecture Notes in 

Networks and Systems, 

Poland 

 

21 

Kondratiev A., 

Melnikov S., 

Nabokina T., 

Tsaritsynskyi A 

Optimization of 

Parameters for the Printing 

Process of Adhesive 

Application in Honeycomb 

Core Manufacturing 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering (MSE), 

UK 

 

22 

Atynian 

A.,Trykoz, L., 

Borodin D. 

Protection of Railway 

Infrastructure 

оbjectsаgainstеlectricalсor

rosion.  

Baltic Journalof Road 

and Bridge  

Engineering, Lithuania. 

 

23 

Y. N. 

Vodovozov, O. 

Yu. Palant, O. V. 

Dymchenko, O. I. 

Voronov, M. V. 

Yatsiuk 

Management of 

optimization processes in 

passenger public transport 

using the example of the 

city of Kharkiv 

Asia life science, 

Philippines 
 

24 
I.Lynnyk, K. 

Vakulenko 

Analysis of the air quality 

in considering the impact 

of the atmospheric 

emission from the urban 

road traffic on the example 

of the Kharkiv city of 

Ukraine: monograph 

section «Research 

Methods in Modern Urban 

Transportation Systems 

Springer Publishing 

House: Springer Series: 

Lecture Notes 

Networks and Systems, 

Poland 
 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190687935
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and Networks» 

25 

J. Sobczak-

Piąstka, A. 

Pavluk, S. S. 

Gomon, P. 

Gomon, S. 

Homon, I. 

Lynnyk 

Changing the position of 

the neutral line of beams 

made of glued wood 

in conditions of oblique 

bending 

CivilEng, Basel, 

Switzerland 
 

26 

Palant O. 

Stamatin V. 

Dymchenko O. 

Nesprava М. 

Organizational and 

economic mechanism of 

the automatic underground 

train operation system 

The Asian international 

Journal of Life science 
 

27 

O. Palant 

Ye.Vodovozov 

О. Dymchenko 

O.Voronov 

М. Yatsiuk 

Management of 

optimization processes in 

passenger public transport 

using the example of the 

city of Кharkiv 

Asia Life Sciences 

 
 

28 Grynenko V.V. 

Multidim ensional evaluati 

on of poverty in a country: 

problems and solutions  

Ecocycles 
 

29 

V. Luniachek, O.  

Kulakovskyi, A. 

Brovdii, T. 

Varenko 

Competence enhancement 

in intellectual property for 

the teaching staff of 

institutions of higher 

education 

International 

Conference on 

Technics, Technologies 

and Education, Bulgaria 

 

 

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

молодих учених 

 

Радою молодих вчених (далі – РМВ) і Студентським сенатом ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова у 2020 році було проведено: ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і 

практика»;  міський захід з нагоди Міжнародного дня жінок і дівчат в науці 2021; 

Харківський форум «Наука: діалог поколінь». Молоді науковці взяли участь: в 

Регіональній зустрічі рад молодих вчених в Харківській області з Радою молодих вчених 

при Міністерстві Освіти і Науки України; в роботі робочої групи з питань Харківського 

університетського консорціуму; щорічній акції «Мистецтво об’єднує молодь»; VIII 

міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих учених 

присвяченій 20-річчю Ради молодих вчених Дніпропетровської області; Національному 

Дні Дівчат у технологіях (CSR Ukraine); за підтримки представництва фонду Конрада 

Аденауера в Україні (Київ), та Аналітичної агенції «Освітні Тренди» у фаховій дискусії 

«Забезпечення якості вищої освяти України  в контексті  імплементації угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом»; першому в Україні он-лайн науково-популярному 

заході «Ніч молодіжної науки – 2020». 

 У 2020 році на базі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова було проведено 8 конференцій для 

здобувачів вищої освіти і молодих науковців. 

Рада молодих вчених приєдналась до Всеукраїнського Реєстру РМВ при МОН 

України. Представники Ради входять до складу: Громадської ради Міністерства освіти і 

науки України; галузевих експертних рад в Національній агенції з забезпечення якості 

вищої освіти; РМВ при Північно-Східному науковому центрі Національної академії наук 

України і Міністерства освіти і науки України; РМВ при Харківській обласній державній 

http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000530
http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000530
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адміністрації; експертних груп проєктів школи розвитку «Мер міста» у ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова; робочої групи з питань Консорціуму університетів м. Харкова. Шість молодих 

учених Університету є експертами в Експертній ради МОН України та в інших дорадчих 

органах. 

 У 2020 році виконувалися три наукові роботи, науково-технічні (експериментальні) 

розробки молодих вчених на загальну суму 1288,928 тис. грн. за рахунок коштів 

Державного бюджету України.  

У 2020 році до виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт було залучено 

42 студента, сума отриманих коштів – 74,8548 тис. грн.  

За участю студентів було опубліковано 960 статей та тез доповідей, з них 718 

самостійно. 

 2019/2020 н.р. у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей 

знань та спеціальностей взяли участь 143 студенти Університету, отримали перемогу – 35 

студентів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2020 № 1220). 

З 2020/2021 н.р. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова строком на три роки став базовим для 

проведення Всеукраїнського конкурсу зі спеціальностей: «Транспортні системи» та 

«Логістика». 

У Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт за окремими 

спеціальностями взяли участь 12 студентів, з них здобули перемогу 8 

(http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/) 

Стимулюючі заходи та відзнаки студентів та молодих вчених: 

За активну участь у навчанні та науковій роботі кращі студенти і молоді науковці 

Університету отримують державні стипендії, а саме:  

- Президента України – 4; 

- Верховної Ради України – 1;  

- Харківського міського голови  у номінації «Обдарованість» – 4;  

- Кабінету Міністрів України для обдарованих студентів з числа інвалідів – 1; 

- Кабінету Міністрів України для молодих учених – 6. 

 

Роки 

Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях та відсоток 

від загальної кількості 

студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

у закладі вищої освіти  

або науковій установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у 

закладі вищої освіти  

або науковій установі 

після закінчення 

аспірантури 

1 2 3 4 

2016 80% 232 37% 

2017 80% 194 32% 

2018 80% 187 33% 

2019 80% 152 33 % 

2020 37% 147 33% 

 

VI. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 

 

До наукової інфраструктури ХНУМГ ім. О.М. Бекетова входять 10 наукових 

центрів та 33 лабораторії, 8 з яких є сертифікованими. А саме: Міжнародний екологічний 

центр, Науково-технічний центр енергоефективних технологій, Центр регіонального 

розвитку, Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці», Науково-

дослідний Центр світлотехнічних вимірювань (сертифікована), Центр стратегічної 

аналітики та антикорупційного менеджменту, Науково-виробничий центр «Оцінка, 

землеустрій та кадастр», Центр трансферу технологій «Мегаполіс», Лабораторний центр 

http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/
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«CENTR «Ceramic Laboratory»; Навчально-інноваційний інжинирінговий центр 

композиційних матеріалів і конструкцій; Науково-виробнича електротехнічна лабораторія 

(сертифікована), Галузева науково-дослідна лабораторія по обстеженню та 

випробуванню будівельних конструкцій та матеріалів кафедри будівельних конструкцій  

(сертифікована), Лабораторія «Обліку і контролю електричної енергії», Лабораторія 

«Електроустаткування систем міського електропостачання», Лабораторія «Цифрового 

релейного захисту і автоматики», Інноваційна освітньо-наукова лабораторія «Сонячна 

електростанція» (СЕС)», Лабораторія ВІМ-технологій, Лабораторія світлового дизайну, 

Сучасний комплекс архітектурно-художніх майстерень і лабораторій «ARHOUSE», 

Навчально-наукова лабораторія «Видобування і підготовки нафти і природного газу», 

Навчально-наукова лабораторія «Транспортування нафти і природного газу», Навчально-

наукова лабораторія «Моніторингу лісових та садово-паркових об’єктів», Навчально-

наукова лабораторія «Рекреаційного лісівництва», Лабораторія «Цивільний захист», 

Лабораторія «Інформаційних технологій в туризмі і готельному господарстві», Дослідна 

лабораторія «Туризмознавства та мистецтвознавства», Навчально-наукова лабораторія 

«Систем керування електроприводами та електричних апаратів» (сертифікована 

«Шнейдер Електрик»), Лабораторія «Мультимедійного дизайну та  візуалізації», 

Уніфікований лабораторний комплекс «Еколого-енергетичної безпеки», Лабораторія 

інноваційних енергозберігаючих технологій, Лабораторія екологічного моніторингу, 

Лабораторія газових та теплових систем і кондиціювання повітря, Лабораторія 

інтелектуальних систем управління освітленням, Науково-дослідна лабораторія 

керамічних композиційних матеріалів (сертифікована), Технологічна лабораторія 

керамічної плитки, Лабораторія «Красок, лаків, покриттів» «PVC Lab» (сертифікована), 

Лабораторія SMALog «Розумний транспорт і логістика для міст», «Енерго-інноваційний 

хаб», Лабораторія альтернативної енергетики, Лабораторія фізико-хімічних методів 

аналізу та аналітичної хімії (сертифікована), Навчально-наукова лабораторія «Інтернет 

речей», Лабораторія «Механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології» 

(сертифікована), Лабораторія «Urban Lab». 

 

За звітний рік в Університеті створено: 

 

1) «Енерго-інноваційний хаб» (EnInHub).  

Хаб створений у рамках реалізації проекту «Реформи у сфері енергоефективності в 

Україні»/Компонент професійної кваліфікації Німецького товариства міжнародного 

співробітництва GIZ. 

Напрями діяльності Хабу: проведення комплексного енергетичного обстеження 

будівель, споруд, інженерних мереж, технологічних процесів; експертиза 

енергоефективних проектів; сертифікація й паспортизація будівель та інженерних систем; 

підвищенням кваліфікації фахівців з енергетичного аудиту та енергоменеджменту. 

До складу «EnInHub» входить спеціалізована лабораторія з енергетичного аудиту.  

Першими інноваційними продуктами діяльності команди хабу є: додаток 

«ЕнерGo» – розроблено за підтримки Харківської міської ради спільно із бізнес-

партнером університету – компанією «CHI Software»; неінвазивний апарат штучної 

вентиляції легенів, розроблений за ліцензією Лондонського університету.  
Хаб виконував роботи на замовлення: Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Орхомен»; Приватного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1»; технопарк 

«Екополіс ХТЗ». Хаб є учасником проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка 

національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S21) в 

Україні», що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 

ГмбХ. 

 

2) Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії   
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Лабораторія «Фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії» створена з 

метою фізико-хімічного аналізу хімічних речовин та матеріалів при вирішенні 

технологічних задач та наукових досліджень, виконання науково-практичних досліджень 

з хімії. 

Замовники: Державне підприємство «Український державний науково-дослідний 

вуглехімічний інститут»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Альт-С»; Приватне 

акціонерне товариство «Харківський плитковий завод»; Приватне акціонерне товариство 

«Трест Житлобуд-1», Товариство з обмеженою відповідальністю «Технічна компанія 

НЕО». 

 

3) Виставкова галерея «Атріум» 

Виставкова галерея – креативний культурно-освітній простір, головною місією 

якого є презентація студентських креативних ідей, сприяння розвитку їх творчості,  

інтегрування інновацій у бізнес. Завданнями галереї є презентація міждисциплінарних 

проектів, проведення семінарів, форумів, культурних подій та  шоурумів, організація 

студентських конкурсів, здійснення виставкової діяльності.  

У центрі було проведено студентський архітектурно-дизайнерський конкурс «TILE 

AS STYLE» на кращу розробку колекції керамічної плитки; круглий стіл «Синергія науки, 

освіти і бізнесу». 

 

4) Лабораторія SMALog «Розумний транспорт і логістика для міст» 

Лабораторію створено в рамках міжнародного проєкту програми КА2 «Еразмус+» і 

магістерської підготовки за спеціальністю «Транспортні технології» освітньо-наукової 

програми «Smart transport and logistics for cities» («Розумний транспорт і логістика для 

міст»). Термін реалізації проєкту  2017-2020 рр. 

Лабораторія SmaLog призначена для підготовки магістрів за освітньо-науковою 

програмою «Розумний транспорт і логістика для міст». Лабораторія оснащена 

спеціальним обладнанням та програмними продуктами, що дозволяє проводити наукові 

дослідження аспірантам та докторантам спеціальності 275 - транспортні технології (за 

видами). 

Замовники: Департамент інфраструктури Харківської міської ради, Департамент 

житлово-комунального господарства та будівництва Камянської міської ради. З 2020 року 

фахівцями лабораторії виконується робота «Розробка плану сталої міської мобільності 

(ПСММ) для міста Харкова» за результатами тендеру Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. 

 

5) Лабораторія «Механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології».  

Лабораторія відповідає вимогам нормативних документів щодо визначення фізико-

механічних характеристик ґрунтів при проведенні інженерно-геологічних вишукувань 

згідно з вимогами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва». 

Лабораторія сертифікована у відповідності до системи вимірювання лабораторії 

вимогам ДСТУ ISO 20012:2005 у сфері визначення фізико-механічних характеристик 

ґрунтів діючим ДСТУ. 

Лабораторія співпрацює з ПАТ «Укргідропроект», щодо виконання  послуг з 

науково-технічного супроводу проектних робіт у частині інженерних вишукувань. 

 

6) Оновлений музей Академіка архітектури Олексія Миколайовича Бекетова 

В рамках Проекту «Архітектурно-історична спадщина ХНУМГ ім. О. М. Бекетова: 

Збереження. Дослідження. Реконструкція. Реставрація» здійснено масштабні 

реставраційні роботи з відновлення пам’ятки архітектури, будівлі ХІХ ст, в якій з 1930 

року розмістився  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
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За результатами наукових досліджень історичної спадщини ХНУМГ 

ім.О.М.Бекетова до його 100-річчя, які проводяться фахівцями музейного комплексу 

Університету було оновлено музей, присвячений життю та творчості Олексія 

Миколайовича Бекетова – академіка архітектури, видатного художника та педагога. 

В музейному комплексі за звітний період було організовано та проведено: 

«Бекетовські дні», науково-практичну конференцію «Бекетовські читання», тематичні та 

художні виставки; VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Спадщина 

університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість». 

 

7) Навчально-інноваційний інжинирінговий центр композиційних матеріалів і 

конструкцій. 

Центр створено з метою теоретичного та експериментального забезпечення 

проектування і технології виробництва конструкцій із полімерних композиційних 

матеріалів. 

Призначення центру: проведення повного циклу теоретичних і експериментальних 

досліджень, дослідно-конструкторських розробок конструкцій різного призначення з 

полімерних композиційних матеріалів, а також комерціалізація технологій та 

навчання/підвищення кваліфікації фахівців. 

Продукція: підходи, методики й алгоритми вибору оптимальних параметрів 

композитних конструкцій і технологічних процесів для їхнього виготовлення, протоколи 

випробувань і висновки про відповідність вимогам, звіт про методики й хід випробувань, 

рекомендації із застосування матеріалів і устаткування, методики випробувань, навчальні 

заходи (підвищення кваліфікації) щодо профілю діяльності центру. 

Замовники: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту 

будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради; Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Стальконструкція ЛТД"; Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА»; Приватне акціонерне товариство 

«Трест Житлобуд-1». 

 

8) Лабораторія «Urban Lab» 

Лабораторію створено за підтримки Фонду Ебергарда Шьока (Німеччина) з метою 

генерації та впровадження інноваційних розробок в сфері урбаністики.  

Призначення лабораторії: проектні розробки для територіальних утворень в цілому 

та окремих елементів їх забудови, у тому числі інклюзивно-орієнтовані; проекти 

реконструкції будівель та споруд; проекти, що пов’язані із створенням інформаційної бази 

даних для міських територій; розроблення транспортних схем; розробка стратегій 

територіального розвитку міського та обласного значення; розробка схем 

функціонального зонування; створення концепцій розвитку населених пунктів розробка 

Державних будівельних норм. 

Замовники: Міністерство розвитку громад та територій України, Департамент 

містобудування та архітектури Харківської міської ради, Департамент містобудування та 

архітектури Харківської обласної державної адміністратції. 

 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями  

 

Партнерами Університету у здійсненні наукового та науково-технічного 

співробітництва із закордонними організаціями є 41 університет із 21 країни світу та 7 

міжнародних грантових організацій та фондів, у тому числі: МАГАТЕ, GIZ, Фулбрайт, 

Фонд Ебергарда Шьока, Німецький державний банк розвитку (KFW), Еразмус+. 

Результати спільних наукових досліджень із закордонними партнерами 

висвітлюються на міжнародних конференціях, семінарах, форумах, тощо. За звітний 
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період співробітники Університету взяли участь у 27 міжнародних конференціях в  

університетах-партнерах за кордоном. 

У 2020 році значної уваги набула тема боротьби з COVID-19 та життєдіяльності у 

нових умовах, зокрема на базі Університету налагоджено виробництво неінвазивного 

апарату штучної вентиляції легкого типу СІПАП спільно з британськими партнерами; 

планується реалізація наукових проектів з Альянсом університетів Нідерландів за такими 

темами: «Геоінформаційне забезпечення COVID-19 для медичних закладів міст», «Оцінка 

біологічного різноманіття та екосистемних послуг лісових, лучних та водно-болотяних 

екосистем міських та приміських територій, їх вплив на стан здоров’я та добробут 

населення», «Трансформація антибіотиків у водному та ґрунтовому середовищі із 

застосуванням методів виявлення генів мікроорганізмів, стійких до антибіотиків, та 

моделювання на основі систем штучного інтелекту», «Дослідження впливу змін клімату 

на структуру землекористування і гідрологічні процеси на урбанізованих територіях із 

використанням методів природних ізотопів та ГІС-моделювання», «Інтерактивні 

навчальні та науково-дослідні лабораторії на базі Unity 3D та технології віртуальної 

реальності».  

 

 

Країна-

партнер (в 

алфавітному  

порядку) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітницт

во, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Австрія Міжнародне 

агентство з 

атомної 

енергії 

МАГАТЕ 

Виконання науково-

дослідної роботи 

«Використання 

стабільних ізотопів 

для оцінки балансу 

та якості питних вод 

у великому місті 

Східної України» 

Договір № 

22881 

 

З 2018 року з 

автоматичною 

пролонгацією 

За рахунок 

грантових коштів 

здійснено оцінку 

балансу та якості 

питних вод у 

містах 

Харківської та 

Донецької 

областей.  

Болгарія Варненський 

вільний 

університет  

ім. 

«Черноризца 

Храбра» 

Спільна науково-

дослідна діяльність 

із залученням 

студентів обох 

закладів вищої 

освіти  

Договір №105 

 

листопад  

2018 року з 

автоматичною 

пролонгацією 

на 5 років 

Участь молодих 

науковців у 

міжнародному 

проєкті «Варна, 

спагеті, 

інженерінг» 

з моделювання та 

будівництва 

мостів та куполів, 

побудови 

складних та 

креативних 

споруд. 

Велика 

Британія  

Лондонський 

університет, 

 фірма 

«Мерседес-

АМГ» 

Спільна науково-

дослідна діяльність 

у галузі боротьби з 

COVID-19 

Лист № DEU / 

009/2020/010 

від 24.09. 2020 

Безстроково 

На базі ХНУМГ 

імені О.М. 

Бекетова 

налагоджено 

виробництво 

неінвазивного 
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апарату штучної 

вентиляції 

легкого типу 

СІПАП 

Італія  Університет  

Тор Вергата 

Проект Еразмус + 

KA2 «Розумний 

транспорт і 

логістика для міст»  

(SMALOG)  

Договір № 

585832 - EPP -

1 - 2017 - 1 - IT 

- EPPKA2 - 

CBHE – JP 

 

 

2017-2020  

Отримано грант 

на проведення 

наукового 

дослідження, в 

результаті якого  

розроблено та 

впроваджено 

міжнародну 

систему 

забезпечення 

якості перевезень 

Отримано 

технічну 

допомогу на суму 

79,096 тис. 

Євро для 

здійснення 

спільного 

наукового 

дослідження.  

Китай Компанія 

ХУАВЕЙ  

Співробітництво в 

галузі наукового 

обміну та 

проведення 

спільних 

досліджень 

Меморандум 

про взаємо 

порозуміння 

 

З 2020 року з 

автоматичною 

пролонгацією 

Проведення 

спільних 

наукових 

досліджень у 

сфері ІКT, 

«розумне місто» 

Німеччина Фонд  

Ебергарда 

Шьока 

Спільний проект в 

рамках співпраці з 

фондом Ебергарда 

Шьока  (Баден-

Баден) 

Меморандум 

про 

кооперацію  

 

2020 рік  

Отримано грант 

на придбання 

обладнання та 

програмного 

забезпечення на 

суму 150,283 тис. 

грн.  

Розроблено 

систему 

велосипедних 

доріжок у  

м. Харків.  

Німеччина Німецький 

державний 

банк 

розвитку 

(KFW) 

Реалізація проекту 

«Сприяння розвитку 

соціальної 

інфраструктури, 

УФСІ VI»    

Договір № DS 

–C-0000617-

KFW 

 

2020 рік  

 

Отримано 

фінансування на 

суму  

40,800 тис. грн.  

для здійснення 

спільного 

наукового 

дослідження 

вмісту азбесту в 
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будівельних 

матеріалів. 

Німеччина Німецьким 

товариством 

міжнародного 

співробітни 

цтва (GIZ) 

Спільний проект 

міжнародної 

технічної допомоги 

«Підтримка 

національного 

Фонду енерго 

ефективності та 

програми 

екологічних реформ 

(S2I) в Україні» 

Договір  

№ 2015.2069.1  

 

2020 рік  

 

Отримано 

обладнання на 

суму 12,000 тис. 

грн. для 

здійснення 

спільного 

наукового 

дослідження у 

сфері енерго 

ефективності. 

 

 

Німеччина Німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітни 

цтва (GIZ) 

Проєкт   

«Реформи в сфері 

енерго 

ефективності в 

Україні»  

Договір 

№ 2015.2069.1  

 

2020 рік  

 

Отримано грант 

на придбання 

обладнання на 

суму 798,647 тис. 

грн для 

здійснення 

спільного 

наукового 

дослідженя у 

сфері 

енергоефективно

сті. 

За рахунок 

отриманих 

коштів відкрито 

на базі ХНУМГ 

імені О. М. 

Бекетова 

сучасний Енерго-

інноваційний хаб. 

Словенія Фірма  

«EMO 

FRITE» 

Співробітництво в 

галузі наукового 

обміну та 

проведення 

спільних 

досліджень 

Угода 

 про співробіт 

ництво  

№ 110  

 

З 2020 року з 

автоматичною 

пролонгацією  

Розробка і 

дослідження 

силікатних 

матеріалів.  

США Політех 

нічний 

інститут 

Ренсселера 

Співробітництво в 

галузі наукового 

обміну та 

проведення 

спільних 

досліджень 

Лист від 

26.04.2019. 

 

З 01.12.2019-

15.06.2020 

року 

Отримано грант 

Державного 

департаменту 

США. 

Співробітником 

ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова 

пройдено 

наукове 

стажування в 
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рамках 

дослідженя в 

сфері 

пасажирських 

перевезень і 

організації 

дорожнього руху  

Фінляндія Університет 

Гельсінкі 

Проект Еразмус+ 

КА2 

«Multilevel Local, 

Nation- 

and Regionwide Educ

ation and Training in 

Climate Services, 

Climate Change Ada

ptation and Mitigatio

n [ClimEd]» 

Договір 

№19285-EPP-

1-2020-1-FI-

EPPKA2-

CBHE-JP 

 

2020-2023 

роки 

Заплановано 

отримання 

технічної 

допомоги на 

придбання 

обладнання на 

суму 27 тис. євро 

для здійснення 

спільних 

наукових 

досліджень з 

питань 

кліматичного 

обслуговування, 

адаптацій до 

кліматичних змін 

та пом’якшення 

їх впливу.  

Канада CARDGIO 

INC. 

Співробітництво в 

галузі розвитку 

наукової 

інфраструктури 

Угода між 

Cardgio inc. 

та 

Харківським 

національним 

університетом 

міського 

господарства 

імені О.М. 

Бекетова 

Отримано 15 

ліцензій на 

програмне 

забезпечення 

вартістю 35 000 

доларів США 

кожна, а також 

обслуговування 

програмного 

забезпечення, що 

оцінюється в 

6000 доларів 

США на рік. 

Загальна вартість 

подарунка 

складає 615 000 

доларів США 

плюс 6000 

доларів США на 

рік на 

технічне 

обслуговування 

до тих пір, поки 

використовується 

програмне 

забезпечення. 
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VIII. Відомості щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення 

наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз 

даних  провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність (із 

зазначенням окремо кожної бази та відповідного трафіка). 

 

Фонд наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (далі Бібліотека) складає 

882414 примірників, із них: книг – 839132 (у т.ч. наукових видань – 254697), періодичних 

видань – 11505, рідкісних та цінних видань – 12854 (станом на 1.01.2020 року). 

Бібліотечний фонд відображено у службових та читацьких каталогах і картотеках, у т. ч. в 

електронній формі. На кінець 2020 року Електронний каталог (далі ЕК) становить 160908 

записів.  

Бібліотека автоматизована на вільному програмному забезпеченні АБІС Koha, що 

дає можливість вільного доступу до ЕК через мережу Internet у режимі 24\7 за адресою 

http://koha.kname.edu.ua/ або Web-сайт Бібліотеки (https://library.kname.edu.ua).  

Обсяг ЦР становить 45284 інформаційних джерел, кількість звернень – 1000643. 

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

методичних вказівок, конспектів лекцій, розроблених науковими співробітниками та 

науково-педагогічними працівниками Університету. Доступ до повнотекстової колекції 

мають усі охочі через мережу Internet за адресою: http://eprints.kname.edu.ua у режимі 24/7.  

У 2020 році Університет отримав доступ до провідних міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science та Scopus за кошти держбюджету. Упродовж 

навчального року з метою отримання або подовження віддаленого доступу було проведено 

перереєстрацію науковців в цих базах даних. Надавалися індивідуальні та онлайн-

консультації для науково-педагогічних працівників Університету (336 – WoS, 243 – 

Scopus). Проводилась робота з коригування профілів науковців та Університету у Web of 

Science та Scopus.  
 

Показники роботи з БД «Scopus» та «Web of Science» за 2020 р. 

Показники Scopus  Web of Science 

Регулярний пошук 6434 12356 

Результати кликів 162341 11502 

Записи переглядів 173204 90416 
 

За результатами аналізу активності використання доступу до баз даних Scopus та 

Web of Science науковими установами в Україні, на період з січня 2019 по березень 2020 

року, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

має наступні показники: 

– 13 місце серед 464 вишів та наукових установ України, що найактивніше 

використовували Scopus у січні 2019 – березні 2020 року (за показником Searches Regular). 

Кількість пошукових запитів – 20371; 

– 11 місце серед 462 вишів та наукових установ України, що найактивніше 

використовували Web of Science у 2019 році (за показником WOS Queries). Кількість 

пошукових запитів – 9432; 

– 4 місце серед установ, що найактивніше використовували Web of Science у січні-

березні 2020 року (згідно з показником WOS Queries). Кількість пошукових запитів – 4992. 

Оцінка проводилась за статистичними показниками Компаній Elsevier та Clarivate 

Analytics та оприлюднена у квітні 2020 року. 

У період із 3 січня по 30 червня 2020 року Бібліотека мала безкоштовний доступ до 

електронної бібліотеки https://dl.acm.org/, яка є найстаршою й найбільшою міжнародною 

організацією в галузі комп’ютерних наук «Association for Computing Machinery». 

У січні 2020 року отримали доступ на постійній основі до повнотекстових ресурсів 

порталу Springer Link http://link.springer.com, а саме: журналів Springer 1997–2020 рр. та 

електронних книг Springer 2017 р. 

http://eprints.kname.edu.ua/
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 У 2020 році було проведено аналіз публікаційної активності співробітників 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus 

та Web of Science. Було зроблено аналіз 765 записів Web of Science авторів ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, проведено 151 пошук за автором у Web of Science, проаналізовано 349 

статей профілю ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з питання авторства, автори 765 публікацій 

звірені за штатним формуляром, створено список публікацій 151 автора, що ранжовані за 

кафедрою та факультетом, 765 записів Web of Science проаналізовано за вказанням 

ResearcherID авторів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, проаналізовано 339 авторських профілів 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у Publons. За результатами аналізу проведено інформування 

авторів публікацій щодо належних правок, консультації з питань створення, редагування, 

відновлення паролів, видалення та об’єднання авторських профілів Publons, додавання та 

вилучення статей зі списку у ResearcherID. Також проведено редагування профілю 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у Scopus (об’єднання профілів авторів). Консультування 

проводилися віддалено та у залі інформаційного сервісу Бібліотеки. Протягом року 

проводилася робота у Web of Science з тематичними пошуковими запитами за тематикою 

досліджень викладачів. 

Бібліотека долучалася до 4-х онлайн зустрічей з експертними групами 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які здійснювали 

акредитаційну експертизу. 

Завдяки участі у проєкті «Єдина картка читача» наші студенти та науковці мають 

можливість працювати з електронними ресурсами, доступ до яких надають бібліотеки 

закладів вищої освіти Харкова у 2020 році. 

На сайті 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 бібліотеки 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; 

– «Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України» 

(http://dspace.nbuv.gov.ua/); 

– сайт Національнаї бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

(http://www.nplu.org); 

– сайт Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Національного університету 

ім. Т. Г. Шевченка (http://www.library.univ.kiev.ua); 

– сайт Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» (www.library.ukma.kiev.ua) та інші. 

На Web-сайті державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) http://www.uipv.org/ua/ науковці Університету отримують 

інформацію про спеціальне законодавство України у сфері промислової власності, мають 

доступ до законодавчих актів, Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України 

тощо. 

Високим попитом серед науковців користуються послуги Міжбібліотечного 

абонементу (МБА) та Електронна доставка документів (ЕДД).  

Впровадження технологій Microsoft Office 365 в Університеті дозволило Бібліотеці 

оперативно інформувати кафедри та авторизованих користувачів про книгозабезпеченість 

навчальних дисциплін необхідною літературою. У корпоративній соціальній мережі 

Yammer створено відкриту групу «Бібліотека», де висвітлюються новини Бібліотеки. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/
http://www.uipv.org/ua/
http://www.uipv.org/ua/legistation.html
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Бібліотека також має свої сторінки в соціальних мережах: Facebook 

(https://www.facebook.com/ScientificLibraryKname/) та Іnstagram (http://instagram.com/ 

library_kname/); канал на хостінгу Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UC4RuB15u3pemL3eZHFwluTQ), де розміщуються 

віртуальні виставки (4 віртуальні виставки за поточний рік). 

На Web-сайті наукової бібліотеки розміщено вкладку з переліком науково-

технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в 

Інтернеті http://www.uipv.org/ua/links_ukr.html.  

В університеті видаються три фахових наукових видання, які у 2019 році було 

переатестовано на категорію «Б». Це науково-технічний збірник «Комунальне 

господарство міст» (http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg), який видається з 1992 року у 

двох серіях: технічні науки та архітектура; економічні науки; Міжнародний науково-

технічний журнал «Світлотехніка та електроенергетика» 

(http://lepe.kname.edu.ua/index.php/lepe), - видається з 2002 року. Також ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова є співзасновником щоквартального науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. 

Суспільство» Журнал включено до міжнародних каталогів відкритого доступу - Directory 

of Open Access Journals (DOAJ). 

Крім того, 16.12.2020 року Бібліотека відправила Договір та Заявку на отримання 

доступу до повнотекстових ресурсів бази даних ScienceDirect за кошти держбюджету. 

Щоб знайти всі відповідні винаходи і швидко зрозуміти значення патенту і його 

зв'язок з іншими патентами використовується платформа Derwent Innovations Index 

(DWPI) – це найповніша база даних патентної інформації в світі, яка об'єднує Derwent 

World Patents Index® і Derwent Patents Citation Index®. 

DWPI охоплює більш 30,5 млн. винаходів (основні записи / сімейства патентів), 

описаних більш ніж в 65 млн. патентних документах, отриманих від 50 патентних бюро в 

усьому світі. 

За 2020 р. Університетом отримано 68 охоронних документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності, подано 57 заявок. Станом на 31.12.2020 р. ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова є власником 251 охоронних документів, із них: патентів на винахід – 21; патентів 

на корисну модель – 230; авторських свідоцтв – 6. 

 

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

межах робочого часу викладачів  
 

 На кафедрах у межах робочого часу викладачів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

виконуються науково-дослідні роботи відповідно до наукових напрямів Університету: 

 

№ 

з/п 

Кафедра, науковий 

керівник роботи 
Назва роботи 

Науковий результат та його 

значимість 

1 2 3 4 

1 Міського 

будівництва  

 

Науковий керівник – 

канд. техн. наук, доц. 

Завальний О.В 

Розвиток житлової 

забудови в умовах 

комплексної 

реконструкції міста 

 

Проведено аналіз розвитку 

житлового будівництва та 

формування житлових кварталів та 

мікрорайонів. Розглянуті питання 

енергоефективності в умовах 

комплексної реконструкції міста та 

наведені приклади будівель з 

нульовим енергетичним балансом. 

На основі результатів виконаних 

досліджень виявлено основні 

принципи реконструкції житлових 

кварталів, виявлені енергоефективні 
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моделі будинків з нульовим 

енергетичним балансом. 

Впровадження наукових досліджень 

сприяє розвитку міських територій, 

дає більш широкі можливості 

керівникам великих міст щодо 

управління будівельною діяльністю, 

поліпшення життєдіяльності міст та 

якості життя населення. 

Практичне застосування: 

стратегічне планування 

територіального розвитку. 

2 Містобудування  

 

Науковий керівник –  

д-р архіт., доц. 

Древаль І.В. 

Вдосконалення 

містобудівної 

організації 

населених місць в 

контексті концепції 

сталого розвитку (на 

прикладі Харківської 

агломерації). 

 

Визначено тенденції розвитку 

містобудівного простору. 

Обґрунтовано важливість та 

розкрито методологічні засади 

вирішення завдань вдосконалення 

містобудівної організації населених 

місць в контексті їх сталого 

розвитку.  

На основі досліджень та 

систематизованих факторів, надано 

наукові рекомендації щодо 

вдосконалення містобудівної 

організації населених місць в 

контексті концепції сталого 

розвитку (на прикладі Харківської 

агломерації). 

Результати наукової роботи мають 

вагоме науково-практичне значення 

для сталого розвитку регіонів.  

Практичне застосування: 

стратегічне планування 

територіального розвитку. 

3 Архітектури 

будівель і споруд та 

дизайну 

архітектурного 

середовища 

 

Науковий керівник – 

канд. архіт, доц.  

Попова О.А. 

Новітні напрями 

архітектурно-

дизайнерського 

формування міського 

середовища в умовах 

сталого розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досліджено та вдосконалено методи 

проектування архітектурно-

містобудівної структури великих та 

найбільших міст в умовах сталого 

розвитку для вирішення соціально-

функціональних, естетичних та 

екологічних проблем. В ході 

дослідження застосовано методи 

історико-архітектурного аналізу, 

генетичного та типологічного 

аналізу, натурних обстежень. 

Запропоновані методологічні та 

методичні схеми вирішення питань 

щодо проблем розвитку та 

удосконалення архітектури та 

дизайну міст з позиції гуманізації 

середовища, екологізації, 

гармонізації і вдосконалення 
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Стратегія розвитку 

архітектурно-

дизайнерського 

середовища 

Харківського регіону 

2020-2023 

функціональної структури. 

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів.  

Практичне застосування: 

стратегічне планування 

територіального розвитку. 

 

 

Розглянуто питання, що до 

передумов формування 

архітектурно-дизайнерського 

середовища Харківського регіону. 

Досліджено вплив функціональних, 

просторових і стильових 

характеристик архітектурного 

середовища на формування 

позитивного настрою у мешканців 

міста, забезпечення їх безпеки та 

ефективності діяльності. 

Запропоновані різні шляхи 

вирішення існуючих проблем 

міського середовища, а також 

перспективні моделі його розвитку. 

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів.  

Практичне застосування: 

стратегічне планування 

територіального розвитку. 

4 Основ 

архітектурного 

проєктування 

 

Науковий керівник – 

канд. архіт., доц.  

Вотінов М.А. 

Інноваційна 

інфраструктура як 

основа сталого 

розвитку сучасного 

мегаполісу. 

На підставі системного і 

середовищного підходів в роботі 

викладені та визначені основні 

перспективні тенденції формування 

інноваційної інфраструктури 

сталого розвитку сучасного 

мегаполісу з урахуванням 

екологічного підходу. 

В ході дослідження застосовано 

методи архітектурно-містобудівного 

аналізу, генетичного аналізу, 

типологічного аналізу, натурних 

обстежень, порівняльного аналізу 

тощо. 

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів.  

Практичне застосування: 

стратегічне планування 

територіального розвитку. 

5 Основ 

архітектурного 

Формування 

професійних 

Визначено і теоретично 

обґрунтовано методичні підходи до 
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проєктування 

 

Науковий керівник – 

 канд. техн.наук, доц. 

Лусь В.І 

 

інженерно-графічних 

компетенцій 

студентів в процесі їх 

навчання 

комп'ютерній 

графіці. 

 

 

 

 

навчання студентів графічним 

дисциплінам (на прикладі нарисної 

геометрії) на базі інтерактивної 

системи навчання. Результати 

впровадження в навчальний процес 

інтерактивної системи навчання 

графічним дисциплінам свідчать 

про: значне зростання 

зацікавленості студентів в засвоєнні 

цієї дисципліни; підвищення рівня 

набутих знань і, головне, 

практичних умінь з цієї дисципліни; 

скорочення часового навантаження 

для викладачів за рахунок 

впровадження автоматизованого 

контролю й інтерактивного курсу 

навчання і, як наслідок, збільшення 

часу на індивідуальне 

консультування відстаючих 

студентів Практичне застосування: 

вища освіта 

6 Водопостачання, 

водовідведення та 

очищення вод 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Сталінський Д.В 

 

Обґрунтування 

технічних рішень для 

поліпшення процесів 

обробки води. 

Досліджено метод біологічної 

активації активного мулу. 

Обґрунтовано застосування 

карбонових кислот для 

інтенсифікації роботи міських 

споруд каналізації. У ході 

виробничих досліджень на очисних 

спорудах встановлено, що: 

інтенсифікуються процеси 

біологічної очистки (по БПК5 - на 

5,2%, по ХСК - на 4,5%, по азоту 

амонійному - на 8%, по фосфатам - 

на 26,7%), поліпшуються 

седиментаційних властивості 

активного мулу (муловий індекс 

знижується з 300 мл/г до 120 мл/г) 

та зменшується приріст 

надлишкового активного мулу. 

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів зокрема 

галузі житлово-комунального 

господарства. 

Практичне застосування: охорона 

навколишнього середовища. 

7 Інженерної екології 

міст 

 

Науковий керівник –  

канд. техн. наук, доц.  

Дядін Д.В. 

Екологічно сталий 

розвиток урбосистем 

в контексті 

європейської 

інтеграції України 

Проведено аналітичний огляд 

законодавства України щодо 

шумових впливів порівняно до 

вимог директиви ЄС.  

Запропоновано схеми розташування 

контрольних точок для визначення 
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шумового навантаження, 

спричиненого роботою 

транспортних засобів на територіях 

житлової забудови та розроблено 

алгоритм моніторингу рівнів шуму, 

що апробовано на деяких ділянках 

міста Харків. 

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів.  

Практичне застосування: охорона 

навколишнього середовища. 

8 Інженерної екології 

міст 

 

Науковий керівник –  

канд.сільськ.-

госп.наук 

Дрозд О.М. 

Наукові засади 

оцінювання 

функціональної 

стійкості 

компонентів 

ландшафтів 

територій 

нафтогазодобування. 

Досліджено потенційні наслідки 

впливу нафтогазовидобувної 

діяльності на компоненти 

ландшафтів територій 

нафтогазовидобутку. Показано, що 

наслідком видобувних і 

відновлювальних робіт є значні 

порушення природної рівноваги 

компонентів довкілля, що створює 

ризики для стійкого розвитку 

територій.  

Проаналізовано законодавче та 

нормативно-методичне 

забезпечення охорони довкілля на 

територіях нафтогазовидобування.  

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів.  

Практичне застосування: охорона 

навколишнього середовища. 

9 Електричного 

транспорту 

 

Науковий керівник –  

канд. техн. наук, доц. 

Шпіка М.І. 

Наукові основи 

сучасних 

електромехатронних 

комплексів і систем 

електротранспорту 

 

Визначено оптимальні параметри 

електромеханічного амортизатора 

для вагону метрополітену та 

проведено математичне 

моделювання електромеханічного 

амортизатора з урахуванням 

нестаціонарних процесів; 

запропонована модель, яка дає змогу 

моделювати дистанцію між 

автоматизованими транспортними 

засобами; - запропоновано у 

рульовому керуванні тролейбусу 

заміна гідро підсилювача, на 

електропідсилювач, який має 

електродвигун з ротором, що 

котиться, що сприяє удосконаленню 

мехатронних систем трансмісії для 

зменшення викидів в атмосферу і 

підвищенню ефективності 

автомобільного виробництва. 
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Практичне застосування: сфера 

електричного транспорту. 

10 Світлотехніки і 

джерел світла 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Неєжмаков П.І. 

Дослідження 

енергоефективних 

освітлювальних 

систем 

Визначено актуальну задачу 

створення нових модифікацій 

промислових світильників з 

розрядними лампами, своєчасно 

оцінити відповідність 

освітлювальних систем чинним 

галузевим нормам і наявним 

технологіям освітлення, 

забезпечити попит людства на 

комфортне середовище проживання. 

Отримані на основі досліджень 

результати дають можливість 

розробити 3d візуалізацію 

освітлення будівлі та технічну 

документацію, з використанням 

новітніх енергоефективних 

технологій, вносити данні 

відповідних метрик у вітчизняній 

продукції вітчизняного виробника 

для конкурентного постачальника. 

використовувати відновлювані 

джерела енергії для живлення ОП, 

отримати математичні вирази для 

параметрів контуру живлення 

лампи, використовувати 

інтерактивні освітлювальні системи, 

інтегрувати світлові елементи в 

меблі, конструкції будівель, 

створювати динамічне колірне 

середовище, удосконалити 

конструкцію світильника, що 

розширить діапазон його 

використання та зробить його більш 

енергоефективним 

Практичне застосування: 

світлотехніка. 

11 Системи 

електропостачання 

та 

електроспоживання 

міст 

 

Науковий керівник –  

канд. техн. наук, доц.  

Калюжний Д.М. 

 

 

Підвищення 

енергоефективності 

роботи систем 

електропостачання та 

електроспоживання 

міст. 

Проведено наукове дослідження 

щодо режимів компенсації 

реактивної потужності в 

узагальненій системі 

електропостачання та особливості 

роботи кабельних ліній з зшитого 

поліетилену. 

Запропоновано використання 

методу підвищення якості 

електропостачання шляхом 

впровадження інтелектуальної 

електроенергетичної системи та 

режиму електричної мережі з 

тиристорним випрямлячем в 



 

 91 

інверторному режимі. 

Практичне застосування: 

електроенергетичний сектор 

держави. 

12 Системи 

електропостачання 

та 

електроспоживання 

міст 

 

Науковий керівник –  

канд. техн. наук, доц.  

Рожков П. П. 

 

 

 

 

 

 

Оптимізація 

структури 

електричної мережі 

методом лінійного 

програмування. 

Проведено наукове дослідження 

щодо критеріїв і способів 

оптимізації структури електричної 

мережі методом лінійного 

програмування, що включає 

розробку й техніко-економічне 

обґрунтування рішень, які 

визначають розвиток електричної 

мережі й забезпечують при 

найменших приведених витратах 

постачання споживачів 

промислового району 

електроенергією з виконанням 

технічних обмежень. 

Запропоновано використання 

методу дослідження операцій при 

проектуванні електричних мереж з 

формуванням обмежень, що 

покращують адекватність моделі. 

Практичне застосування: 

електроенергетичний сектор 

держави. 

13 Системи 

електропостачання 

та 

електроспоживання 

міст 

 

Науковий керівник –  

канд. техн. наук  

Ковальова Ю. В. 

 

 

 

 

 

Підвищення 

надійності 

розподільних 

електричних мереж 

10 кВ. 

Проведено аналіз існуючих засобів 

пошуку місць пошкодження в 

розподільних електричних мережах 

10 кВ. Розглянуті передумови 

застосування тих чи інших засобів 

та надані методичні рекомендації 

щодо технічної реалізації їх в 

розподільних електричних мережах 

10 кВ. 

Запропоновано автоматизована 

системи моніторингу розподільних 

електричних мереж дозволить 

скоротити час пошуку місця 

пошкодження тим самим зменшити 

недовипуск електроенергії, чим 

підвищить надійність мережі в 

цілому. 

Практичне застосування: 

електроенергетичний сектор 

держави. 

14 Системи 

електропостачання 

та 

електроспоживання 

міст 

 

Підвищення 

енергоефективності 

розподільних мереж 

0,4 кВ. 

Досліджено особливості побудови 

розподільних мереж 0,4 кВ, вимоги 

до параметрів режиму мережі, 

вплив електроспоживачів на 

параметри режиму, теоретичні 

засади та електричне устаткування 
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Науковий керівник –  

канд. техн. наук, доц. 

Охріменко В. М. 

нормалізації параметрів режиму, 

принципи оцінки ефективності 

режиму розподільних мереж 0,4 кВ. 

Встановлено сучасні технічні 

рішення щодо усунення 

негативного впливу споживачів на 

показники якості електричної 

енергії 

Практичне застосування: 

електроенергетичний сектор 

держави. 

 

15 Альтернативної 

електроенергетики та 

електротехніки 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, доц.  

Тугай Д.В. 

Методика синтезу 

систем керування 

енергетичними 

установками 

розподіленої 

генерації 

електроенергії з 

нетрадиційними та 

відновлювальними 

джерелами. 

Розглянуто найбільш 

розповсюджені схемні рішення 

питання інтеграції систем 

розподіленої генерації на базі 

сонячних та вітроенергетичних 

установок до загальної державної 

енергосистеми. Визначенні основні 

переваги побудови систем 

розподіленої генерації за 

принципом модульної схеми 

електростанції на базі 

малогабаритних «стрингових» 

інверторів (одиничної потужністю 

до 40-60 кВт). Такий підхід значно 

підвищує надійність системи 

електропостачання та дозволяє 

змінювати загальну потужність 

електростанції без суттєвої зміни 

працюючих елементів. 

Виконано аналітичний огляд 

технічних реалізацій інтеграції 

систем генерації електроенергії з 

застосуванням відновлюваних 

джерел енергії в державну 

енергосистему. 

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

електроенергетичного сектору 

держави. 

16 Транспортних 

систем і логістики 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Лобашов О.О. 

 

Транспортні процеси 

в найзначніших 

містах 

Досліджено закономірності 

функціонування пасажирських 

транспортних систем великих міст, 

закономірності складних 

логістичних систем та 

функціональний стан водія в різних 

дорожніх ситуаціях. Визначені 

закономірності функціонування 

транспортних систем дозволяють 

враховувати економічні, 

ергономічні та соціальні обмеження 
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параметрів транспортного процесу. 

Використання запропонованих 

закономірностей функціонування 

транспортних систем дозволяє 

зменшити енергетичні, економічні 

та соціальні витрати при 

перевезенні пасажирів та вантажів у 

містах. Питоме зменшення 

енерговитрат позитивно впливає на 

екологічні показники, оскільки 

менше використовуються природні 

ресурси та зменшуються викиди 

шкідливих речовин при 

функціонуванні транспортних 

систем. 

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів та 

транспортних систем найзначніших 

міст. 

Практичне застосування: 

транспортні системи найзначніших 

міст. 

17 Будівельних 

конструкцій 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Шмуклер B.C. 

Методи управління 

поведінкою 

конструкцій в теорії 

та практиці 

будівництва. 

Розроблено рекомендації щодо 

створення модифікації методу 

раціонального проектування 

новітніх будівельних систем і 

технологій їх зведення. 

Представлено концептуально 

ексклюзивне відображення 

проблеми комплексного 

раціонального проектування. В його 

основі лежить розроблений BEO-

метод (Bionic-Energy Optimization), 

що є пропонованою модифікацією 

нового напряму прямого (а не 

зворотного, перевірочного) 

проектування, який реалізує 

гармонізацію отримуваних рішень з 

об’єктами живої природи. 

Практичне застосування: будівельна 

галузь. 

18 Технології 

будівельного 

виробництва та 

будівельних 

матеріалів  

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Кондращенко О.В. 

Інноваційний підхід 

до розробки 

природоподібних 

технологій у 

будівництві в 

Україні. 

Проведено аналіз прогнозування та 

надана оцінка можливих негативних 

наслідків будівництва, експлуатації 

нових і реконструйованих місць 

розселення, будівель і споруд для 

навколишнього середовища. 

Визначено та обґрунтовано 

можливості застосування економії 

всіх ресурсів, їх стійке споживання, 

використання більшою мірою 
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відновлюваних ресурсів, скорочення 

і виключення відходів. 
Впровадження результатів роботи 

дозволять більш раціонально 

використовувати ресурси на 

будівельних підприємствах. 

Практичне застосування: будівельна 

галузь. 

19 Механіки ґрунтів, 

фундаментів та 

інженерної геології 

 

Науковий керівник – 

канд. техн. наук, 

Александрович В.А. 

Вплив природних та 

антропогенних 

факторів на 

надійність системи 

"будівля - основа". 

Проведено експериментальні 

методи дослідження впливу 

розчинів перуксусної кислоти на 

властивості ґрунтів основ; 

стандартні методи визначення 

фізичних і механічних властивостей 

ґрунтів. 

Найбільш дієвим способом 

стабілізації поведінки ґрунтів основ, 

що  забруднені промисловими 

стоками, є ін'єкційні методи з 

закріплення, зокрема, силікатизація. 

Закріплення таких ґрунтових основ 

являє собою комплекс різних 

заходів, що враховують вирішення 

питань як технічних, так і 

екологічних. 

Практичне застосування: будівельна 

галузь. 

20 Нафтогазової 

інженерії і 

технологій 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Капцов І.І. 

Підвищення 

ефективності 

експлуатації  

інженерних систем. 

Проведено аналіз споживання газу в 

Україні та удосконалення контролю 

за втратами газу в газових мережах 

на основі встановлення 

закономірностей процесів витікання 

газу і його фільтрації. 

Розглянуто технологічні аспекти 

оцінки надійності, якості й 

екологічної безпеки допоміжного 

матеріалу для виготовлення 

транспортних трубопровідних 

систем, проведений аналіз існуючих 

підходів до оцінки якості 

допоміжних матеріалів 

технологічного призначення. 

Запропоновано формули для оцінок 

зменшення втрат теплоти 

теплопроводами залежно від 

ефективності енергозберігаючих 

заходів для забудови і закону зміни 

витрат мережної води по довжині 

теплопроводу, яких визначається 

конфігурацією мережі. 

Результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 
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сталого розвитку регіонів.  

Практичне застосування: 

стратегічне планування 

територіального розвитку. 

22 Земельного 

адміністрування та 

геоінформаційних 

систем 

 

Науковий керівник –  

д-р екон. наук, проф. 

Мамонов К.А. 

 

Дослідження 

земельно-майнового 

комплексу 

Харківського 

національного 

університету 

міського 

господарства  

імені О. М. Бекетова 

засобами ГІС. 

Досліджені основні положення 

системи містобудівного кадастру. 

Розглянуті теоретико-методичні 

положення та практичні 

рекомендації щодо удосконалення 

системи управління об'єктами 

земельно-майнового комплексу 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

засобами ГІС, обґрунтована 

актуальність її застосування для 

різних сфер господарства. 

Запропонована технологія збору 

атрибутивної та тривимірної 

просторової інформації про будівлі, 

основана на виконавчих зніманнях 

геодезичними методами, дозволить 

сформувати містобудівний 3D - 

кадастр, що забезпечить підвищення 

оперативності й обґрунтованості 

прийняття рішень у галузі земельно-

майнових відносин. 

Практичне застосування: 

стратегічне планування 

територіального розвитку. 

23 Комп’ютерних наук 

та інформаційних 

технологій  

 

Науковий керівник –  

д-р  фіз.-мат. наук, 

проф. Новожилова 

М.В 

 

 

Інформаційні 

системи 

і технології в 

міському просторі 

Обґрунтуванні та реалізовані ідеї 

відновлення і моделювання даних в 

умовах невизначеності, які 

 застосовуються також під час 

пілотного проектування 

адміністративно-територіальної 

одиниці в межах міста. 

Представлена концептуальна 

модель інформаційної системи та 

діаграма класів. У якості мови 

моделювання обрано UML. 

Реалізація динамічної ГІС 

менеджменту регіональних ресурсів 

на основі зонінгу може 

здійснюватися на 

загальнодержавному, регіональному 

і місцевому рівнях – з 

відмінностями в завданнях та 

механізмах практичного 

застосування. 

Знайдені рішення мають вагоме 

науково-практичне значення, 

підвищують прогнозованість 

функціонування міського 
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господарства, та його інвестиційну 

привабливість. 

Практичне застосування: 

стратегічне планування 

територіального розвитку УМГ ім. 

О. М. Бекетова 

24 Менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

 

Науковий керівник –  

д-р екон. наук, проф.  

Новікова М.М. 

 

Забезпечення якості 

прийняття 

управлінських 

рішень в умовах 

європейської 

інтеграції: теорія, 

методологія, 

практика. 

Удосконалено методичне 

забезпечення прийняття 

управлінських рішень для 

підприємств промислового 

комплексу Харківського регіону в 

умовах євроінтеграції; напрями 

підвищення якості прийняття 

управлінських рішень у вітчизняних 

бізнес-структурах; систему 

управління фінансовими ресурсами 

підприємства, що базується на 

процесах виявлення проблеми, 

аналізу та пошуку шляхів її 

рішення, контролю результатів та 

визначення перспектив корегування 

управлінських процесів. 

Науковий рівень та значимість: 

результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів. 

Практичне застосування: 

держуправління, муніципальний 

менеджмент. 

25 Економічної теорії і 

міжнародної 

економіки  

 

Науковий керівник –  

д-р екон. наук, проф.  

Решетило В.П. 

Інституціональні 

засади реформування 

економіки регіонів 

України за умов 

децентралізації. 

Досліджено основні аспекти щодо 

вирішення нагальних проблем 

модернізації економічної політики 

держави в умовах децентралізації 

на основі розгляду децентралізації 

в контексті модернізаційного 

проєкту країни, формування нової 

моделі держави в умовах розвитку 

самоорганізації та 

саморегулювання територіальних 

громад, модернізації державного 

регулювання у сфері малого, 

середнього та корпоративного 

сектору економіки, здійснення 

фінансової децентралізації, 

знаходження напрямів реалізації 

експортного потенціалу та 

економічної безпеки регіонів 

України у процесі децентралізації 

задля стимулювання соціально-

економічного розвитку регіонів та 

реалізації національних 

конкурентних переваг. 
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Науковий рівень та значимість: 

результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів. 

Практичне застосування: 

держуправління, муніципальний 

менеджмент. 

26 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. 

Виявлено, здійснено оцінку та 

аналіз комплаєнс-ризиків в системі 

забезпечення фінансово-

економічної безпеки суб’єктів 

господарювання України. Доведено, 

що інформаційно-аналітичне 

забезпечення фінансово-

економічної безпеки залежить від 

здатності виявляти, оцінювати та 

мінімізувати корупційні ризики. 

Науковий рівень та значимість: 

результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

фінансово-економічної безпеки 

суб’єктів підприємницької 

діяльності України. 

Практичне застосування: 

держуправління, муніципальний 

менеджмент, управління 

підприємствами. 

27 Підприємництва та 

бізнес 

адміністрування 

 

Науковий керівник –  

д-р екон. наук, проф. 

Димченко О.В. 

Підприємництво та 

бізнес: організаційні, 

управлінські та 

економічні складові 

Розглянуто основні теоретичні та 

практичні аспекти розвитку 

підприємництва в регіонах. 

Особливу увагу приділено аналізу 

регіональних особливостей розвитку 

підприємницьких структур в бізнес-

середовищі. Комплексно досліджено 

методологію і організацію 

функціонування соціально 

орієнтованого бізнес-середовища 

регіону, що забезпечує комплексне 

рішення щодо підвищення його 

економічної ефективності. 

Розроблено вимоги до ефективної 

політики розвитку соціально 

орієнтованого підприємництва та 

бізнесу як фактору економічного 

зростання регіонів України. 

Науковий рівень та значимість: 

результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

сталого розвитку регіонів. 

Практичне застосування: 

держуправління, муніципальний 

менеджмент, управління 
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підприємствами. 

28 Туризму та 

готельного 

господарства  

 

Науковий керівник – 

д-р  екон. наук, доц. 

Оболенцева Л.В. 

Туризм та міське 

середовище: 

проблеми управління 

та перспективи 

розвитку. 

Досліджено загальнонаукові та 

спеціальні методи: логіко-

теоретичне узагальнення і 

порівняння – для уточнення 

категорії  «стратегія», «розвиток 

туризму», «міський туризм»; 

«соціальний туризм»; типології та 

класифікації – для визначення видів 

стратегії управління туризмом; 

групування – для  систематизації 

груп детермінант розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму; 

порівняння – для здійснення 

порівняльного аналізу концепцій 

стратегій розвитку  перспективних 

видів туризму;  SWOT-аналіз – для 

визначення факторів зовнішнього 

середовища туризму; економіко-

математичні – для  моделювання 

ринкових інструментів організації 

управління туризму. 

Науковий рівень та значимість: 

результати роботи мають вагоме 

науково-практичне значення для 

розвитку туризму в Україні. 

Практичне застосування: 

туристична галузь. 

29 Економіки  

 

Науковий керівник – 

канд. екон. наук, доц. 

Матвєєва Н.М. 

Економічний 

розвиток: макро-, 

мезо-, мікрорівень 

Визначено особливості  та  

найважливіші  проблеми  житлово-

комунального господарства та 

будівельної галузі регіонів України і 

окреслення стратегічних напрямків 

його розвитку, пов’язаних із 

підвищенням якості житлово-

комунальних послуг та 

задоволенням житлових потреб 

різних груп населення. 

Запропоновано використання 

дорожньої карти для забезпечення 

ефективності рівня стейкхолдерних 

відносин будівельних підприємств, 

що сприяють підвищенню 

національної та регіональної 

конкурентоспроможності. 

Практичне застосування: 

управління підприємствами, 

муніципальний менеджмент. 

30 Охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності 

 

Забезпечення 

цивільної безпеки 

суб’єктів 

господарювання та 

На основі проведених теоретичних 

та експериментальних досліджень 

визначені та уточнено напрями по 

зниженню рівня небезпек, ризиків, 
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Науковий керівник –  

канд. техн. наук, доц.  

Данова К.В. 

територій у режимі 

повсякденної 

діяльності та 

надзвичайної 

ситуації.  

виробничого травматизму та 

професійних захворювань на 

підприємствах житлово-

комунального господарства по 

обслуговуванню громадських 

будівель та технічних споруд у 

режимі повсякденної діяльності і 

надзвичайних ситуацій. 

Результати наукових досліджень 

дозволяють визначати головні 

напрями вирішення проблеми по 

забезпеченню безпеки при 

обслуговувані громадських будівель  

і технічних споруд у режимі 

повсякденної діяльності і 

надзвичайних ситуацій. 

Практичне застосування: охорона 

праці та безпека життєдіяльності. 

 

 

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та розробок 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою 

та мовою оригіналу) і його марка, 

рік випуску, фірма-виробник, країна 

походження 

Науковий(і) напрям(и) та структурний(і) 

підрозділ(и) для якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, 

тис. гривень 

1 2 3 4 

1 Мобільний комплекс Pupil / 

Mobiler Komplex Pupil 

Виробник: «Verkehr In Städten 

– SIMulationsmodell», 

Deutschland 

Технічні науки. Лабораторія 

екологічного моніторингу 

уніфікованого лабораторного 

комплексу «Еколого-енергетичної 

безпеки» 

20,077 

2 Автоматизована система 

лабораторного стенду/ 

Automated system and 

laboratory bench 

Hewlett-Packard USA 

Технічні науки. Лабораторія 

альтернативної енергетики 

59,605 

3 Модуль-дисплей 

відображення результатів 

експерименту / display-module 

displays the results of the 

experiment 

Виробник: NeuLog, Rochester, 

USA 

Технічні науки. Лабораторія 

SmaLog «Розумний транспорт і 

логістика для міст» 

18,000 

4 Модуль визначення відстані 

до об’єктів / Module for 

determining the distance to 

objects 

Виробник: NeuLog, Rochester, 

USA 

Технічні науки. Лабораторія 

SmaLog «Розумний транспорт і 

логістика для міст» 

12,000 



 

 100 

5 Модуль «Акселерометр» 

NEULOG Acceleration Logger 

Sensor  

Виробник: NeuLog, Rochester, 

USA 

Технічні науки. Лабораторія 

SmaLog «Розумний транспорт і 

логістика для міст» 

12,000 

6 Модуль точки доступу Wi-Fi  

для синхронізації приладів / 

Wi-Fi access point module for 

device synchronization 

Виробник: NeuLog, Rochester, 

USA 

Технічні науки. Лабораторія 

SmaLog «Розумний транспорт і 

логістика для міст» 

12,000 

7 Комплект 

багатофункціонального 

приладу Testo 480 / 

Multifunktionsgerätesatz 

Виробник: Testo, Deutschland 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

208,647 

8 Комплект для вимірювання 

теплопровідності testo 635-2 / 

Set zur Messung der 

Wärmeleitfähigkeit 

Виробник: Testo,  Deutschland 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

38,329 

9 Тепловізор testo 875-2і / 

Wärmebildkamera 

Виробник: Testo,  Deutschland 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

150,207 

10 Термогігрометр testo з 

реєстрацією даних (5од.) / 

Thermohygrometer Testo mit 

Datenregistrierung 

Виробник: Testo,  Deutschland 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

39,455 

11 Термоанемометр з 

телескопічним зондом Testo 

425 / Thermoanemometer mit 

Teleskopsonde Testo 425 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

18,983 

12 Мультимедійне обладнання / 

Multimedia equipment 

 Виробник: Lenovo, China 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

178,890 

13 Інтерактивна дошка N95Е / 

Interactive whiteboard 

Виробник: «Newline», China 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

45,299 

14 Дифманометр Testo 324 / 

Diffmanometer 

Виробник: Testo,  Deutschland 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

66,148 

15 Цифровий манометричний 

колектор / Digitaler 

manometrischer Sammler 

Виробник: Testo,  Deutschland 

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

36,698 

16 Пірометр термогігрометр 

Testo 835-H1 / Pyrometer-

Технічні науки. «Енерго-

інноваційний хаб» 

15,937 
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Thermohygrometer 

Виробник: Testo, Deutschland 

17 Мультимедійне обладнання 

Виробник:   

BenQ Corporation, Taiwan 

Samsung Group, Korea 

Технічні науки. Виставкова галерея 

«Атріум» 

24,852 

18 Апаратно-програмний 

комплекс/ Hardware-software 

complex 

Виробник: AsusTek Computer 

Inc Taiwan 

Технічні науки. Лабораторія «Urban 

Lab» 

156,943 

19 Проєктувальний стенд 

Виробник: ТОВ «Машпром», 

Україна 

Суспільні науки. Центр трансферу 

технологій «Мегаполіс» 

22,089 

20 Стенд лабораторний Т1 

Виробник: ТОВ НВП  

«УКРОРГСИНТЕЗ», Україна 

Суспільні науки. Центр трансферу 

технологій «Мегаполіс» 

16,507 

21 Лабораторний 

випробувальний стенд / Стэнд 

для лабараторных 

выпрабаванняў 

Виробник: НТП «Центр», 

Білорусь 

Природничі науки. Лабораторно-

освітній центр «Хімії та 

інтегрованих технологій»   

42,396 

22 Лабораторний стенд VKM 150 

/ Labor stehen VKM 150  

Виробник: Blauberg, 

Deutschland 

Природничі науки. Лабораторно-

освітній центр «Хімії та 

інтегрованих технологій»   

18,173 

23 Дошка магнітна 120х240 / 

board is magnetic 120х240 

Виробник: «Newline», China 

Природничі науки. Лабораторно-

освітній центр «Хімії та 

інтегрованих технологій»   

9,979 

24 Надбудова титрувальна 

пристінна НТП-2.61 

Виробник: ТОВ НВП 

«УКРОРГСИНТЕЗ» Україна 

Природничі науки. Лабораторно-

освітній центр «Хімії та 

інтегрованих технологій»   

51,840 

25 Лабораторний стенд для 

досліджень / Laboratory stand 

Виробник: METTLER 

TOLEDO, China 

Природничі науки. Лабораторно-

освітній центр «Хімії та 

інтегрованих технологій»   

152,460 

26 Витратомір повітря/ 

Flussometro d'aria 

Виробник: Меtal Work SpA 

Italy 

Природничі науки. Міжнародний 

екологічний центр 

5,308 

27 Лабораторний 

випробувальний стенд / Стэнд 

для лабараторных 

выпрабаванняў 

Виробник: НТП «Центр», 

Білорусь 

Технічні науки. Навчально-

інноваційний інжинирінговий центр 

композиційних матеріалів і 

конструкцій. 

78,892 




