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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до зведеного тематичного плану наукових досліджень
Міжрегіональної Академії управління персоналом
Зведений тематичний план наукових досліджень МАУП на період
2021–2025 рр. складено на основі пропозицій кафедр інститутів Президентського університету та відокремлених структурних підрозділів
Всеукраїнського університету згідно з “Положенням про організацію
планування наукових досліджень у Міжрегіональній Академії управління персоналом”. Тематичний план НДР є основним документом,
який визначає наукову діяльність Академії та спрямований на реалізацію Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.
Тематичний план спрямований па реалізацію основного освітнього і наукового напряму діяльності Академії — підготовку фахівців високого рівня в галузі управління і бізнесу, права, політології,
психології і соціології. У результаті проведення досліджень будуть
розроблені концептуальні засади, науково-методичні матеріали, рекомендації з удосконалення освітнього процесу у вищій школі, планується підготовка програм, методичного забезпечення, підручників,
навчальних та навчально-методичних посібників, які будуть використані в освітньому процесі.
Значну увагу приділено дослідженню проблем професійної
підготовки та її вдосконаленню. На основі глибокого вивчення
особливостей фахової підготовки студентів планується розробка
сучасних методів викладання дисциплін. Насамперед, це стосується комп’ютерних інформаційних технологій, міжнародного права
і порівняльного правознавства, комерційного і трудового права,
цивільно-правових відносин, історії держави і права, фінансового
та банківського права, теоретичної та прикладної економіки, обліку
і аудиту, фінансів і кредиту, маркетингу, психології, соціології та
соціальної роботи, публічного управління, розвитку потенціалу територіальної громади, управління персоналом та економіки праці,
бізнес-адмінстрування тощо. На основі фундаментального вивчення
актуальних проблем заплановано розробку і можливе впровадження
практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення управління у сфері господарювання в умовах ринкової економіки, державного
механізму та правової держави, державного регулювання господарської (комерційної) діяльності, господарського та трудового законодавства в контексті євроінтеграційних процесів, регулювання відносин
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у сфері майнових та особистих немайнових відносин, інноваційного
розвитку економічної системи України, ефективності маркетингової
діяльності в контексті інноваційного розвитку, інноваційних механізмів розвитку банківської і страхової системи, соціального управління процесами націєтворення, проектування та реалізації державноуправлінських реформ в Україні, реформування системи охорони
здоров’я, управління процесом відтворення трудового потенціалу,
бізнес-адміністрування на підприємствах тощо.
Наукові дослідження загалом із 63 наукових тем, що ведуться у підрозділах МАУП, класифіковані за класифікаційними типами (науковими напрямами) відповідно до Національного класифікатора України, Рубрикатора науково-технічної інформації
ДК 022:2008. Повний перелік тем наведений у табл. 2. Зокрема, за
темами за напрямом “Інформатика та кібернетика” працює Інститут
комп’ютерно-інформаційних технологій. Інститут права зосередив
дослідження тематики за напрямом “Юридичні науки”. За цим самим напрямом працюють і Львівський, Волинський, Житомирський,
Прикарпатський, Чернігівській та Хмельницький інститути МАУП.
Дослідженнями за напрямом “Економічні науки” займатимуться науково-педагогічні працівники в Інституті міжнародної економіки та
фінансів, Львівському, Одеському, Прикарпатському, Харківському,
Хмельницькому, Чернігівському інститутах та Придунайській філії
МАУП. Напрям “Соціологічні науки” отримає розвиток завдяки дослідженням, що будуть проведені в Навчально-науковому інституті
міжнародних відносин і соціальних наук. Дослідження з політичних
наук зосереджені в Навчально-науковому інституті міжнародних
відносин і соціальних наук. Також над розробками з політології буде
працювати Одеський інститут МАУП. За галуззю знань “Публічне
управління та адміністрування” будуть проводитися дослідження у
Навчально-науковому інституті міжнародних відносин і соціальних
наук та Харківському інституті МАУП. Дослідженнями педагогічної
тематики займатиметься Навчально-науковий інститут міжнародних
відносин і соціальних наук, Житомирський інститут та Придунайська філія МАУП. У межах спеціальності “Психологія” заплановані наукові дослідження у Львівському інституті МАУП. Дослідженнями
на філософську тематику займатиметься Прикарпатський інститут
МАУП, розробками в межах проблематики розвитку територіальних
громад — Чернігівський інститут МАУП.
Кількісний розподіл тем за інститутами наведений у табл. 1.
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Таблиця 1
Підрозділ МАУП

Кількість
тем НДР

Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки
та фінансів

5

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
і соціальних наук

6

Навчально-науковий інститут права
ім. князя Володимира Великого

3

Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну

3

Волинський інститут ім. В. Липинського

3

Дніпровський інститут

1

Західнодонбаський інститут

2

Житомирський інститут

4

Львівський інститут

5

Маріупольський інститут

4

Одеський інститут

3

Придунайська філія

2

Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського

2

Харківський інститут

2

Херсонський інститут

3

Хмельницький інститут ім. Блаженнійшого Володимира,
Митрополита Київського і всієї України

10

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут

2

Яготинський інститут

3

Керівниками та виконавцями наукових досліджень виступають відомі
науковці, досвідчені викладачі та фахівці МАУП. Серед них: д-р політ. наук,
проф. Головатий М.Ф., д-р юрид. наук, проф. Заросило В.О., д-р екон. наук,
проф. Романова Л.В., д-р філос. наук, проф. Мєлков Ю.О., д-р наук з держ.
упр. Романенко Є.О., д-р юрид. наук Кислий А.М., д-р наук з держ. упр., доц.
Семенець-Орлова І.А., д-р юрид. наук, проф. Курко М.Н., д-р юрид. наук, проф.
Щокін Р.Г., д-р наук з держ. упр. Балашов А.М., д-р наук з держ. упр. Гурковський В.І., д-р наук з держ. упр. Мотренко Т.В., д-р наук з держ. упр. Непомнящий О.М., д-р наук з держ. упр. Омаров А.Е., д-р наук з держ. упр. Пивоваров К.В., д-р наук з держ. упр. Зима І.Я., д-р психол. наук, проф. Грись А.М.,
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д-р психол. наук, проф. Павлюк М.М., д-р психол. наук, проф. Говорун Т.В.,
д-р політ. наук Храбан І.А., д-р істор. наук Лукашенко А.І., д-р юрид. наук,
проф. Бандурка О.О., д-р юрид. наук, доц. Веклич В.О., д-р юрид. наук, проф.
Бородін І.Л., д-р юрид. наук, проф. Грохольський В.Л., д-р юрид. наук, доц.
Губанова Т.О., д-р юрид. наук, проф. Подоляка А.М., д-р екон. наук, проф.
Токар В.В., д-р юрид. наук, проф. Сибіга О.М., д-р юрид. наук, доц. Ковальська В.В., канд. наук з держ. упр. Каракасіді О.Ф., д-р юрид. наук, ст. наук. спец.
Капля О. М., д-р юрид. наук, проф. Діденко С.В. та ін.
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06.43

Код
завдання

“

Назва теми

Підрозділ МАУП
(інститут, філія
і т.ін.)
2
3
Інновації в управлінні
Навчальнобізнес-процесами
науковий
підприємства
інститут
менеджменту,
економіки
та фінансів
Науковий
керівник

”

2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор МАУП
М. Ф. Гончаренко

Термін
Мета дослідження,
виконання
очікувані наукові
(роки)
результати
4
5
6
7
Кафедра
Козлова А.І., 2021–2025 Екстенсивний
економічний
економіки
канд. екон.
розвиток обумовлює постійне
та управління наук, проф.
посилення уваги до пошуку
бізнесом
нових факторів прискорення
економічної динаміки, адекватних сучасному стану розвитку
світової економіки.
Головною причиною гальмування інноваційного розвитку
в країні є дефіцит фінансових
ресурсів, спад платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію з боку держави
та підприємницького сектору,
Кафедра

Науково-дослідні теми
підрозділів Міжрегіональної Академії управління персоналом
на період 2021–2025 роки

протокол № 1 від 24 лютого 2021 р.

СХВАЛЕНО
Вченою радою МАУП

Таблиця 2
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06.35

1

Сучасні тенденції
розвитку обліку,
оподаткування,
аналізу і аудиту
в Україні

2

Навчальнонауковий
інститут
менеджменту,
економіки
та фінансів

3

Кафедра
обліку
і оподаткування

4

Коваль М.І.,
канд. екон.
наук

5

7
погіршення якісних характеристик наукових кадрів і матеріально-технічної бази досліджень.
Незважаючи на високий інноваційний потенціал, інноваційна складова забезпечення
економічного розвитку використовується слабо. Стан інноваційної діяльності в Україні
кризовий.
У теперішній час йдеться вже
не про доцільність створення
системи підтримки технологічних змін, а про концептуальні
основи, критерії, інструменти
й механізми економічної політики, яка була б спроможною
забезпечити зростання інвестицій у технологічні зміни та
належну мотивацію інноваційного підприємництва
2021–2025 Еволюційні зміни в парадигмі бухгалтерського обліку та
її подальший генезис. Теорія,
практика і сучасні трансформації системи обліку і оподаткування підприємницької
діяльності в Україні. Професія
бухгалтера та її розвиток у
контексті освіти, професійного
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9

06.81.03 Наукові-методичні
засади формування
маркетингу стійкості
в забезпеченні сталого
розвитку на рівні
підприємства, регіону,
держави

Навчальнонауковий
інститут
менеджменту,
економіки
та фінансів

навчання і підвищення кваліфікації. Розвиток теорії і
практики аудиту під впливом
суспільних
трансформацій.
Бухгалтерський облік у секторі загального державного
управління. Методологія обліку в бюджетних і кредитних
установах. Теорія і практика аналітичного забезпечення управління економічними
суб’єктами в інноваційних
умовах. Перспективи застосування інформаційних систем і
технологій у бухгалтерському
обліку, аналізі та аудиті. Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових
статей щодо проблем реформування обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в Україні
Кафедра
Романова Л.В., 2021–2025 Розвиток науково-методичних
менеджменту д-р екон.
положень і розробка практичнаук, проф.
них рекомендацій щодо формування маркетингу стійкості
на рівні підприємства, регіону,
держави з метою забезпечення
сталого розвитку. Публікація
монографій, наукових статей
викладачів кафедри у фахових
виданнях, зарубіжних журналах та виданнях, що входять
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2

Стратегія і технології формування
конкурентоздатного
людського капіталу
в системі освіти
як головного фактору
розвитку вітчизняної
економіки

1

06.77

5

Дмитренко
Г.А.,
д-р екон.
наук, проф.

4

Управління
персоналом
та економіки
праці

3

Навчальнонауковий
інститут
менеджменту,
економіки
та фінансів

7
до науко-метричних баз даних, зокрема, у Scopus та Web
of Science; використання результатів наукових досліджень
в освітньому процесі та при
розробці навчально-методичної документації
2021–2025 Мета: розробити та обґрунтувати впровадження в систему
освіти стратегію та технології
формування конкурентоздатного людського капіталу як
головного фактора розвитку
вітчизняної економіки.
Очікувані результати: розроблені методологічні засади
управління процесом формування
конкурентоздатного
людського капіталу в системі
освіти України.
Дослідження впливу результатів діяльності ЗВО та ЗПТО
на формування ринку праці з
урахуванням тенденцій структурних зрушень в економіці.
Обґрунтування
напрямів
удосконалення
державної
політики щодо стратегії формування конкурентоздатного
людського капіталу як важливого фактора інноваційного
розвитку економіки.
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11

06.73

Модернізація
механізмів
формування
фінансових ресурсів
державними
структурами,
суб’єктами
господарювання
і населенням України
як умова економічного та соціального
розвитку суспільства

Навчальнонауковий
інститут
менеджменту,
економіки
та фінансів

Кафедра
фінансів,
банківської
та страхової
справи

Дацій О.І.,
д-р екон.
наук, проф.

Розробка прогресивних технологій формування конкурентоздатного людського капіталу
в системі освіти та їх експериментальна перевірка.
Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей щодо проблем
формування стратегії розвитку
освіти як головного інструменту розвитку вітчизняної економіки
2021–2025 Поглиблення
теоретичних
основ, розроблення методологічних положень і практичних
рекомендацій щодо підвищення ефективності механізмів
формування та використання
фінансових ресурсів суб’єктів
національної економіки в умовах глобалізації.
Систематизувати
фінансові
ресурсіи суб’єктів економіки
за джерелами формування та
напрямами використання; висвітлити роль фінансових ресурсів у забезпеченні сталого
розвитку національної економіки України; сформулювати
методологічний інструментарій управління фінансовими
ресурсами на різних рівнях еко-
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2

11.15.82 Гуманістичні інтенції
розвитку
громадянського
суспільства України
в умовах глобальних
викликів
XXI століття

1

4

Кафедра
суспільних
дисциплін
та соціальної
роботи

3

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
і соціальних наук

Головатий
М.Ф.,
д-р політ.
наук, проф.

5

7
номіки; розкрити сутність та
систематизувати механізми залучення фінансових ресурсів:
узагальнення іноземного досвіду управління фінансовими
ресурсами домогосподарств та
визначення можливості його
застосування в Україні; пропозиція концепції модернізації
управління фінансовими ресурсами розвитку національної
економіки України
2021–2025 Формування методологічних
засад дослідження сучасного
громадянського
суспільства,
тенденцій і моделей його розвитку в Україні. Розробка
міждисциплінарних підходів
(соціально-політичних, філософських, педагогічних, історичних) щодо формування
гуманістичних ціннісно-смислових орієнтирів розвитку особистості в умовах сучасного суспільства. Дослідження впливу
світових змін і глобальних
викликів на розвиток громадянського суспільства України.
Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей, організація науково-практичних конференцій
за темою дослідження

6

13

19.01.11 Медіаконвергенція
сучасного інформаційного простору
в Україні та світі
на шляху до
демократичних
трансформацій

Кафедра
публічного
адміністрування

СеменецьОрлова І.А.,
д-р наук
з держ. упр.,
доц.

НавчальноКафедра
Каліна І.І.,
науковий
журналістики канд. екон.
інститут
наук, доц.
міжнародних
відносин
і соціальних наук

10.15.31 Розвиток публічного
Навчальноуправління
науковий
та адміністрування
інститут
в умовах системних
міжнародних
галузевих реформ:
відносин
соціальні, економічні, і соціальних наук
безпекові та культурні
аспекти

2021–2025 Мета – наукове обґрунтування управлінських механізмів
ініціації, впровадження та
моніторингу реформ у різних
суспільних сферах в Україні.
Очікувані наукові результати:
концептуальний аналіз процесів прийняття, підготовки та
контролю реалізації управлінських рішень для забезпечення
розвитку суспільства; розбудова механізмів публічного
управління перетвореннями у
соціальній, економічній, безпековій, культурній сферах;
розвиток теорії та практики
реформ на основі аналізу кращого зарубіжного досвіду та
його адаптації у вітчизняному
контексті; підготовка наукових
публікацій на тему розбудови
механізмів публічного управління забезпеченням гарантій
дотримання прав людини та
громадянина в Україні та світі
2021–2025 Розробка теоретичних підходів
до вирішення проблеми медіаконвергенції сучасного інформаційного простору в Україні
та світі на шляху до демократичних трансформацій.
Розробка нового ретроспективно-рефлексійного методу
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7
аналізу історичного розвитку
та епістемних трансформацій
медіапродукції в межах спеціалізованої преси про кіно та
інші види мистецтва.
Розробка теорії формування
медіаконвергентних процесів
в інформаційному просторі
завдяки рекламі, зв’язкам із
громадськістю й засобам маркетингової комунікації.
Підготовка навчальних посібників та курсів лекцій членів
виконавського колективу дослідників
Кафедра пси- Шопша О.Л., 2021–2023 Визначити психологічні меНавчально15.41.21 Психологічні
хології
канд. психол.
ханізми збереження здоров’я,
науковий
механізми збереження
наук, доц.
роль самоконтролю і компенінститут
здоров’я особистості
сації в протіканні психічних
міжнародних
в умовах соціальних
процесів особистості в умовах
відносин
змін
і соціальних наук
соціальних змін.
Принципи та факти поліпшення психічного здоров’я
людини, основні аспекти взаємовпливу позитивних (негативних) емоційних станів, способи психологічного захисту,
профорієнтації, професійного
довголіття, що може сприяти
перегляду ставлення до способу життя особистості.

1

15

11.25.15. Чинники та закономірності розвитку
міжнародних
відносин

Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
і соціальних наук

Кафедра
міжнародних
відносин
та організації
туристичної
діяльності

Гольцов А.Г., 2021–2025 Мета – виявлення провідних
д-р політ.
чинників розвитку сучасних
наук
міжнародних відносин, основних тенденцій участі України в міжнародних відносинах,
реалізації євроінтеграційного
курсу її зовнішньої політики.
Очікувані наукові результати:
виявлення геополітичних засад
захисту національної безпеки
держав світу, зокрема України;
визначення сучасних чинників
розвитку та тенденцій трансформації міжнародних систем;
виявлення історичних закономірностей розвитку міжнародних відносин, участі в них
України; вироблення пропозицій щодо розробки основних
засад політики у сфері туризму
держав світу, зокрема України;
підготовка колективної монографії, публікація наукових
статей, організація наукових
конференцій за темою дослідження

Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей, організація науково-практичних конференцій
за темою дослідження
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2
Проблеми
перекладознавства
і філології в умовах
глобалізаційних змін
суспільства

Правове забезпечення
розвитку адміністративної, фінансової
та інформаційної
систем України

1
16.21

10.17;
10.21;
82.13

Навчальнонауковий
інститут права
ім. князя
Володимира
Великого

3
Навчальнонауковий
інститут
міжнародних
відносин
і соціальних наук

5
6
7
Бахов І.С.,
2021–2024 Методичні засади підготовки
д-р пед. наук,
філологів-перекладачів. Аналіз
проф.
впливу суспільних трансформацій на підготовку майбутніх
філологів. Аналіз тенденцій та
перспектив розвитку вітчизняної та зарубіжної філологічної
та педагогічної науки в умовах
глобалізаційних змін. Розробка
методик викладання філологічних та перекладознавчих дисциплін.
Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей щодо проблем
філологічної та педагогічної
науки
2021–2023 З урахуванням концептуМуравйов
Кафедра
альних розробок юридичної
К.В.,
адміністранауки, на основі вивчення і
д-р юрид.
тивного,
наук, доц.
систематизації існуючих науфінансового
ково-теоретичних підходів, а
та банківськотакож комплексного аналізу
го права
чинного законодавства України і практики його реалізації
та
сучасного
зарубіжного
досвіду – вироблення теоретичних положень правового
забезпечення розвитку адміністративної, фінансової та інформаційної систем України.

4
Кафедра
іноземної
філології
та перекладу
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Теоретичні
та практичні
проблеми правового
регулювання
цивільних
правовідносин

Держава, право,
демократія в умовах
сучасного розвитку
національної правової
системи

10.27

10.01.02;
10.07.23;
10.07.53;
10.07.61;
10.09.09;
10.15.03
Навчальнонауковий
інститут права
ім. князя
Володимира
Великого

Навчальнонауковий
інститут права
ім. князя
Володимира
Великого

Кафедра
теорії держави
і права
та конституційного права

Кафедра
цивільноправових
дисциплін
та міжнародного права

Подоляка
А.М.,
д-р юрид.
наук, проф.

Минюк Д.І.,
канд. юрид.
наук, доц.

2021–2025 Визначення змісту цивільно-правових інститутів, закономірностей їх розвитку та
функціонування; видів, підстав
виникнення цивільних відносин; способів захисту цивільних прав та законних інтересів.
Дослідження
особливостей
правового регулювання цивільних правовідносин та виявлення недоліків у цій сфері. Внесення науково обґрунтованих
пропозицій щодо удосконалення чинного цивільного законодавства, впровадження дієвих
механізмів реалізації правових
норм. Підготовка науково-методичних рекомендацій, посібників, публікація наукових статей щодо актуальних проблем
цивільного законодавства
2021–2025 Аналізуючи загальні тенденції
розвитку сучасної юридичної
науки, можна з упевненістю
стверджувати, що питання
взаємодії держави, права і демократії в умовах формування

Підготовка та захист дисертаційних та магістерських досліджень. Написання монографій,
навчальних посібників, публікація наукових статей
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7
національної правової системи
є не тільки методологічно значущим і теоретично цікавим, а
й містить всі ознаки актуальної проблеми.
Дослідити вагомі причини, які
актуалізують проблеми держави, права і демократії для
будь-якого фундаментального
дослідження, здійснюваного в
контексті процесів формування
та розвитку національної правової системи, серед них одним
з найважливіших і найбільш
актуальних є питання синхронізації процесів розвитку України як демократичної та правової держави. Виникає нагальна
потреба в розробці сучасних теорій, які б дали змогу розширити нову “реалістичну модель”
взаємозв’язку політики і права,
зокрема – демократії і права з
точки зору їх впливу на розвиток правових систем або, якщо
конкретніше, правової системи
України.
Держава, право, демократія і
процеси розвитку національної правової системи знаходяться в складному діалектич-
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85.29.05.11 Інформаційні
технології управління
системами
економічної безпеки
підприємства

Інститут
комп’ютерноінформаційних
технологій
та дизайну

Кавун С.В.,
Кафедра
комп’ютерно- д-р техн.
інформацій- наук, проф.
них систем
і технологій

ному взаємозв’язку, осмислення і дослідження яких є одним з
найважливіших теоретико-методологічних завдань сучасної
юридичної науки, що має безпосереднє відношення не тільки до чисто наукового розвитку
нових теорій і концепцій, а й
для триваючих державотворчих процесів в Україні, які, безумовно, визначать її майбутнє.
Підготовка науково-методичних посібників, публікація
наукових статей, підготовка
та видання монографії, організація та участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо
2021–2025 Оцінка економічної безпеки
підприємства, формування етапів створення інформаційної
технології, методологія створення інформаційної технології, реалізація та тестування.
Методичні засади розробки
інформаційних
технологій
для створення систем управління економічною безпекою
підприємства. Підготовка науково-методичних посібників,
публікація наукових статей в
наукометричних базах за темою дослідження
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Волинський
інститут
ім. В’ячеслава
Липинського

10.15.31 Теорія і практика
суспільного розвитку
та державного
управління

Кадебська
Е.В.,
канд. екон.
наук

Кафедра
Козак Н.Ф.,
дизайну
канд. арх.
та архітектури наук

Інститут
комп’ютерноінформаційних
технологій
та дизайну

81.95.01 Інноваційний
і традиційний підходи
в застосуванні
синтезу мистецтв
в дизайні середовища,
різного призначення

Кафедра
загальнонаукових,
соціальних

4
5
Кафедра
Чолишкіна
обчислюваль- О.Г.,
ної
канд. техн.
математики
наук, доц.
та комп’ютерного моделювання

3
Інститут
комп’ютерноінформаційних
технологій
та дизайну

1
2
89.57.25 Розпізнавання образів
за даними аерозйомки
безпілотних повітряних комплексів

6
7
2021–2025 Математичний апарат та методи розпізнавання образів,
інформаційна фільтрація цифрових зображень та продукту
аерозйомки безпілотних повітряних комплексів. Методологія створення інформаційної
технології для спостереження,
обробки даних, висновків за
даними спостережень, постановки скоригованих завдань
для БПЛА. Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей у наукометричних базах за темою
дослідження
2021–2025 Різноманітність спектра підходів у проектуванні дизайну середовища різного призначення.
Методологія створення нових
підходів та застосування синтезу мистецтв для проектування
об’єктів різного призначення.
Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей у наукометричних
базах за темою дослідження
2017–2022 Основні наукові результати відображені у доповідях професорсько-викладацького складу,
на засіданнях науково-мето-
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06.52.25 Формування
механізмів реалізації
державної
регіональної політики

Волинський
інститут
ім. В’ячеслава
Липинського

дичних семінарів кафедри.
Проводяться дослідження проблемних питань суспільного
розвитку та проблем державного управління, вплив різноманітних чинників на його
ефективність; у студентів розвиваються вміння до самостійної роботи над вирішенням
заданої проблеми чи розв’язанням конкретного завдання. Важливим результатом в
умовах зростання соціальної
значущості реформ у сфері державного управління є консолідація зусиль як теоретиків, так
і практиків державного управління, а також громадськості у
напрямі вироблення оптимальної перспективної моделі державного управління
Кафедра
Горбач Л.М., 2017–2022 Комплексне вивчення механізекономіки та канд. екон.
му реалізації державної регіоменеджменту наук, доц.
нальної політики, що надасть
можливість провести узагальнення проблем із врахуванням
світового досвіду їх вирішення. Це сприятиме формуванню
ефективного механізму державного регулювання регіональної політики та дасть змогу
окреслити перспективні напря-

і поведінкових
дисциплін
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2

10.15.15 Правова держава
як гарант дотримання
основних прав
і свобод людини

1

Волинський
інститут
ім. В’ячеслава
Липинського

3

Кафедра
права

4

Лопоха В.В.,
канд. юрид.
наук

5

7
ми її розвитку в Україні. Впродовж терміну реалізації теми:
проводиться цикл семінарів та
круглих столів, які висвітлюють найбільш дієві елементи
механізму державного регулювання регіональної політики;
організовуються
консультаційні програми з питань формування привабливого інвестиційного клімату; результати
досліджень публікуються у
вигляді підручників, навчальних посібників, статей та тез
конференції;
проводяться
круглі столи, присвячені проблемам регіонального розвитку. Обґрунтована необхідність
формування нового механізму
державного регулювання регіональної політики; запропоновано новий підхід до визначення
категорії “механізм державного
регулювання”;
обґрунтована
необхідність зміни розподілу
податкових надходжень між
центром і регіонами
2017–2022 Основні наукові результати відображені у доповідях професорсько-викладацького складу,
на засіданнях науково-мето-

6
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23.01.14 Новітні світові
маркетингові надбання, які доцільно
використовувати
в українській економіці

у громадянському
суспільстві

Дніпровський
інститут

Кафедра
менеджменту
і туристичного
бізнесу

Кривонос
А.О.,
канд. екон.
наук, проф.

дичних семінарів кафедри.
Проводяться дослідження механізму дії правових інститутів
у правовій державі, аналізується сучасний стан системи
державницьких
інституцій,
визначаються шляхи вдосконалення правової системи сучасної України. Розглянуто і
обґрунтовано ідею соціальної
правової держави, яка покликана бути гарантом ствердження
та дотримання основних демократичних принципів, зокрема,
принципу верховенства права,
а також прав людини у суспільстві, що потребує вирішення
як на рівні міжнародних правових відносин, так і на рівні
національного законодавства.
Визначено основні ознаки та
завдання правової соціальної
держави, їх становлення в історичному аспекті й розвиток
на сучасному етапі, а також
проаналізовано їхній вплив на
забезпечення прав і свобод людини
2021–2023 Перелік та аналіз світових маркетингових інструментів.
Дослідження методів їх адаптування до особливостей українського ринку
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1
2
14.35.01 Компетентнісна
парадигма
в забезпеченні якості
професійної підготовки майбутніх фахівців
соціально-економічного профілю

3
Західнодонбаський
інститут

4
5
Кафедра
Кушлакова
економіки та Н.М.,
менеджменту д-р іст. наук,
доц.

6
7
2021–2023 Узагальнення теоретичних засад впровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки студентів
у контексті забезпечення якості
освіти; виокремлення низки
компетентностей, які сприятимуть успішній професійній
діяльності та кар’єрному зростанню майбутніх фахівців.
Уточнення і розширення змісту
поняття “професійна компетентність” на основі теоретичних узагальнень та виділення
загальних й спеціальних компетентностей, якими повинен
володіти випускник закладу
вищої освіти за фаховим спрямуванням відповідно до викликів сьогодення та вимог роботодавців. Розгляд методологічних
можливостей сучасних парадигм освіти в підготовці конкурентоздатного фахівця у вищій
школі.
Вивчення досвіду зарубіжних
країн з проблем якості підготовки майбутніх фахівців
різних галузей господарської
діяльності; дослідження нормативно-правового забезпечення
вищої освіти в Україні в контексті європейської інтеграції
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06.61.33 Соціальноекономічний
потенціал регіону:
сучасні виклики
та перспективи

Західнодонбаський
інститут

Кафедра
соціальногуманітарної
підготовки
та права

Тищенко Т.І., 2021–2023 Провести оцінку стану соціканд. екон.
ально-економічного розвитку
наук
регіону; дослідити взаємозв’язки між процесами економічного та соціального розвитку
регіонів; вивчити можливості
імплементації європейського
досвіду управління соціально-економічним
розвитком
регіону; виокремити регіональні аспекти удосконалення
системи управління розвитком соціально-економічного
потенціалу регіону в умовах
трансформації економіки країни; визначити напрями формування соціальних кластерів
як важливих чинників сталого розвитку територіальних
громад; обґрунтувати напрями
вдосконалення державної політики щодо розвитку та збереження кадрового потенціалу
регіонів України як важливого
фактора інноваційного розвитку економіки. Проаналізувати
теоретичні
адміністративно-правові засади децентралізації влади в Україні, виокремити функції і повноваження
органів місцевого самоврядування в процесі реформування
на сучасному етапі
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1
2
82.15.23 Науковометодичне
обґрунтування
системи оцінювання
ефективності
менеджменту
підприємства

3
Житомирський
інститут

4
5
6
7
Кафедра
Осовська Г.В., 2021–2025 Узагальнити теоретичні підуправління
канд. екон.
ходи до формування і викорита адміністру- наук, проф.
стання системи оцінювання
вання
ефективності менеджменту.
Обґрунтувати методичні підходи до розрахунку сукупності збалансованих показників
(фінанси, клієнти, розвиток та
навчання, внутрішні процеси,
соціальна
відповідальність)
і відповідних управлінських
компетенцій. Схарактеризувати ефективність управління та
кінцеві результати господарської діяльності, тобто узагальнені показники прибутку і рентабельності.
Оцінка ефективності менеджменту підприємства.
Обґрунтування напрямів вдосконалення системи оцінювання ефективності менеджменту
підприємства.
Методичні засади розробки
системи оцінювання ефективності менеджменту підприємства. Підготовка науково-методичних рекомендацій,
публікація наукових статей
щодо проблем системи оцінювання ефективності менеджменту підприємства
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10.71

Реформування
правоохоронної
та правозахисної
діяльності в сучасній
Україні

04.61.05 Питання безпеки
психічного здоров’я
особистості

Житомирський
інститут

Житомирський
інститут

Дідора М.І., 2021–2025 Методичні засади дослідження
канд. психол.
чинників психічного здоров’я
наук, доц.
особистості та забезпечення
умов його збереження (2021–
2022). Створення психологічних програм збереження психічного здоров’я особистості.
Апробація отриманих результатів на науково-практичних
конференціях
(2022–2024).
Підготовка науково-методичних посібників, публікація тез
та наукових статей щодо проблем безпеки психічного здоров’я особистості (2023–2025)
2021–2025 Метою дослідження є встановКафедра
Свистович
лення сутності правоохоронної
правознавства Р.С.,
та правозахисної діяльності,
канд. юрид.
завдань та призначення пранаук, доц.
воохоронних та правозахисних органів, особливостей їх
реформування та оптимізації
діяльності в сучасній Україні.
Очікувані наукові результати
полягають у науковій обґрунтованості та прикладній спрямованості теоретичних положень, підходів і рекомендацій,
використання яких приведе до
покращення діяльності правоохоронної та правозахисної
діяльності в Україні та необхід-

Кафедра
психології
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Морально-правові
та психологічні
засади соціального
управління в умовах
європеїзації сучасної
України (методологія
і практика)

82.17

06.54.31.03 Механізм розвитку
інноваційних методів
і моделей управління
в умовах цифрової
економіки України

2

1

Львівський
інститут

Житомирський
інститут

3

5

6

7

ності впровадження інформаційно-аналітичних технологій
для проведення публічного
аудиту діяльності правоохоронних органів в Україні.
Підготовка науково-методичних посібників, публікації наукових статей щодо проблем
реформування правоохоронної
та правозахисної діяльності
в сучасній Україні
Федоренко
2021–2025 Методологічні підходи до анаКафедра
В.О.,
лізу впливу морально-правосуспільнових та психологічних засад
гуманітарної канд. філос.
наук., доц.
на ефективність соціального
та фундауправління.
ментальної
Методологія оцінки ефективпідготовки
ності соціального управління
та її структури.
Аналіз функціональної залежності ефективності соціального
управління від стану процесу
“європеїзації”.
Підготовка науково-методичних посібників, монографій
Кафедра
Данилюк Л.Г., 2021–2025 Методичні засади підвищення
менеджменту канд. екон.
ефективності процесів управорганізацій
наук, доц.
ління шляхом застосування інноваційних методів і моделей,
які орієнтовані на потреби роз-

4
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10.01.11 Перспективи
вдосконалення
окремих галузей
законодавства
України

Львівський
інститут

Кафедра
права

Яворська
В.Г.,
канд. юрид.
наук, доц.

витку цифрової економіки.
Оцінка впливу цифрових технологій на процеси управління
організаціями в бізнесі та інших сферах. Характеристика
нових підходів до побудови
процесів управління в бізнесі
і некомерційному секторі з використанням засобів цифрової
економіки. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності процесів управління шляхом застосування інноваційних
методів і моделей. Підготовка
науково-методичних посібників, публікація наукових статей
щодо розвитку і використання
інноваційних методів і моделей
у цифровій економіці
2021–2025 Визначення напрямів удосконалення законодавства України. Узагальнення проблемних
питань у вигляді недоліків окремих галузей законодавства
України з метою напрацювання пропозицій для подальшого
вдосконалення законодавства
та практики його застосування. Підготовка науково-методичних посібників, навчальних
посібників, колективної монографії, публікація наукових
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2

06.81.01 Фінансове
забезпечення
діяльності підприємств в умовах
глобальних викликів

1

4

Кафедра
економіки
та підприємництва

3

Львівський
інститут

Магас Н.В.,
канд. екон.
наук, доц.

5

7
статей, тез доповідей на конференціях та наукових семінарах
щодо перспектив вдосконалення недоліків окремих галузей
законодавства України

2021–2025 Розробити рекомендації щодо
підвищення
ефективності
управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємств в умовах глобальних
викликів. Дослідити теоретико-методологічні засади управління фінансовим забезпеченням підприємств. Здійснити
аналіз та оцінку фінансових
передумов формування фінансового забезпечення підприємств. Формування фінансової
стратегії розвитку підприємств.
Визначення напрямів реалізації фінансової політики забезпечення розвитку підприємств
в умовах глобальних загроз.
Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей щодо фінансового
забезпечення діяльності підприємств в умовах глобальних
викликів

6
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Львівський
інститут

Львівський
інститут

14.35.07 Сучасні психологічні
форми і методи
розвитку гнучких
навичок у здобувачів
вищої освіти

14.01.76 Новітні напрями
і технології інтерактивної взаємодії
учасників освітнього
процесу у формуванні
мовних і загальних
компетентностей
студентів

Кафедра
соціальногуманітарних
і фундаментальних
дисциплін

Кафедра
психології

Матюшко
Л.І.,
канд. істор.
наук, доц.

Іванюк У.В.,
канд. екон.
наук, доц.

2021–2025 Методичні засади формування
гнучких навичок у здобувачів
сучасної вищої освіти. Характеристика нових форм і методів
для формування навичок, що
дають змогу швидко адаптуватися до нових умов та вміння вирішувати нестандартні
завдання. Розвиток та формування критичного мислення,
креативності,
ініціативності,
навичок тайм-менеджменту у
здобувачів вищої освіти з психології. Оцінка впливу творчого процесу на формування
гнучких навичок у практичній
роботі психолога.
Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей щодо сучасних
психологічних форм та методів
розвитку гнучких навичок у
здобувачів вищої освіти
2021–2025 Методичні засади підвищення
якості вищої освіти через використання сучасних засобів
інтерактивної взаємодії в умовах дистанційного навчання.
Дослідження методів, способів,
засобів і ресурсів для запровадження дистанційної роботи та
інших форм взаємодії зі студен-
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2

10.63.27 Проблематика
захисту прав працівників при укладенні
колективних
договорів у сучасних

1

4

5

Маріупольський Кафедра
Резніченко
інститут
правознавства В.О.,
канд. юрид.
наук, доц.

3

7

тами в умовах глобальної пандемії. Інтерактивна взаємодія
у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного
матеріалу. Оцінка впливу використання навчальних платформ Zoom, Google Classroom,
Moodle, цифрових технологій
на процеси вивчення іноземної
мови.
Характеристика усіх навчальних платформ та нових підходів. Аналіз доступних можливостей усіх платформ та
зворотного зв’язку зі студентами. Підготовка науково-методичних посібників, публікація
наукових статей, розробка відеопояснень викладачами граматичних тем в іноземній мові,
створення Google Hangouts,
ознайомлення з файловим форматом Aiken для проведення
модульних контрольних робіт з
письмового перекладу
2021–2023 Внесення пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення
норм чинного законодавства
України та проекту ТК України з урахуванням правозасто-

6
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15.81.29 Дослідження
механізмів психоемоційного
самовідновлення
й самодопомоги
у фахівців професій
з підвищеним
ризиком для життя

умовах реформування
трудового
законодавства

Маріупольський Кафедра
інститут
соціальних
наук
та психології

Судакова
О.С.,
д-р філос.
в галузі
психол.

совної практики в цій сфері.
Позитивне застосування запропонованих норм та заходів для
захисту прав працівників при
укладенні колективного договору на підприємствах, організаціях, закладах
2021–2023 На основі аналізу теоретикометодологічної бази, а також
власного дослідження, дослідити особливості механізмів
психоемоційного самовідновлення й самодопомоги у фахівців професій з підвищеним
ризиком для життя (ДСНС,
лікарі (інфекційних відділень),
НГУ, ЗСУ). Очікувані наукові
результати: виявити стратегії
та засоби подолання особистістю психоемоційного навантаження в процесі екстремальної
діяльності з метою подальших
наукових досліджень; отримати результати дослідження
механізмів
психоемоційного
самовідновлення в процесі екстремальної діяльності з метою
подальших наукових досліджень; отримати результати
дослідження механізмів психоемоційної самодопомоги в процесі екстремальної діяльності
з метою подальших наукових
досліджень
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10.17.21 Формування
механізму державного
управління регіонального промислового
комплексу

1
2
06.52.25 Стратегія держави
як засіб конкурентоспроможності
національної
економіки

5
6
7
Устинов Р.Г., 2021–2023 Розробка методичних підхоканд. екон.
дів, методів, моделей і науконаук
во-практичних рекомендацій
щодо
розвитку
механізму
формування стратегії держави
та його складових. Розробка
механізму формування єдиної
стратегії держави як комплексу
стратегій розвитку національного виробництва – позиціонування держави на світовому
ринку, визначення пріоритетів
розвитку галузей національного виробництва
2021–2023 Розробка теоретичних і метоМаріупольський Кафедра
Логвінов
дологічних засад управління
інститут
менеджменту Ю.В.,
розвитком промислового компканд. техн.
лексу регіону, формування, ренаук, доц.
алізації й оцінки ефективності
стратегії його реформування в
умовах глобалізації економічних відносин та інформатизації
економіки. Розробка моделі механізму управління розвитком
промислового комплексу регіону і методологічні принципи
її побудови; поняття системи
управління розвитком промислового комплексу регіону; механізм стратегічного управління промисловим комплексом
регіону за рахунок включення

3
4
Маріупольський Кафедра
інститут
управління
персоналом
та економіка
праці
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06.52.41 Сучасний стан та
перспективи розвитку
економіки, фінансів
та підприємництва
України
в регіональному
вимірі

Одеський
інститут

Кафедра
управління,
фінансів
та адміністрування

Господінова
З.Я.,
канд. екон.
наук, доц.

нових елементів та інструментів, що відповідають особливостям сучасного розвитку економіки, у тому числі підсистеми
забезпечення безпеки економічного розвитку
2021–2025 Мета дослідження: аналіз сучасного економічного стану
економіки, фінансів та підприємництва в регіональному
вимірі. Оцінка впливу фінансово-економічного механізму
функціонування підприємств
на розвиток підприємництва,
формування та використання
ресурсного потенціалу з метою
оптимізації економічних результатів діяльності з погляду
регіонального виміру. Очікувані наукові результати: підготовка наукових доповідей, науково-методичних посібників,
публікація наукових статей;
підготовка студентів до наукових конкурсів; робота Навчально-наукової лабораторії “Дослідження економіки, фінансів та
підприємництва в регіональному вимірі” під керівництвом
д-ра філософії в галузі економіки МКА, проф. аудиту (МКА)
Сосновської Л.Б.
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1
2
10.23.61 Новий етап правової
реформи в Україні

3
Одеський
інститут

4
Кафедра
правових
дисциплін

5
6
7
Пьохов В.М., 2021–2025 Аналіз нового етапу Констиканд. юрид.
туційної реформи в Україні.
наук, доц.,
Оцінка впливу судової рефорЗолотарьова
ми на забезпечення незалежО.А.,
ності судової системи і рівень
доц., ад’юнктзахисту прав людини.
проф. МКА
Аналіз ходу реформування правоохоронних органів України.
Дослідження процесу децентралізації влади.
Обґрунтування напрямів удосконалення антикорупційної
політики держави з урахуванням закордонного досвіду.
Дослідження правових основ
Медичної реформи. Вивчення
тенденцій реформування галузей законодавства України і
цифровізації в умовах дії Угоди
про асоціацію України з Європейським Союзом. Політико-правові проблеми сучасних
реформ.
Очікувані наукові результати:
підготовка науково-методичних посібників, наукові доповіді, публікація наукових статей
щодо сучасних проблем Правової реформи; участь у наукових
конференціях з тематики НДР;
робота Навчально-наукової ла-
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10.01.11 Психологічне
здоров’я особистості
з позицій мультидисциплінарного підходу

Одеський
інститут

бораторії “Новий етап Правової реформи в Україні” під
керівництвом канд. юрид. наук
Пєрова А. П.; написання колективної монографії “Актуальні
питання правового забезпечення сучасних реформ в Україні”
Асєєва Ю.О., 2021–2025 Мета дослідження: проаналізуКафедра
канд. психол.
вати сучасний стан та тендензагальноції розвитку суспільних наук,
наук
наукових,
дослідити динаміку соціальної
соціальних та
парадигми, психологічне та
поведінкових
психічне здоров’я особистості
наук
в різноманітні вікові періоди.
Соціальна психометрія. Дослідження видів психологічної,
психо-соціальної та соціальної
допомоги особистості. Тенденції організації науково-дослідної роботи в галузі психології
та соціології. Дослідження розвитку інформаційно-комунікативних тенденцій сучасності.
Дослідження підліткового та
юнацького періоду: норма, новоутворення, девіації, патологія. Дослідження девіантної та
делінквентної поведінки особистості. Мультидисциплінарний
підхід до виявлення та корекції
психо-соціального стану особистості. Мультидисциплінарний
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2

06.52.35 Теоретико-механічні
та практичні засади
розвитку економічної
науки в Україні

1

Придунайська
філія

3

5

6

7
підхід до дослідження, психокорекції та профілактики
девіантної та делінквентної поведінки. Профілактика різноманітних форм поведінки, що
відхиляються від норми. Очікувані наукові результати:
підготовка науково-методичних посібників, наукові доповіді, публікація наукових
статей щодо сучасних проблем
психологічного та психічного
здоров’я особистості; участь у
наукових конференціях з тематики НДР; робота Навчально-наукової лабораторії “Навчально-наукова лабораторія
дослідження психологічного
здоров’я особистості з позиції
мультидисциплінарного підходу” під керівництвом Асєєвої Ю.О.
Кафедра
Мурашко І.С., 2021–2025 Теоретико-методологічні засаекономіки та канд. екон.
ди розвитку економічної науки
менеджменту наук
в Україні. Пошук шляхів удосконалення механізму управління підприємствами. Дослідження впливу економічної
кризи на розвиток підприємств.
Вивчення європейського досвіду розвитку економічної науки

4
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10.01.11 Теоретико-прикладні
проблеми правового
регулювання
в Україні

10.01.17 Актуальні проблеми
правозастосування
законодавства
в Придунайському
регіоні та на Україні
в умовах
транскордонного
співробітництва

Кафедра
права

Переверза
О.Я.,
канд. юрид.
наук

2021–2025 Мета дослідження, очікувані
наукові результати: дослідження проблеми правозастосування законодавства в Придунайському регіоні та в Україні в
умовах транскордонного співробітництва,
обґрунтування
напрямів вдосконалення регіонального та національного
законодавства в умовах транскордонного співробітництва.
Публікації наукових статей, тез
доповідей із теми дослідження
Моршнєв Є.І., 2021–2025 Мета дослідження: поглибленПрикарпатський Кафедра
ня теоретико-методологічних
правознавства д-р наук.
інститут
та теоретико-прикладних основ
в галузі
ім. М. Грушевсьправового регулювання в Укракого
права, проф.
їні і розвиток концептуальних
положень, що узагальнюють
соціальну практику в контексті
правозастосування. Обґрунтування напрямів удосконалення державної політики щодо
розвитку правових відносин в
Україні.
Очікувані наукові результати:
виявити тенденції та перспективи розвитку правових відно-

Придунайська
філія

у контексті змін. Підготовка науково-методичних посібників,
публікація наукових статей із
теми дослідження
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2

Теоретико-методичні
засади збереження та
розвитку трудового
потенціалу України
в умовах соціальноекономічної кризи

1

06.54

4

Кафедра
економіки
та підприємництва

3

Прикарпатський
інститут
ім. М. Грушевського

6

7
син у контексті законодавчих
реформ в Україні з урахуванням європейських стандартів
прав людини

Квасній Л.Г., 2021–2025 Мета дослідження: методичні
канд. екон.
засади управління процесом
наук, проф.
відтворення трудового потенціалу.
Оцінка впливу трудового потенціалу на формування ринку
праці з урахуванням тенденцій
структурних зрушень в економіці. Обґрунтування напрямів
вдосконалення державної політики щодо розвитку та збереження трудового потенціалу
України як важливого фактора
інноваційного розвитку економіки. Методичні засади розробки мотиваційних важелів сприяння відтворенню трудового
потенціалу.
Очікувані наукові результати:
підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей щодо проблем
розвитку трудового потенціалу
України в умовах соціальноекономічної кризи

5
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Харківський
інститут

Харківський
інститут

Херсонський
інститут

06.35.23.15 Теоретикометодологічні засади
логістичної діяльності
виробничих
підприємств

10.09.09 Історія та сучасність
державотворення
в Україні

10.09.09 Традиції та новації
сучасної правової
системи України

Кафедра
Сумець O.М., 2021–2025 Мета. Розвиток теоретико-меменеджменту д-р екон.
тодологічних засад логістичної
наук, проф.
діяльності на вітчизняних виробничих підприємствах.
Очікувані результати: підготовка і видання монографії “Логістичний менеджмент виробничих підприємств”; підготовка і
опублікування наукових статей
для публікації у періодичних
наукових виданнях України,
що індексуються в міжнародних базах; оформлення заявок
на отримання авторських свідоцтв на наукові твори відповідно до теми дослідження;
підготовка тез доповідей для
участі в Міжнародних науково-практичних конференціях
Рудь А.А.,
2021–2025 Мета: дослідити державотворКафедра
канд. іст.
чі процеси в Україні на різних
соціальногуманітарних наук, доц.
етапах розвитку.
Очікувані результати: захист
дисциплін
кандидатських
дисертацій;
опублікування наукових статей; участь у вітчизняних та
міжнародних наукових конференціях
Кафедра
Діденко С.В., 2021–2023 Закріплення правових традиправових
д-р юрид.
цій, їх специфіка й використандисциплін
наук, проф.
ня в існуючих національних
правових систем. Аналіз право-
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2

81.79.11.23 Фундаменталізація
та індивідуалізація
підготовки фахівців
з вищою освітою

1

Херсонський
інститут

3

Кафедра
фундаментальних
дисциплін

4

Кузнецова
Ю.В.,
канд. пед.
наук, доц.,
Богомолова
М.Ю.,
канд. пед.
наук, доц.

5

7
вої спадщини та її використання з традиціями та новаціями
правової реальності. Урахування власних правових традицій
стосовно правової системи
України з урахуванням змін
політичного, економічного та
соціального устрою. Підвищення ролі суспільства та держави
у системі національного права.
Методичні розробки правил
складання процесуальних документів. Обґрунтування напрямів вдосконалення сучасної
правової системи
2021–2025 Фундаменталізація та індивідуалізація навчальної діяльності
як основні напрями розвитку
вищої освіти. Стандартизація
вищої освіти. Складові елементи системи стандартизації
вищої освіти: державний стандарт вищої освіти, галузевий
стандарт вищої освіти, стандарт вищої освіти вищих навчальних закладів та їх зміст.
Поняття освітньо-професійної
програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики, засобів
діагностики якості вищої освіти, навчальних планів. Основні

6
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06.52.45 Механізм ведення
бізнесу
на Херсонщині
в період “до COVID”
і “після COVID”

Херсонський
інститут

Кафедра
менеджменту
організацій
та економіки

Чумаченко
А.С.,
канд. екон.
наук, доц.

принципи розвитку вищої освіти: принцип фундаментальності, принцип варіативності
та альтернативності, принцип
гуманізації навчально-виховного процесу у вищій школі,
принцип гуманітаризації змісту
освіти, принцип демократизації
освітнього простору
2021–2025 Мета дослідження: розробка
програми підтримки ведення
бізнесу на Херсонщині в період
“до COVID” і “після COVID”.
Завдання дослідження:
• оцінка впливу COVID на
особливості ведення бізнесу на
Херсонщині;
• аналіз напрямів вдосконалення державної політики щодо
розвитку та збереження трудового потенціалу в умовах пандемії;
• розробка рекомендації щодо
виходу з кризи для підприємств Херсонщини;
• проведення науково-практичних семінарів, конференцій,
круглих столів з досліджуваної
тематики;
• підготовка науково-методичних посібників, публікація
наукових статей щодо проблем
розвитку та виходу з кризи підприємств Херсонщини.
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21.41.63 Історія, культура
та освіта:
християнський вимір

1

Хмельницький
інститут

3

4

Дацюк А.О.,
канд.
богослов’я

5

7
Очікувані наукові результати:
здійснення всебічного аналізу
умов ведення бізнесу на Херсонщині в умовах пандемії;
розробка практичних рекомендацій щодо підтримки бізнесу
Херсонщини в умовах економічної кризи

2021–2025 Мета дослідження полягає у
релігієзнавчо-філософському
аналізі суспільних процесів та
виявленні залежності динаміки взаємозв’язків між історією,
культурою та освітою у контексті християнського світогляду.
Очікувані наукові результати:
організація та проведення
щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Історія, культура та освіта:
християнський вимір”; підготовка до друку збірника наукових праць; публікація наукових статей і тез доповідей у
міжнародних та всеукраїнських
конференціях, семінарах та
круглих столах за тематикою
наукового дослідження

6

45

Хмельницький
інститут

Хмельницький
інститут

03.19.21 Збереження
національної ідеї
та національної
самосвідомості
Українського народу
в контексті
історичних подій
ХХ–ХХІ століть

10.11.91 День Соборності
України: історикополітологічні дискусії

2021–2025 Мета дослідження полягає у
з’ясуванні суті та аспектів реалізації української національної ідеї у ХХ столітті та на сучасному етапі.
Очікувані наукові результати:
організація та проведення
щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Збереження національної ідеї
та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ–
ХХІ століть”; підготовка до
друку збірника наукових праць;
публікація наукових статей і
тез доповідей у міжнародних та
всеукраїнських конференціях,
семінарах та круглих столах
за тематикою наукового дослідження
Парандій
2021–2025 Метою дослідження є встаВ.О., канд.
новлення ролі ідеї соборності
іст. наук, доц.
України в історико-політологічному контексті, здійснити
об’єктивне і всебічне висвітлення суспільно-політичного
розвитку України в контексті
ідеї соборності в період здобуття і становлення Української
держави.

Білий Л.Г.,
канд. пед.
наук, доц.
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11.25.19.05 Україна у сучасному
геополітичному
просторі: погляд
молоді

1

Хмельницький
інститут

3

Наукове
товариство
студентів
та молодих
вчених

4

Білий Л.Г.,
канд. пед.
наук, доц.

5

7

Очікувані наукові результати:
організація та проведення
щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції
“День Соборності України: історико-політологічні дискусії”;
підготовка до друку збірника
наукових праць; публікація наукових статей і тез доповідей у
міжнародних та всеукраїнських
конференціях, семінарах та
круглих столах за тематикою
наукового дослідження
2021–2025 Метою дослідження є стимулювання наукових досліджень студентів та поміркований синтез суперечливих,
критичних і конструктивних
думок щодо шляхів і механізмів
ефективного входження України до світового економічного,
політичного, освітнього, культурного та правового простору.
Очікувані наукові результати:
організація та проведення
щорічного
Всеукраїнського конкурсу студентських та
учнівських наукових робіт
“Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд
молоді” (конкурс проводиться
з 2003 року). Лінк на Положен-
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06.81.01 Фінансовоекономічний механізм
управління діяльністю вітчизняних
підприємств за умови
розвиту інтеграційних
процесів

Хмельницький
інститут

Цимбалюк
Кафедра
економіки
Г.С.,
та управління канд. екон.
наук

2021–2025 Теоретико-методологічні основи формування і оцінки
фінансово-економічного механізму управління діяльністю
підприємств. Оцінка існуючого
фінансово-економічного механізму для підприємств у цілому
і за окремими його складовими.
Обґрунтування
перспективних напрямів державного регулювання економіки з метою
підвищення
ефективності
функціонування
фінансовоекономічного механізму. Кадрове та обліково-інформаційне забезпечення результативної діяльності підприємств.
Публікація наукових збірників,
наукових статей і тез доповідей

ня про конкурс: https://drive.
google.com/file/d/1km-87DMtfkzgt5aCVvpBm0UwRdKREdmh/view; організація та
проведення щорічної звітної
студентської
Всеукраїнської
науково-практичної конференції “Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд
молоді”; підготовка до друку
збірника наукових праць студентів та молодих вчених

48
Кафедра
психології

Хмельницький
інститут

15.41.21 Закономірності
становлення
професійної
та особистісної
ідентичності
майбутнього
фахівця – психолога

4

Кафедра
права
та правоохоронної
діяльності

3

Хмельницький
інститут

2

10.01.02 Актуальні питання
державотворення
та захисту прав
людини в Україні

1

6

7
у міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах
та круглих столах за тематикою
наукового дослідження

2021–2025 Дослідження питання дотриЦиганюк
мання та захисту прав людини
Ю.В.,
в Україні, особливості процесу
д-р юрид.
державотворення на сучасному
наук, доц.,
етапі. Підготовка науково-меАвсієвич А.В.,
тодичних посібників, публіPhD
кація наукових статей щодо
актуальних питань державотворення та захисту прав людини в Україні
Олійник В.В., 2021–2025 Інтеграція наукових, профеканд. пед.
сійних знань здобувачів вищої
наук, доц.
освіти, розуміння професійних
дій та власної приналежності
до професійної діяльності; формування у здобувачів вищої
освіти адекватного “Я-образу”,
професійної толерантності та
самоорганізації;
проведення
наукових досліджень та апробація отриманих результатів
на наукових зібраннях, конференціях; участь у профільних
наукових заходах; публікація
наукових досліджень у Збірнику наукових праць “Психологія

5
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Кафедра фун- Олійник В.В., 2021–2025 Формування у здобувачів видаментальної канд. пед.
щої освіти духовної культури
підготовки
наук, доц.
особистості через менталітет
та мову українського народу;
проведення наукових досліджень та апробація отриманих
результатів на наукових конференціях, круглих столах; участь
у профільних наукових заходах; публікація наукових досліджень у Збірнику наукових
праць “Українська мова і нація”
Кафедра фун- Савчук Л.О., 2021–2025 Підготовка компетентних фадаментальної канд. пед.
хівців з технолізованими знанпідготовки
наук, доц.
нями, творчою ініціативою,
сучасним рівнем цифрової
грамотності, внутрішньою самодисциплінованістю, налаштованістю на максимальний
результат при виконанні професійних задач, усвідомленої
відповідальності за долю своєї
країни та людства; проведення
наукових досліджень та апробація отриманих результатів
на наукових конференціях, науково-практичних семінарах;

Хмельницький
інститут

Хмельницький
інститут

16.01.11 Національні
та глобальні мови
в умовах сучасних
інтеграційних
процесів

14.01.76 Інноваційні технології
як основа
професійного
становлення
особистості

ХХІ століття: теоретичні та
практичні дослідження”, який
випускається кафедрою
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71.37.75 Тенденції, проблеми
та перспективи
розвитку туристично-рекреаційного
господарства
Хмельниччини

1

Хмельницький
інститут

3

5

Кафедра теорії Коцюк В.Д.,
та практики
канд. іст.
туризму
наук

4

7
участь у профільних наукових
заходах; публікація наукових
досліджень у Збірнику наукових праць “Інноваційні технології ХХІ століття”

2021–2025 Проаналізувати стан туристичного потенціалу Хмельниччини, можливості його використання в контексті загального
розвитку українського та європейського туристичного ринку. Розглянути перспективи
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в розвиток
туристичної сфери Хмельниччини.
Аналіз проблем розвитку туризму на Хмельниччині та
можливі шляхи їх вирішення й
перспективи розвитку.
Проведення наукових досліджень та апробація отриманих
результатів на наукових конференціях, науково-практичних семінарах; публікація наукових досліджень у Збірнику
наукових праць “Туризм ХХІ
століття: проблеми та перспективи”
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Чернігівський
інститут
ім. Героїв Крут

Чернігівський
інститут
ім. Героїв Крут

Яготинський
інститут

6 06.61.33 Формування
кластерної політики
в умовах
децентралізації
регіонів

10.01.01.03 Сучасні зміни
вітчизняного
законодавства
в Україні: аналіз
впливу на сфери
життя українців

02.41.41 Особливості
соціальної роботи
з молоддю в сучасних
умовах

Мурашко
М.І.,
канд. екон.
наук, доц.

Кафедра
соціальної
роботи
та соціології

Чорноштан
Є.В.,
д-р філос.
в галузі
політол.

Кафедра
Сидоренко
правознавства Є.В.,
канд. юрид.
наук

Кафедра
управління
персоналом,
економіки
праці
та публічного
управління

2021–2025 Мета дослідження: напрацювання рекомендацій для
територіальних громад щодо
формування на їх території окремих кластерів, виходячи з їх
потенціальних можливостей.
Очікувані наукові результати:
підготовка науково-методичних посібників; публікація наукових статей щодо зазначеної
мети дослідження
2021–2025 Мета дослідження: зміна трудового законодавства в Україні.
Порядок матеріальної відповідальності в трудовому праві
України. Аналіз антикорупційного законодавства України.
Реформування судової системи правоохоронних органів.
Аналіз законодавства права
соціального забезпечення в
Україні. Проблеми виконавчого провадження.
Очікувані наукові результати:
підготовка науково-методичних посібників; публікація наукових статей щодо зазначеної
мети дослідження
2021–2025 Проаналізувати стан та перспективи соціальної роботи з
молоддю на місцевому (Яготинська територіальна громада) та регіональному рівнях; ви-
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06.35.23 Стан та перспективи
розвитку логістичних
послуг на регіональному рівні

1

Яготинський
інститут

3

5

Кафедра
Грицай В.Г.,
економіки та канд. екон.
менеджменту наук

4

7
значити підходи та технології
до соціальної роботи з молоддю; проаналізувати правові
засади соціального захисту
молоді та запропонувати напрями удосконалення нормативно-правової бази; запропонувати шляхи вдосконалення
організації діяльності суб’єктів
місцевого
самоврядування
щодо реалізації молодіжної політики (підготовка статей, тез
конференцій, навчальних посібників, участь у розробці планів та програм розвитку органів
місцевого самоврядування)
2021–2025 Дослідити сучасний стан та
перспективи розвитку логістики на місцевому (Яготинська
територіальна громада) та регіональному рівнях; побудувати раціональну логістичну модель реалізації державної регіональної політики та розробити
напрями удосконалення системи організації і управління регіональним розвитком; провести моніторинг транспортного
потенціалу на регіональному
рівні з метою виокремлення
проблемних питань (підготовка статей, тез конференцій, нав-

6

53

10.53.21 Механізм
та реалізація
екологічної політики
на регіональному
рівні

Яготинський
інститут

Кафедра
загальноосвітніх
дисциплін

Чорноштан
Т.М.,
канд. філос.
наук, доц.

2021–2025 Дослідити особливості взаємодії природи та суспільства; оцінити вплив діяльності аграрного сектору економіки на стан
навколишнього
середовища;
розробити критерії та методи
оцінювання стану довкілля на
місцевому (Яготинська територіальна громада) і регіональному рівнях; сформувати пропозиції щодо мінімізації впливу
сільськогосподарських виробників на стан довкілля (підготовка статей, тез конференцій,
навчальних посібників, участь
у розробці планів та програм
розвитку органів місцевого самоврядування)

чальних посібників, участь у
розробці планів та програм розвитку органів місцевого самоврядування)

ДЛЯ НОТАТОК
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