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Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського 

потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави 

1. Перспективна модель 24.02.2016 2016  Методологія розробки та застосування Економіка 
 соціально-економічного N153 2018  сценарного планування соціально-  

 розвитку мезосистем    економічного розвитку мезосистем.  

  25.02.2016   Рекомендації щодо поетапного моделювання  

 № держреєстрації: N158   соціально-економічного розвитку мезосистем  

 0116U000753    в умовах децентралізації.  

 Фундаментальна      

 Підгорний Анатолій      
 Захарович, проф., канд. екон.      

 наук      
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і державиФундаментальні дослідження 

з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук 

2. Основний капітал у парадигмі 31.10.2014 2015  Аналітичні матеріали та пропозиції щодо Економіка 
       

 
1 



     Продовження таблиці 
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 нової індустріалізації: N1243 2017  заходів регіональної економічної політики   

 відтворювальний аспект    стосовно відтворення основного капіталу в   

  09.02.2015   нових формах, обумовлених науково-   

 № держреєстрації: N105   технічним та технологічним прогресом для   

 0115U000620    Постійної комісії з питань економіки,   

     промисловості, розвитку підприємництва та   

 Фундаментальна    регуляторної політики Одеської обласної ради   

     та Департаменту економічного розвитку   

 ЗВЄРЯКОВ Михайло    Одеської міської ради. Проміжний звіт з   

 Іванович, проф., д-р екон.    визначенням макроекономічних проблем   

 наук    відтворення основного капіталу, зокрема   

     з’ясування специфіки інвестиційного процесу   

     у відтворенні основного капіталу, реальних   

     масштабів виробництва та споживання   

     інвестиційних товарів; висвітлення   

     мікроекономічних проблем відтворення   

     основного капіталу, насамперед визначення   

     мотивів та стимулів заощаджень та інвестицій   

     в основний капітал у залежності від типів   

     конкурентних стратегій фірм. Наукові статті,   

     дисертації, магістерські роботи.   

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань   
3. Кон'юнктурний супровід та 24.02.2016 2016  Розробка стратегії та сценаріїв просування Економіка  

 імплементація стратегії N153 2017  наукових розробок та промислової продукції   

 просування наукових    українських розробників і виробників на   

 розробок та промислової 25.02.2016   експорт. Методичні рекомендації щодо   

 продукції на експорт N158   кон’юнктурного супроводу та координації   

     наукових організацій з виробничими   

 № держреєстрації:    підприємствами на базі аналізу системних   

 0116U000751    моделей. Методичні рекомендації   

     формування інформаційної бази даних (data   

 Прикладна    based) організації кон’юнктурного супроводу   

     експортних можливостей (експортного   

 Карпов Володимир    паспорту) українських розробників і   

 Анатолійович, доц., канд.    виробників, які мають науковий або   

 екон. наук    виробничий потенціал для просування   

     результатів своєї діяльності за кордон;   

     Методичні рекомендації створення бази   

     даних (data based) потреб європейського   

     союзу та інших потенційних споживачів щодо   

     імпорту товарів та послуг. Положення щодо   
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     створення регіональних осередків   

     «Міжрегіональний центр кон’юнктурних   

     досліджень та просування інноваційної   

     продукції на зовнішні та внутрішні ринки».   

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань   
4. Створення інфраструктури 24.02.2016 2016  Аналітичні записки для КМУ, МОНУ, ОДА Економіка  

 підтримки інноваційних N153 2017  щодо: сучасних моделей інноваційних   

 розробок на регіональному    процесів, притаманних економіці знань, та   

 рівні 25.02.2016   формування методологічних підходів до   

  N158   інноваційної політики в Україні;   

 № держреєстрації:    обґрунтування значення освітньо-креативних   

 0116U000750    чинників у формуванні та розвитку   

     національних та регіональних систем   

 Прикладна    інновацій; досвіду передових країн світу щодо   

     формування інфраструктури підтримки   

 Янковий Олександр    інноваційних процесів на регіональному рівні.   

 Григорович, проф., д-р екон.    Методичні рекомендації: - для ВНЗ та   

 наук    наукових установ стосовно посилення їх ролі   

     у регіональних інноваційних процесах. -   

     захист кандидатської дисертації.   

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань   
5. Розробка та імплементація 24.02.2016 2016  Методологія та програма дослідження щодо Економіка  

 мобілізаційного сценарію N153 2017  виявлення головних пріоритетів розвитку   

 збалансованого розвитку    регіону на основі розробленого   

 регіонів в умовах 25.02.2016   мобілізаційного сценарію. Методичні   

 децентралізації N158   рекомендації, моделювання економічних   

     розрахунків для прогнозування та   

 № держреєстрації:    регулювання економічного розвитку на   

 0116U000752    регіональному рівні. Передбачається   

     доповнити алгоритм прогнозування основних   

 Прикладна    показників в рамках пріоритетності   

     економічного розвитку регіону. Серед   

 Ковальов Анатолій Іванович,    очікуваних результатів науково-   

 проф., д-р екон. наук    обґрунтованими можуть бути: проектний   

     підхід щодо відбору пріоритетних   

     інвестиційних проектів; обґрунтування   

     доцільності створення пріоритетних   

     територіально-галузевих кластерів.   

     Корисними методичними і технічними   

     напрацюваннями на основі практичного   

     досвіду може бути моделювання соціо-   
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     еколого- економічного розвитку регіону за   

     сценарним підходом на засадах застосування   

     комплексу економіко-математичних моделей   

     для прогнозування на перспективу та вибору   

     сценарію збалансованого розвитку регіону.   
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань   

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика   
6. Консалтингове забезпечення 31.10.2014 2015  Обґрунтування науково-методичних засад Економіка  

 управлінських економіко- N1243 2016  забезпечення управління екологічних та   

 екологічних рішень на    економічних рішень на рівні регіону. Модель   

 регіональному рівні 09.02.2015   економічно-екологічного розвитку регіону.   

  N105   Методика побудови моделі економічно-   

 № держреєстрації:    екологічного розвитку регіону. Заключний   

 0115U000621    звіт.   

 Прикладна       

 КОВАЛЬОВ Анатолій       
 Іванович, проф., д-р екон.       

 наук       

   

Проректор з наукової роботи     А.І. Ковальов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Комплексні науково-дослідні роботи кафедр в розрізі основних наукових напрямків  
(проведення наукових досліджень за рахунок другої половини робочого дня викладачів) 

 

Напрямок І. Формування сучасного мислення, як чинника державотворення  

 
 

№ 
п/п 

Назва проблеми, 
науково-дослідної 

роботи 

Виконавець 
(підрозділ, кафедра) 

Обсяг фінансування Мета роботи та очікуванні результати 

1 2 3 4 5 

1. Тема № 2016.01.01 
 

Соціогуманітарний 
потенціал освіти як 
чинник модернізації 
українського суспільства 
2016-2018 
 
ДР № 0116U000215 
 

Кафедра філософії, історії та 
політології. Науковий 
керівник – к.ф.н.,  
доц. Шмиголь М.Ф. 
Виконавці:  
к.н., доц. – 8; 
к.н., викл. – 3; 
ст. викл. – 3; 
аспіранти та студенти 

∑ = 474020 
2016 р. = 158000 
2017 р. = 158010 
2018 р. = 158010 

Мета: На основі дослідження закономірностей еволюції 
освітніх моделей виявити можливості освіти у розвитку 
людського потенціалу та  у модернізації українського 
суспільства в контексті глобалізаційних викликів. 
Очікувані результати: Кафедральна   монографія.   Наукові 
статті,  тези,  доповіді  та  повідомлення   на  конференціях та 
засіданнях     круглих     столів.     Впровадження     отриманих 
результатів   в   навчальний   процес   та   використання   їх   при 
підготовці навчальних посібників і методичних вказівок. 

2. Тема № 2013.01.04 
 
Актуальні проблеми 
державно-правового 
регулювання 
господарських відносин в 
Україні 
2013-2017 рр. 
 
ДР № 0112U007712 

Кафедра правознавства. 
Науковий керівник –  
к.ю.н., доц.  
Романадзе Л.Д.  
Виконавці:  
к.н., доц. – 1; 
к.н., ст. викл. – 3; 
ст. викл. – 2; 
викл. – 1; 
аспіранти та студенти 

∑ = 227320 
2013 р. = 45464 
2014 р. = 45464 
2015 р. = 45464 
2016 р. = 45464 
2017 р. = 45464 

 

Мета: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш 
важливих проблем розвитку соціально-економічного потенціалу 
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 
сталого розвитку суспільства і держави. Визначення шляхів 
вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку і 
звітності. Рекомендації щодо регулювання правовідносин у 
сфері підприємницької діяльності. 
Очікувані результати: Кафедральна   монографія.   Наукові 
статті,  тези,  доповіді  та  повідомлення   на  конференціях та 
засіданнях     круглих     столів.     Впровадження     отриманих 
результатів   в   навчальний   процес   та   використання   їх   при 
підготовці навчальних посібників і методичних вказівок. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 

3. Тема № 2012.01.05 
 

Наукові засади 
оптимізації педагогічного 
процесу формування 
цивілізаційних 
компетенцій особливості 
2012-2016 рр. 
 
ДР № 0112U000126 

Кафедра мовної та 
психолого-педагогічної 
підготовки. Науковий 
керівник – к.ф.н., доц. 
Кіршо С.М. 
Виконавці:  
к.н., доц. – 4; 
ст. викл. – 3; 
викл. – 2; 
аспіранти та студенти 

∑ = 700000 
2012 р. = 140000 
2013 р. = 140000 
2014 р. = 140000 
2015 р. = 140000 
2016 р. = 140000 

Мета: Розроблення рекомендацій щодо оптимізації 
педагогічного процесу. Модель нової системи безперервної 
мовної та психолого-педагогічної підготовки фахівців і 
викладачів економіки. 
Очікувані результати: Колективна монографія. Навчальні 
посібники, наукові статті, тези, доповіді на конференціях, 
методичні рекомендації щодо вдосконалення змісту і структури 
навчальних комплексів. Впровадження     отриманих результатів   
в   навчальний   процес   та   використання   їх   при підготовці 
навчальних посібників і методичних вказівок. 

 
 



Напрямок ІІ. Наукові проблеми трансформації 
економічних систем і становлення ринкової економіки 

   
1 2 3 4 5 

1. Тема № 2016.02.01 
 
 
Міжнародна 
конкурентоспроможність
: підприємство-
транскордонний регіон 
2016-2018 pp. 
 
 
ДР № 0116U000210 

Кафедра міжнародних 
економічних відносин. 
Науковий керівник – д.е.н., 
проф. Козак Ю.Г.  
Виконавці:  
к.н., доц. – 5; 
ст. викл. – 2; 
викл. – 1; 
аспіранти та студенти 

∑ = 290780 
2016 р. = 96920 
2017 р. = 96930 
2018 р. = 96930 

Мета: Розробка теоретичних, методичних та прикладних засад 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств 
та транскордонних регіонів України. 
Очікувані результати: Кафедральна   монографія, навчальні 
посібники, наукові статті,  тези,  доповіді  та  повідомлення   на  
конференціях та засіданнях     круглих     столів. Впровадження     
отриманих результатів у навчальний   процес   та   використання   
їх при підготовці навчальних посібників і методичних вказівок. 

2. Тема № 2013.02.02 
 

Дослідження змісту і 
форм розвитку 
економічних відносин в 
національній економіці 
на прикладі України 
2013-2017 рр. 
 
ДР № 0113U000654 

Кафедра загальної 
економічної теорії. 
Науковий керівник – д.е.н.,  
проф. Звєряков М.І. 
Виконавці:  
д.н., проф. – 3; 
к.н., доц. – 10; 
к.н., викл. – 2; 
ст. викл. – 5; 
викл. – 6; 
аспіранти та студенти 

∑ = 1092000 
2013 р. = 218,400 
2014 р. = 218,400 
2015 р. = 218,400 
2016 р. = 218,400 
2017 р. = 218,400 

 

Мета: Дослідження змісту і форм розвитку економічних 
відносин у національній економіці України. 
Очікувані результати: Підготовка кандидатської дисертації. 
Кафедральна монографія, наукові статті, тези, доповіді та  
повідомлення на конференціях та засіданнях круглих столів. 
Впровадження отриманих результатів у навчальний   процес та 
використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

 
 



Напрямок ІІІ. Регіональні проблеми розвитку реального сектора економіки 
 

1 2 3 4 5 

1. Тема № 2016.03.01 
 

Використання Due 
Diligence в обґрунтуванні 
передінвестиційних 
рішень у секторах 
національної економіки. 
2016-2018 рр. 
 
ДР № 0113U000652 
 

Кафедра економіки та 
управління національним 
господарством.  
Науковий керівник – д.е.н., 
проф. 
Балджи М.Д. 
Виконавці:  
д.н., проф. – 1; 
к.н., проф. – 1;  
д.н., доц. – 1;  
к.н., доц. – 12; 
к.н., ст. викл. – 1;  
к.н., викл. – 2;  
ст. викл. – 3; 
викл. – 3; 
аспіранти та студенти 

∑ = 591800 
2016 р. = 197,200 
2017 р. = 197,300 
2018 р. = 197,300 

Мета: Розроблення теоретичних, методологічних засад та 
практичних рекомендацій щодо  розробки 
передінвестиційних управлінських рішень. 
Очікувані результати: Підготовка кандидатської дисертації. 
Кафедральна монографія, наукові статті, тези, доповіді та  
повідомлення на конференціях та засіданнях круглих столів. 
Впровадження отриманих результатів у навчальний   процес та 
використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

2. Тема № 2013.03.02 
 

Теоретико-методичні та 
організаційні основи 
управління 
конкурентоспроможніст
ю підприємств України 
2013-2017 рр. 
 
ДР № 0113U000655 

Кафедра економіки 
підприємства.  
Науковий керівник – д.е.н., 
проф.  
Янковий О.Г.  
Виконавці:  
к.н., доц. – 13; 
к.н., ст. викл. – 2;  
к.н., викл. – 5;  
ст. викл. – 1; 
викладачі – 6; 
аспіранти та студенти 

∑ = 1140000 
2013 р. = 228000 
2014 р. = 228000 
2015 р. = 228000 
2016 р. = 228000 
2017 р. = 228000 

 

Мета: Дослідження теоретичних основ 
конкурентоспроможності підприємств та аналіз рівня 
конкурентоспроможності промислових підприємств в Україні. 
Формування методичних основ управління 
конкурентоспроможністю підприємств різних галузей 
економіки. 
Очікувані результати: Кафедральна   монографія, наукові 
статті,  тези,  доповіді  та  повідомлення   на  конференціях та 
засіданнях     круглих     столів.     Впровадження     отриманих 
результатів   у   навчальний   процес   та   використання   їх   при 
підготовці навчальних посібників і методичних вказівок. 
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3. Тема № 2015.03.04 
 

Перспективи та 
напрямки розвитку 
обліку та оподаткування 
за галузями економіки в 
умовах глобалізації 
2015-2017 pp. 
 
ДР № _____U_______ 

 

Кафедра оподаткування, 
організації в галузях 
економіки  
Науковий керівник – к.е.н., 
доц. 
Кузіна Р.В. 
Виконавці:  
к.н., доц. – 6; 
к.н., викл. – 1;  
ст. викл. – 1; 
викладачі – 3; 
аспіранти та студенти 

∑ = 198090 
2015 р. = 66030 
2016 р. = 66030 
2017 р. = 66030 

 

Мета: Розробка рекомендацій щодо розвитку обліку та 
оподаткування за галузями економіки в умовах глобалізації. 
Очікувані результати: Наукові статті, тези, доповіді та 
повідомлення на конференціях та засіданнях круглих столів. 
Впровадження отриманих результатів у навчальний процес та 
використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

4. Тема № 2016.03.05 
 

Методологія та практика 
стратегічного управління 
стійким розвитком 
сучасних організацій 
2016-2020 рр. 
 
ДР № 0116U000213 

Кафедра організації та 
зовнішньоекономічної 
діяльності  
Науковий керівник – д.е.н., 
проф.  
Кузнецова І.О.  
Виконавці:  
к.н., проф. –2; 
к.н., доц. – 3; 
к.н., ст. викл. – 4;  
к.н., викл. – 2;  
викл. – 3; 
аспіранти та студенти 

∑ = 788400 
2016 р. = 157680 
2017 р. = 157680 
2018 р. = 157680 
2019 р. = 157680 
2020 р. = 157680 

Мета: Розробка теоретичних положень та методичних 
підходів до визначення сутності та формування механізмів 
розробки стратегії стійкого розвитку підприємства шляхом 
формування конкурентної, процесної та фінансової стійкості 
підприємства як факторів його стійкого розвитку, обґрунтування 
теоретичних засад та методичних рекомендацій щодо їх 
розвитку. 
Очікувані результати: Кафедральна монографія, наукові 
статті, тези, доповіді та повідомлення на конференціях та 
засіданнях круглих столів. Впровадження отриманих результатів 
у навчальний процес та використання їх при підготовці 
навчальних посібників і методичних вказівок. 
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5. Тема № 2012.03.06 
 

Маркетингові 
інструменти 
інноваційного розвитку 
економічних систем 
2012-2016 рр. 
 
ДР № 0112U000128 

 

Кафедра маркетингу.  
Науковий керівник – д.е.н., 
проф.  
Литовченко І.Л.  
Виконавці:  
к.н., доц. – 7; 
к.н., ст. викл. – 2;  
к.н., викл. – 1;  
викл. – 4; 
аспіранти та студенти 

∑ = 800000 
2012 р. = 160000 
2013 р. = 160000 
2014 р. = 160000 
2015 р. = 160000 
2016 р. = 160000 

Мета: Розроблення наукових положень щодо використання         
інструментів маркетингу в інноваційному розвитку      економічних 
систем. Удосконалення та оптимізація науково-практичного 
інструментарію   управління    запасами.    Визначення ефективності 
управління маркетингом на судоремонтних та суднобудівних 
підприємствах. Розроблення    систем і технологій маркетингових 
досліджень інноваційно-активних підприємств. Розроблення 
інструментарію маркетингу інновацій та його оцінки. 
Очікувані результати: Колективна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

6. Тема № 2016.03.07 
 

Макроекономічне 
регулювання 
національного 
туристичного бізнесу в 
контексті процесів 
євроінтеграції  
2016-2018 рр. 
ДР № 0116U000215 

Кафедра економіки та 
управління туризмом.  
Науковий керівник –  
к.е.н., проф.  
Герасименко В.Г.  
Виконавці:  
д.н., проф. – 1; 
к.н., доц. – 7; 
к.н., ст. викл. – 2;  
к.н., викл. – 2;  
ст. викл. – 2; 
викл. – 5; 
аспіранти та студенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ = 615550 
2016 р. = 205180 
2017 р. = 205180 
2018 р. = 205190 

Мета: Узагальнення наукових досліджень та розроблення 
практичних рекомендацій щодо проблеми макроекономічного 
регулювання національного туристичного бізнесу в контексті 
процесів євроінтеграції. 
Очікувані результати: Кафедральна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 
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7. Тема № 2014.03.08 
 

Роль банків у 
забезпеченні сталого 
розвитку фінансового 
ринку та реального 
сектору економіки 
України 
2014-2016 рр. 
 
ДР № 0114U000276 

Кафедра банківської справи. 
Науковий керівник –  
д.е.н., проф. Коваленко В.В. 
Виконавці:  
д.н., проф. –2; 
д.н., доц. – 1; 
к.н., доц. – 9; 
к.н., ст. викл. – 4;  
викладачі – 5; 
аспіранти та студенти 

∑ = 517227 
2014 р. = 172409 
2015 р. = 172409 
2016 р. = 172409 

Мета: Визначення ролі банків у забезпеченні сталого розвитку 
фінансового ринку та реального сектору економіки України. 
Очікувані результати: Кафедральна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

8. Тема № 2013.03.09 
 

Трансформаційні 
процеси у податковій 
системі України 
2013-2017 pp. 
 
ДР № 0112U007707 
 

Кафедра фінансів  
Науковий керівник – д.е.н., 
проф.  
Баранова В.Г.  
Виконавці:  
к.н., проф. – 2;  
д.н., доц. – 1;  
к.н., доц. – 7; 
к.н., ст. викл. – 3;  
к.н., викл. – 1;  
ст. викл. – 1; 
викл. – 4; 
аспіранти та студенти 

∑ = 875000 
2013 р. = 175000 
2014 р. = 175000 
2015 р. = 175000 
2016 р. = 175000 
2017 р. = 175000 

Мета: На основі виявлення суперечностей функціонування 
податкової системи України обґрунтувати концепцію її розвитку. 
Формування бази даних, що характеризують податкову систему, а 
також механізму реалізації податкової політики. 
Очікувані результати: Кафедральна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

9. Тема № 2014.03.10 
 

Проблеми розвитку 
фінансового ринку 
України в умовах 
європейської інтеграції. 
2014-2018 рр. 
 
ДР № 0114U000277 

 

Кафедра фінансового 
менеджменту та фондового 
ринку. Науковий керівник – 
к.е.н., проф.  
Величко Г.О. 
Виконавці:  
д.н., доц. – 1;  
к.н., доц. –3; 
к.н., ст. викл. – 3;  
к.н., викл. – 2;  
ст. викл. – 4; 
викл. – 7; 
аспіранти та студенти 

∑ = 805490 
2014 р. = 161098 
2015 р. = 161098 
2016 р. = 161098 
2017 р. = 161098 
2018 р. = 161098 

Мета: Розробка ефективних підходів до механізму реалізації 
функцій держави та окремих суб’єктів у системі ринкових 
відносин. Основну увагу приділятиметься проблемам розвитку 
фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції. 
Очікувані результати: Колективна монографія, наукові статті, 
реалізація наукових досліджень в навчальному процесі: лекції, 
семінари для студентів. Робота над кандидатськими 
дисертаціями. Наукові публікації. Доповіді на конференціях різних 
рівнів. 
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10. Тема № 2015.03.12 
 
Регулювання економіко-
інституціональних умов 
формування доходів 
населення регіону 
2015-2017 рр. 
 
ДР № 0115U000625 

 

Кафедра управління 
персоналом і економіки праці. 
Науковий  
керівник – д.е.н., проф.  
Куліков Ю.М.  
Виконавці:  
д.н., проф. – 1; 
к.н., доц. – 6; 
к.н., ст. викл. – 2;  
к.н., викл. – 2;  
ст. викл. – 3; 
викл. – 2; 
аспіранти та студенти 

∑ = 336120 

2015 р. = 112040 
2016 р. = 112040 
2017 р. = 112040 

 

Мета: Обґрунтування економіко-інституціональних змін у 
регіональній політиці доходів населення. 
Очікувані результати: Колективна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та  повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний   
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

11. Тема № 2016.04.04 
 

Сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
фінансової системи 
України 
2016-2020 pp. 
 
ДР № 0116U000217 
 
 

Кафедра фінансів 
Науковий керівник –   
д.н., доц. Волохова І.С. 
Виконавці:  
к.н., проф. – 2;  
д.н., доц. – 1;  
к.н., доц. – 7; 
к.н., ст. викл. – 3;  
к.н., викл. – 1;  
ст. викл. – 1; 
викл. – 4; 
аспіранти та студенти 

∑ = 1264000 
2016 р. = 252800 
2017 р. = 252800 
2018 р. = 252800 
2019 р. = 252800 
2020 р. = 252800 

 

 

Мета: Поглиблення теоретико-методологічних засад розвитку 
фінансової системи та розробка стратегічних орієнтирів її розвитку 
в Україні.  
Очікувані результати: Колективна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів в навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 
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1. Тема № 2013.04.01 
 

Удосконалення принципі та 
методів інформаційного 
забезпечення, інформаційної та 
фінансово-економічної безпеки 
підприємств та організацій 
сфери економіки, бізнесу та 
фінансів 
2013-2017 pp. 
 
ДР № 0112U007713 

Кафедра інформаційних 
систем в економіці. 
Науковий керівник – 
д.т.н., проф.  
Скопа О.О.  
Виконавці:  
д.н., доц. – 1; 
к.н., доц. – 2; 
к.н., ст. викл. – 2;  
ст. викл. – 2; 
викл. – 1; 
аспіранти та студенти 

∑ = 490000 
2013 р. = 98000 
2014 р. = 98000 
2015 р. = 98000 
2016 р. = 98000 
2017 р. = 98000 

Мета: Виконання теоретичних досліджень щодо удосконалення 
існуючих принципів та методів інформаційного забезпечення, 
інформаційної та фінансово-економічної безпеки підприємств та 
організацій сфери економіки, бізнесу та фінансів. 
Очікувані результати: Наукові статті, тези, доповіді та 
повідомлення на конференціях та засіданнях круглих столів. 
Впровадження отриманих результатів у навчальний процес та 
використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

2. Тема № 2015.04.02 
 

Інформаційний потенціал 
систем обліку та контролю в 
умовах сталого розвитку 
підприємства 
2015-2019 pp. 
 
ДР № 0115U000626 

Кафедра 
бухгалтерського обліку 
та аудиту. 
Науковий керівник – 
д.е.н., проф.  
Лоханова Н.О. 
Виконавці:  
д.н., проф. – 1; 
к.н., доц. – 11;  
к.н., ст. викл. – 1;  
к.н., викл. – 1;  
ст. викл. – 5; 
викл. – 8; 
аспіранти та студенти 

∑ = 1027000 
2015 р. = 205400 
2016 р. = 205400 
2017 р. = 205400 
2018 р. = 205400 
2019 р. = 205400 

Мета: Поглиблення теоретичних засад розвитку обліку та 
контролю як інформаційного потенціалу для розвитку 
підприємства на підставі системного, інституціонального та 
комплексного підходів в умовах сталого розвитку, обґрунтування 
доцільності змін у тлумаченні предмету обліку та контролю, 
класифікації об'єктів, цільової спрямованості і завдань облікової  
та контрольної систем в умовах функціонування інтегрованої 
системи управління підприємством, а також розгляд можливостей 
удосконалення інструментарію обліку та контролю в умовах 
стратегічної орієнтації підприємства; обґрунтування синергії 
облікової та контрольної інформації в управлінні діяльністю 
підприємства; зміни облікової та контрольної систем в умовах 
корпоративного управління проблемних питань, що мають місце в 
інформаційній системі, з подальшим окресленням перспектив 
розвитку систем обліку та контролю. 
Очікувані результати: Кафедральна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 
 
 
 
 
 

 



1 2 3 4 5 

3. Тема № 2016.04.03 
 

Дослідження соціально-
економічних і демографічних 
чинників розвитку регіону 
2016-2020 pp. 
 
ДР № 0116U000212 

Кафедра статистики. 
Науковий керівник – 
к.е.н., проф.  
Підгорний А.З.  
Виконавці:  
к.н., доц. – 7; 
к.н., викл. – 1;  
ст. викл. – 1; 
викл. - 1 
аспіранти та студенти 

∑ = 606740 
2016 р. = 121340 
2017 р. = 121340 

2018 р. = 121340 
2019 р. =121340 
2020 р. =121340 

Мета: Проведення наукових досліджень, спрямованих на 
вдосконалення статистичних методів аналізу та прогнозування 
соціально-економічних процесів на рівні регіону. 
Очікувані результати: Колективна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

4. Тема № 2013.04.04 
 

Аналітичні методи дослідження 
конкурентоздатності суб’єктів 
господарювання 
2013-2017 pp. 
 
ДР № 0112U007708 
 
 
 

Кафедра економічного 
аналізу  
Науковий керівник – 
д.е.н., проф.  
Волкова Н.А. 
Виконавці:  
к.н., доц. – 7;  
к.н., ст. викл. – 2; 
ст. викл. – 1; 
викл. - 1 
аспіранти та студенти 

∑ = 565240 
2013 р. = 113048 
2014 р. = 113048 
2015 р. = 113048 
2016 р. = 113048 
2017 р. = 113048 

 
 
 

 

Мета: Розроблення та апробація методики аналізу 
конкурентоздатності, спрямованої на підвищення ефективності 
господарювання. Узагальнення методрозробок з урахуванням 
результатів апробації діяльності суб’єктів господарювання 
Очікувані результати: Наукові статті, тези, доповіді та 
повідомлення на конференціях та засіданнях круглих столів. 
Впровадження отриманих результатів у навчальний процес та 
використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 
 

 

5. Тема № 2011.04.05 
 

Агентно-динамічне 
моделювання економічних 
процесів 
2011-2015 pp. 
 
ДР № 0111U000216 

Кафедра економічної 
кібернетики. 
Науковий керівник –  
д.ф.-м.н., проф.  
Якуб Є.С.  
Виконавці:  
д.н., проф. – 1; 
к.н., доц. – 1;  
ст. викл. – 5; 
викл. – 3; 
аспіранти та студенти 

∑ = 589370 
2016 р. = 117870 
2017 р. = 117870 
2018 р. = 117870 
2019 р. = 117880 
2020 р. = 117880 

 

 

Мета: Розробка інструментарію та проведення комп'ютерного 
прогнозування можливостей розвитку ринків праці та аграрного 
ринку України з застосуванням багатоагентного моделювання. 
Очікувані результати: Колективна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

 
 
 



Напрямок V. Проблеми розвитку і функціонування науки і освіти 
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1. Тема № 2008.05.01 
 

Математичні методи та 
моделі дослідження 
економічних явищ та 
процесів 
2013-2017 pp. 
 
ДР № 0112U007711 

Кафедра математичних 
методів аналізу економіки.. 
Науковий керівник –  
к.ф.-м.н., доц. 
Мацкул В.М.  
Виконавці:  
к.н., доц. – 8; 
ст. викл. – 3; 
викл. – 4; 

∑ = 815000 
2013 р. = 163000 
2014 р. = 163000 
2015 р. = 163000 
2016 р. = 163000 
2017 р. = 163000 

Мета: Розроблення економіко-математичної моделі деяких 
практичних економічних задач. 
Очікувані результати: Наукові статті, тези, доповіді та 
повідомлення на конференціях та засіданнях круглих столів. 
Впровадження отриманих результатів у навчальний процес та 
використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

2. Тема № 2012.05.03 
 

Методи та засоби 
удосконалення 
мовленнєвих 
компетенцій майбутніх 
економістів з іноземної 
мови 
2012-2016 pp. 
 
ДР № 0112U000127 

Кафедра іноземних мов 
Науковий керівник –  
к.пед.н., доц.  
Керекеша О.В.  
Виконавці:  
к.н., доц. – 1; 
ст. викл. – 7; 
викл. – 14; 

∑ = 900000 
2012 р. = 180000 
2013 р. = 180000 
2014 р. = 180000 
2015 р. = 180000 
2016 р. = 180000 

Мета: Підвищення рівня володіння мовленнєвими 
компетенціями студентів – майбутніх економістів та 
професійного рівня викладачів. Оволодіння викладачами 
кафедри найновішими методами та засобами підвищення 
мовленнєвих компетенцій з іноземної мови. Створення нових 
програм та курсів з урахуванням визначених методів, технік та 
прийомів. Підвищення рівня володіння студентів-майбутніх 
економістів мовленнєвими компетенціями, їх готовність до 
реального спілкування у діловому середовищі. Як результат, 
участь студентів у міжнародних проектах, грантах, програмах.  
Очікувані результати: Наукові статті, тези, доповіді та 
повідомлення на конференціях та засіданнях круглих столів. 
Впровадження отриманих результатів у навчальний процес та 
використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

 



Напрямок VІ. Теми, що не входять до основних напрямків університету 
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1. Тема № 2013.06.01 
 

Сучасні економічні 
тенденції розвитку 
біологізації 
агропромислової 
продукції в Україні та 
регіонах 
2016-2018 pp. 
 
ДР № 0114U005380 

Кафедра експертизи товарів 
та послуг. 
Науковий керівник –  
д.ф.-м.н., проф. 
Кунділовська Т.А.  
Виконавці:  
к.н., проф. –1; 
к.н., доц. – 6; 
ст. викл. – 1. 

∑ = 365060 
2016 р. = 121680 
2017 р. = 121690 
2020 р. = 121690 

 

 

Мета: Наукове обґрунтування пропозицій щодо формування 
ефективної аграрної політики для створення 
внутрішньогосподарських виробничих одиниць, орієнтованих на 
екологічне виробництво (на прикладі галузі виноградарства) 
Очікувані результати: Колективна монографія, наукові статті, 
тези, доповіді та повідомлення на конференціях та засіданнях 
круглих столів. Впровадження отриманих результатів у навчальний 
процес та використання їх при підготовці навчальних посібників і 
методичних вказівок. 

2. Тема № 2013.06.02 
 

Валеометричні маркери 
функціонального віку 
студентської молоді 
2015-2017 pp. 
 
ДР № 0115U000624 

Кафедра фізичного 
виховання та спорту. 
Науковий керівник –  
к.ф.н., доц. 
Копа В.М.  
Виконавці:  
к.н., доц. – 1; 
ст. викл. – 4. 

∑ = 146910 
2015 р. = 48970 
2016 р. = 48970 
2017 р. = 48970 

 

Мета: Дослідження проблеми рухової активності студентської 
молоді; проблеми функціонального віку cучасних студентів; аналіз 
сучасної залікової нормативної бази з фізичного виховання. 
Очікувані результати: Впровадження отриманих результатів у 
навчальний процес та використання їх при підготовці навчальних 
посібників і методичних вказівок. 

 
 

 
Проректор з наукової роботи        А.І. Ковальов 
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