
 

 

Звіт науково-дослідної роботи 

Чернігівського інституту МАУП за 2019 р. 

Форма 1 

Чисельний склад науковців підрозділу у 2019 році: 
 

Штатних  (осіб) Сумісників (осіб) 

докторів наук (ВАК) - докторів наук (ВАК) 2 

кандидатів наук  9 кандидатів наук  3 

докторів наук у галузі - докторів наук у галузі - 

докторів філософії - докторів філософії - 

аспірантів - аспірантів - 

викладачів без ступеню, які мають наукові 

публікації 
3 

викладачів без ступеню, які мають 

наукові публікації 

- 

 

Інформація про наявні або завершені науково-дослідні теми,  

для коригування документу «Зведений план наукової роботи МАУП на 2016-2020рр.» 
 

Науково-дослідні роботи підрозділів МАУП 
 

Стан 
(нова тема; 

триваюча тема;  
скасована; 

змінена; закінчена) 

Код 
завдання 

Назва теми Кафедра 
Науковий 

керівник 

Термін 
виконання 

II.2 

30.00.02 
 

«Імплементація 

Європейських 

стандартів у сфері 

забезпечення прав і 

свобод людини та 
громадянина в 

національне 

законодавство 

України» 

Кафедра 

Правознавство 
 

 К.ю.н.  

Сидоренко 

Є.В. 
 

2016-2020  

Написання статей; участь у 

конференціях; у регіональних 

програмах розвитку; 

міжнародна співпраця  

 

відповідно до теми 

«Імплементація Європейських 
стандартів у сфері 

забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина в 

національне законодавство 

України» 

II.2 

29.06.01 

 

«Удосконалення 

методології 

формування 

стратегій суб’єктів 

господарювання» 

Кафедра 
«Управління 

персоналом, 

економіки праці 

та публічного 

управління» 

К.е.н., доц. 

Мурашко М.І. 

 

2016-2020 

Публікація монографій, 

навчальних посібників, 

підручників 

 

відповідно до теми 

«Удосконалення методології 

формування стратегій 
суб’єктів господарювання» 

II.2 

29.02.03 

 

«Імперативи 

модернізації 

соціальної 

політики та 

окремих її 

складових: 

методологія та 

практика» 

2016-2020 

Написання статей; участь у 

конференціях; у регіональних 

програмах розвитку; 

міжнародна співпраця;  захист 

дисертаційних робіт 

 

відповідно до теми 

«Імперативи модернізації 

соціальної політики та 

окремих її складових: 

методологія та практика» 

II.1 

21.00.01 

 

«Повсякденне 

життя населення 

України радянської 

доби» 

Кафедра 
«Загально-

наукових, 

соціальних та 

поведінкових 

дисциплін» 

К.іст.н., доц. 

Ямполець 

П.В. 

2016-2020 

Написання статей; участь у 

конференціях; у регіональних 
програмах розвитку; 

міжнародна співпраця  

 

відповідно до теми 

«Повсякденне життя 

населення України радянської 



2 

 

доби» 
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Форма 2   

(стан роботи над затвердженими темами) 

 

ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

що виконуються у підрозділі відповідно до  

Зведеного плану наукової роботи МАУП на 2016-2020 рр.  

 

1. Наукова діяльність науково-педагогічного складу підрозділу 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми: «Імплементація Європейських 

стандартів у сфері забезпечення прав і свобод людини та громадянина в національне 

законодавство України», за звітний період: 

1. Вплив європейської інтеграції на розвиток трудових відносин в Україні. 

2. Вдосконалення нормативно – правового регулювання вчинення нотаріальних дій. 

3. Вплив Європейського права на законодавство України в контексті шляху України до 

Євроінтеграції. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Сидоренко Є.В. Допомога у зв’язку з безробіттям / Є.В.Сидоренко // Проблеми захисту 

прав і свобод людини і громадянина: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених і студентів (Чернігів, 16-17 травні 2019).  Збірник – Чернігів:  

Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і 

соціальних технологій, 2019.   

2. Сидоренко Є.В. Особливості правового регулювання виборів Президента України 2019 

року / Є.В.Сидоренко, К.С.Кирієнко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 

3. Сидоренко Є.В. Природні права людини / Є.В.Сидоренко, В.А.Заяць //  Матеріали ХІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних 

громад». Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

2019.  

4. Сидоренко Є.В. Страховий стаж та трудовий стаж / Є.В.Сидоренко // Матеріали ХІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних 

громад». Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

2019. 

5. Сидоренко Є.В. Характеристика професії юриста /Є.В. Сидоренко, Є.О. Бугрим // 

Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови правової 

держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. (електронне 

видання). 

6. Сидоренко Є.В. Передумови виникнення права /Є.В. Сидоренко, Д.Р. Нагуло // 

Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови правової 

держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. (електронне 

видання). 

7. Сидоренко Є.В. Права людини /Є.В. Сидоренко, О.В. Сергунов // Матеріали V 

Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні» – 

Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. (електронне видання). 

8. Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору відповідно до  Проекту 

трудового кодексу Україн / Є.В. Сидоренко // Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. 

«Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. (електронне видання). 

9. Захарчук І.В. Відмежування «бандитизму» від «створення злочинної організації» 

/І.В.Захарчук, Ю.О.Книш // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми розвитку територіальних громад». Збірник – Чернігів: Чернігівський 

інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 134-138. 
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10. Захарчук І.В. Застосування політичної (нематеріальної) відповідальності у 

міжнародному праві в XXI столітті // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 113-117. 

11. Захарчук І.В. Інститут визнання держави в міжнародному праві /І.В.Захарчук // 

Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови правової 

держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. (електронне 

видання). 

12. Захарчук І.В. Особливості реформування прокуратури /І.В.Захарчук, А.А. Насон // 

Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови правової 

держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. (електронне 

видання). 

13. Захарчук І.В., Стан забезпечення прав людини /І.В.Захарчук, А.С. Верещака // 

Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови правової 

держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. (електронне 

видання). 

14. Барабаш А.Г. Земельна ділянка як об’єкт міжнародних приватних відносин /А.Г. 

Барабаш// Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови 

правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. 

(електронне видання). 

15. Барабаш А.Г. Землі комунальної власності: поняття та ознаки / А.Г. Барабаш, К.В. 

Менджул // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

розвитку територіальних громад». Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 142-149. 

16. Барабаш  А.Г. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних 

відносин в умовах децентралізації влади / А.Г. Барабаш, В.О. Приходько // Матеріали ХІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних 

громад». Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

2019. – С. 149 - 155. 

 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми: «Удосконалення методології 

формування стратегій суб’єктів господарювання», за звітний період: 

1. Розробка методологічних основ формування довгострокових програм розвитку 

суб’єктів. 

2. Формування маркетингових стратегій суб’єктів господарювання. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Суворова С.Г. Особливості маркетингу малого бізнесу / С.Г. Суворова // Матеріали ХІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних 

громад». – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 2019. – С. 56-59 

2. Суворова С.Г. Вплив телевізійної реклами на дитячу аудиторію / С.Г. Суворова // 

Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції 

розвитку інформаційних технологій, економіки і права». – Чернігів: ЧІІБіП МНТУ ім. академіка 

Ю.Бугая, 2019. – С. 33-34 

3. Суворова С.Г. Вплив реклами на дитяче світосприйняття / С.Г. Суворова, В.Ю. 

Грабовець // Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Актуальні проблеми розвитку 

територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 9-13 

(електронне видання). 

4. Маклюк О.В. Оцінка окремих показників професійної орієнтації населення 

Чернігівської області у 2017-2018 роках / О.В.Маклюк // Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. 

конф. «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 57-65 (електронне видання). 
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5. Мурашко М.І. Парадигми модернізації закладів вищої освіти / М.І.Мурашко // 

Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Актуальні проблеми розвитку територіальних 

громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 65-71 (електронне 

видання). 

6. Назарко С.О. Вплив штучного інтелекту на економіку: переваги, загрози та 

перспективи використання / С.О.Назарко // Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. 

«Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 2019. – 

С. 79 – 88. (електронне видання). 

7. Назарко С.О. Роль штучного інтелекту в організації змісту навчання / С.О.Назарко, 

А.Шимчук //  Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Актуальні проблеми розвитку 

територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 2019. – С. 122 – 128. (електронне 

видання). 

8. Назарко С.О. Штучний інтелект змінить ринок праці / С.О.Назарко, А.Стоянова //  

Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Актуальні проблеми розвитку територіальних 

громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 2019. – С. 107 – 113. (електронне видання). 

 

Основні наукові здобутки за звітний період: 

Наукове керівництво здобувача (науковий керівник Мурашко М.І.), який одержав 

документ про присудження наукового ступеня: Сотніков Дмитро Анатолійович – тема 

дисертації: Управління вартістю проекту підприємств будівельної сфери: аналітичний 

інструментарій. Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  економічних  наук  за  

спеціальністю  08.00.04  –  економіка  та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).  

Захист відбувся 10.05.2019 в спецраді 08.00.04  –  економіка  та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) в Чернігівському національному 

технологічному університеті. 

 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми «Імперативи модернізації 

соціальної політики та окремих її складових: методологія та практика» за звітний період: 

1. Практика формування людського капіталу суб’єктами господарювання. 

2. Регіональні аспекти відтворення людського капіталу. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Назарко С.О. Ефективність регіональної вищої освіти як виду економічної діяльності / 

С.О.Назарко // Ефективна економіка. – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет», ТОВ «ДСК-центр», 2019. – № 3 (Електронний науковий журнал). 

2. Суворова С.Г. Особливості впливу реклами на дітей / С.Г. Суворова // Ефективна 

економіка. – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет», ТОВ «ДСК-

центр», 2019. – № 12 (Електронний науковий журнал). 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми «Повсякденне життя населення 

України радянської доби» за звітний період: 

1. Рівень життя міського населення України у післявоєнний період (1918-1939 рр.). 

2. Динаміка реальної заробітної плати службовців України радянської доби. 

3. Рівень і склад харчування робітників України в другій половині 20 століття. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Макаренко І.О. Техніко-економічна стратегія оптимізації  експлуатаційних робіт на 

газорозподільних мережах / І.О. Макаренко // Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. 

«Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 42-45 (електронне видання). 

2. Макаренко І.О. Техніко-економічна стратегія  оптимальних безаварійних робіт на 

газорозподільних мережах / І.О. Макаренко, І.О.Кульчій, А.І. Чеботар // Матеріали XІ Міжнар. 
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наук.- прак. конф. «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 42-45 (електронне видання). 

3. Болдирева В.М. Нові слова, значення яких потрібно знати /В.М. Болдирева // 

Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Актуальні проблеми розвитку територіальних 

громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 335-339 (електронне 

видання). 

4. Болдирева В.М. Поняття і сутність цивільних процесуальних гарантій / В.М. 

Болдирева // Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови 

правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. 

(електронне видання). 

5. Болдирева В.М. Професіоналізм та компетентність юриста / В.М. Болдирева, Ю.А. 

Лавріненко // Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови 

правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. 

(електронне видання). 

6. Болдирева В.М. Моральне регулювання юридичної діяльності / В.М. Болдирева, М.М. 

Карпенко // Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови 

правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. 

(електронне видання). 

7. Болдирева В.М. Кваліфікаційний паспорт юриста. Професійні якості юриста / В.М. 

Болдирева, М.О.Скрипка // Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи 

розбудови правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

2019 р. (електронне видання). 

8. Болдирева В.М. Характеристика професіограм юридичних професій на прикладі 

професіограми адвоката / В.М. Болдирева, В.В. Смалько // Матеріали V Регіональної наук.- 

прак. конф. «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. (електронне видання). 

9. Болдирева В.М. Проблеми застосування норм цивільного кодексу у житловій сфері. / 

В.М. Болдирева, А.О. Тимошенко // Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та 

перспективи розбудови правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2019 р. (електронне видання). 

10. Дем’яненко Ю.О. Особливості подолання емоційного стресу /Ю.О. Дем’яненко // 

Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Актуальні проблеми розвитку територіальних 

громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 339-349 (електронне 

видання). 

11. Дем’яненко Ю.О. Особливості впливу материнської  депривації  на  розвиток дитини 

/Ю.О. Дем’яненко, М.В. Селюк // Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Актуальні 

проблеми розвитку територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2019. – С. 339-349 (електронне видання). 

12. Дем’яненко Ю.О. Особливості формування самооцінки молодшого школяра в 

навчальній діяльності /Ю.О. Дем’яненко, О.В. Строн // Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. 

«Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 339-349 (електронне видання). 

13. Дем’яненко Ю.О. Особливості формування міжособистісних відносин дітей 

дошкільного віку з однолітками /Ю.О. Дем’яненко, О.М. Запорожець// Матеріали XІ Міжнар. 

наук.- прак. конф. «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 349-353 (електронне видання). 

14. Дем’яненко Ю.О. Перспективи розвитку творчого потенціалу в освітньому процес 

/ Ю.О. Дем’яненко, О.Дубинський // Матеріали V Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та 

перспективи розбудови правової держави в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2019 р. (електронне видання). 

15. Ямполець П.В. Господарські експерименти компартії і добробут населення України в 

умовах згортання НЕПу /П.В.Ямполець// Матеріали XІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Актуальні 

проблеми розвитку територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2019. – С. 389-391 (електронне видання). 
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2. Анотований звіт з виконання НДР (по кафедрах) 

 

1. Назва кафедри. Кафедра «Правознавство». 

 

Назва НДР. «Імплементація Європейських стандартів у сфері забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина в національне законодавство України». 

Науковий керівник (п.і.б., посада, науковий ступінь, вчене звання). К.ю.н. Сидоренко Є.В. 

 

Реєстраційний номер Укр. НТЕІ (при наявності)  – відсутній. 

 

Перелік сторонніх організацій (при наявності таких). 

- Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Директор Бобруйко В.А. 

- Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомого у Чернігівській 

області. Директор Протченко І.Б. 

- Кафедра «Трудового права, адміністративного права та процесу» Навчально-наукового 

інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 

університету на чолі доктора юридичних наук, професора Пузирного В.Ф. 

 

Оцінка стану роботи, основні наукові результати згідно з технічним завданням НДР і 

календарним планом. 

За результатами науково-дослідної діяльності видаються збірки наукових праць, 

монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на наукових 

конференціях, захищаються кандидатські дисертації, а також складається відповідна звітна 

документація. 

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну діяльність за 

півріччя та календарний рік за формою, що визначається наказом ректора Академії. 

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які виконуються відповідно 

до зведеного тематичного плану НДР Інституту, здійснюється шляхом їх обговорення на 

Вченій раді із залученням експертів з числа провідних науковців та фахівців Університетів, 

інших установ та організацій (за згодою). 

 

2. Назва кафедри. Кафедра «Управління персоналом, економіки праці та публічного 

управління». 

 

Назва НДР.  

- «Удосконалення методології формування стратегій суб’єктів господарювання». 

- «Імперативи модернізації соціальної політики та окремих її складових: методологія та 

практика». 

Реєстраційний номер Укр. НТЕІ (при наявності)  – відсутній. 

 

Перелік сторонніх організацій (при наявності таких). 

- Організація роботодавців «Чернігівська обласна спілка роботодавців у сфері 

професійної оцінки» під керівництвом Молота Г.М. 

- Обласна організація роботодавців «Асоціація роботодавців Чернігівщини» під 

керівництвом Берестового С.О. 

- Кафедра «Фінансів, банківської справи та страхування» Навчально-наукового інституту 

економіки Чернігівського національного технологічного університету на чолі кандидата 

економічних наук, доцента Панченко О.І. 
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- Кафедра «Менеджменту і державної служби» Навчально-наукового інституту 

менеджменту, харчових технологій та торгівлі Чернігівського національного технологічного 

університету на чолі кандидата економічних наук, доцента Повної С.В. 

- Кафедра «Управління персоналом та економіки праці» Навчально-наукового інституту 

бізнесу, природокористування і туризму Чернігівського національного технологічного 

університету на чолі кандидата економічних наук, доцента Холодницької А.В. 

 

Оцінка стану роботи, основні наукові результати згідно з технічним завданням НДР і 

календарним планом. 

За результатами науково-дослідної діяльності видаються збірки наукових праць, 

монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на наукових 

конференціях, захищаються кандидатські дисертації, а також складається відповідна звітна 

документація. 

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну діяльність за 

півріччя та календарний рік за формою, що визначається наказом ректора Академії. 

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які виконуються відповідно 

до зведеного тематичного плану НДР Інституту, здійснюється шляхом їх обговорення на 

Вченій раді із залученням експертів з числа провідних науковців та фахівців Університетів, 

інших установ та організацій (за згодою). 

 

3. Назва кафедри. Кафедра «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» 

 

Назва НДР.  «Повсякденне життя населення України радянської доби». 

Реєстраційний номер Укр. НТЕІ (при наявності)  – відсутній. 

 

Перелік сторонніх організацій (при наявності таких). 

- Інститут історичної освіти Київського національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, кафедра історії і археології слов’ян.  

- Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. 

 

Оцінка стану роботи, основні наукові результати згідно з технічним завданням НДР і 

календарним планом. 

За результатами науково-дослідної діяльності видаються збірки наукових праць, 

монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на наукових 

конференціях, захищаються кандидатські дисертації, а також складається відповідна звітна 

документація. 

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну діяльність за 

півріччя та календарний рік за формою, що визначається наказом ректора Академії. 

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які виконуються відповідно 

до зведеного тематичного плану НДР Інституту, здійснюється шляхом їх обговорення на 

Вченій раді із залученням експертів з числа провідних науковців та фахівців Університетів, 

інших установ та організацій (за згодою). 
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Форма 3 

Зведені дані про науково-методичну діяльність 

та підготовку наукових кадрів у підрозділі МАУП 
 

(відповідно до Переліку основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти) 
 

Таблиця 1  

За результатами виконання планових наукових досліджень   

штатними співробітниками у 2019 році: 

 

 
 

Таблиця 2 

За результатами виконання планових наукових досліджень 

штатними співробітниками у 2019 році: 
 

Розроблено 

навчально - 

методичних 

матеріалів, 

програм, тестів 

Надруковано Рецензовано 

Наукових 

статей, 

загалом 

У тому числі у 

фахових 

виданнях 

У тому числі 

у виданнях 

що індексо-

вані у  

Scopus* 

Моногра-

фій 

Наукових  

статей, 

проектів, 

тематичних 

планів 

Навчальних 

посібників, 

методичних 

рекомендацій  

32 25 2 - - 2 - 
 

1. Назарко С.О. Ефективність регіональної вищої освіти як виду економічної діяльності / 

С.О.Назарко // Ефективна економіка. – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет», ТОВ «ДСК-центр», 2019. – № 3 (Електронний науковий журнал). 

2. Суворова С.Г. Особливості впливу реклами на дітей / С.Г. Суворова // Ефективна 

економіка. – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет», ТОВ «ДСК-

центр», 2019. – № 12 (Електронний науковий журнал). 
 

Таблиця 3 

Керівництво дисертаційними роботами, рецензування у 2019 році 
 

Кількість науково-

педагогічних 

співробітників, що є 

керівниками 

дисертаційних 

досліджень 

Кількість молодих вчених, науковою 

роботою яких керують науковці 

підрозділу, у тому числі: 

Рецензовано науковцями підрозділу 

Аспірантів, 

докторантів 

МАУП 

Пошукувачів  наукових 

ступенів, що закріплені 

за кафедрами (поза 

аспірантурою і 

докторантурою) 

Дисертацій, 

авторефератів  

Наукових  статей, 

наукових 

проектів, 

тематичних 

планів, тощо 

1 1 - 1 2 

 

Наукове керівництво здобувача (науковий керівник Мурашко М.І.), який одержав 

документ про присудження наукового ступеня: Сотніков Дмитро Анатолійович – тема 

дисертації: Управління вартістю проекту підприємств будівельної сфери: аналітичний 

інструментарій. Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  економічних  наук  за  

спеціальністю  08.00.04  –  економіка  та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).  

Захист відбувся 10.05.2019 в спецраді 08.00.04  –  економіка  та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) в Чернігівському національному 

технологічному університеті. 

Захищено дисертацій 
Видано або  доопрацьовано для 

перевидання 
Складено науково-

дослідницьких звітів 

(відповідно Плану науково-

дослідної роботи) 
д-р наук 

(ВАК) 
канд. н. 

(ВАК) 
докт. н. 

у гал. 

докт. 

філос. 
Монографій 

Підручників та 

навчальних посібників,  
словників, довідників 

- - - - - - - 



10 

 

Таблиця 4  
 

Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах науковців, викладачів та фахівців 

підрозділу у 2019 році 
 

Загальна кількість заходів за 

участю науковців підрозділу 

Кількість доповідей, зроблених 

науково-педагогічним складом та 

фахівцями підрозділу 

Кількість  надрукованих тез 

доповідей 

міжнарод. всеукр., інших міжнарод. всеукр., інших міжнарод. всеукр., інших 

23 16 10 10 23 16 

 

 
 

Таблиця 5 
 

Участь студентів у науковій роботі, керівництво науковою роботою студентів у 2019 році 

 

К-сть  

студ. 

наук. 

гуртків  

 

К-сть 

членів 

студ. 

наук. 

гуртків 

Участь у конкурсах наукових робіт  

Назва  конкурсу  

К-сть 

учасн. 

(робіт) 

всеукр. 

туру 

К-сть  

запрошен. на 

підсум. конф. 

К-сть  

перемож-

ців 

2 20 
Всеукраїнська студентська 

олімпіада 
4 2 - 

  

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з 

галузей і спеціальностей 

1 1 - 

 

 
 

Таблиця 6 

Участь студентів у роботі наукових заходів у 2019 році 

 

№ 
Теми форумів, конференцій, семінарів, 

круглих столів 
Місце проведення 

Кіл-сть 

студ. 

доповідей 

Кіл-сть 

студ. 

публікац. 

Лютий 

1. 

Літературно-музичний вечір пам’яті 

Героїв Крут 

(02.02.2019) 

Чернігівський обласний 

молодіжний центр 
11 - 

2. 

Круглий стіл присвячений 

Міжнародному дню рідної мови на тему: 

«Мова як дім буття» 
(21.02.2019) 

Чернігівська міська 
бібліотека імені 

М. Коцюбинського 

10 - 

Березень 

3. 

За сприянням Центру розвитку кар’єри 
відбувся воркшоп від Приватбанку на 

тему: «Як знайти своє місце у системі?». 

(06.03.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

25 - 

4. 
Науково-практичний круглий стіл  

на тему:  

«Чи легко вивчити англійську» 

Чернiгiвський інститут 
імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

17 - 
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Round Table Discussion “Is It Easy To 

Learn English?” 

(14.03.2019) 

5. 

Тренінги за авторським методичним 
посібником «Молодіжні субкультури» з 

профілактики ксенофобії «Людина серед 

людей» 
 (20.03.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

10 - 

6. 

Лекція представника компанії «L'Oréal 

Україна» на тему: 

«Діджиталізація  – основа для розвитку 
сучасного бізнесу»: 

 (28.03.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП» 

9 - 

Квітень 

7. 

ХІV Міжнародна науково-практична 
конференція «Перспективи розвитку 

цифрової економіки, її соціально-правові 

аспекти та управління інформаційними 
системами і технологіями в умовах 

євроінтеграції» 

(02.04.2019) 

Чернігівський інститут 

інформації, бізнесу і 

права ПВНЗ 
«Міжнародний науково-

технічний університет 

імені академіка Юрія 

Бугая» 
 

3 3 

8. 

Студенти Чернігівського інституту 

МАУП, переможці І етапу Олімпіади 
взяли участь  у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Регіональна економіка», де 

Пільчевський О.В. посів 30 місце з 38 
можливих, а по групі «Класичні 

університети, економічні та управління» 

вищих навчальних закладів - 3 місце у 
номінації «За логічність мислення». 

Воєдило О.В. посів 36 місце з 38 

можливих, а по групі «Класичні 
університети, економічні та управління» 

вищих навчальних закладів - 3 місце у 

номінації «За оригінальність ідеї». 

 (17.04.19 – 19.04.19) 

ДВНЗ «Київський 

національний 
економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

2 - 

9. 

XІ Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Актуальні проблеми розвитку 
територіальних громад» 

(17.04.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП» 

13 13 

10. 

Зустріч - бесіда студентів з менторами 

Чернігівської інвестиційної компанії на 
тему соціальних проектів 

(23.04.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

21 - 

11. 

Семінар-практикум «Розвиток 

європейських традицій на теренах 
України». 

(30.04.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

16 - 

Травень 

12. 

Лекція-бесіда на тему:  

«Прагнення до свободи – вчора, 

патріотизм і нездоланність – сьогодні, 
гідна Україна – завтра”. 

Чернiгiвський інститут 
імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

14 - 
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(07.05.2019) 

13. 

В рамках науково-літературних 

Довженківських читань відбулася зустріч 
із першим заступником голови НСПУ 

Мельником В.І. та головою Чернігівської 

обласної організації НСПУ, к.філ.наук, 
доц.  Баран Ганною Василівною. 

(16.05.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП» 

25 - 

14. 

Конкурс на кращу презентацію 

наукових досягнень кафедр Інституту 

присвячений Дню науки 

(20.05.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

12 - 

15. 

Семінар для студентів, молодих 

науковців та школярів на тему: «Стан 

та перспективи розвитку 

інтелектуального потенціалу в 

Україні»  

(29.05.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

33 - 

Вересень 

16. 

Лекція-бесіда на тему:   

«Україна в умовах нових політичних 
реалій!» 

(02.09.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

20 - 

17. 

Відкрита лекція на тему: «Ваша 

Величносте, Грамотність!». 
Проведена викладачем кафедри 

«Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» 
Болдиревою В. М. 

(09.09.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

14 - 

18. 

Літературно-мистецьке свято «Примчу на 

білому коні» з нагоди 55-ліття відомого 
українського письменника і журналіста, 

президента Міжнародної літературно-

мистецької Академії України, редактора 
обласної газети «Чернігівщина: новини і 

оголошення» Сергія Дзюби та 30-річчя 

його творчої діяльності. 

(20.09.2019) 

Чернігівська обласна 

наукова бібліотеці імені 
В. Короленка 

17 - 

19. 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Могутній майстер 

української мови і благородний поет» (до 
200-річчя від дня народження 

Пантелеймона Куліша). 

(25.09.2019) 

Чернігівський  
літературно-

меморіальний музей-

заповідник  
М.М. Коцюбинського 

10 3 

20. 

Круглий стіл з представниками 

підприємницьких структур міста на 

тему: «Наука та бізнес: реалії та 

перспективи співпраці» 

(30.09.2019) 

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

керівників державних 

підприємств, установ і 

15 - 
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організацій (Сіверський 

центр післядипломної 

освіти) 

Жовтень 

21. 

Круглий стіл на тему: «Фінансові 

системи провідних країн світу» 

(02.10.2019) 
 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП» 

6 - 

22. 

Науковий семінар з представниками 

юстиції на тему: «Основні напрямки 

діяльності органів юстиції» і проводив її 
начальник відділу систематизації і 

законодавства правової роботи та 

правової освіти Головного 

територіального управління юстиції в 
Чернігівський області Троянова С.М. 

(07.10.2019) 

Чернігівська обласна 

наукова бібліотека імені 

В. Короленка 

23 - 

23. 

V Регіональна науково-практична  

конференція на тему: 
«Реалії та перспективи розбудови 

правової держави в Україні» 

(08.10.2019) 

Чернiгiвський інститут 
імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

34 22 

24. 

Лекція-бесіда присвячена Всесвітньому 

дню психічного здоров’я 

(10.10.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

12 - 

25. 

Національно-патріотичний 

туристсько-краєзнавчий брейн-ринг 

студентів Інституту і учнівської 

молоді м. Чернігова «Ми – майбутнє 

України», присвяченої Дню 

захисника України 

(15.10.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

10 - 

26. 

Відкрита лекція на тему: 

«Інфраструктура ринку». Проведена 

викладачем кафедри «Управління 
персоналом, економіки праці та 

публічного управління» Маклюком О.В.  

(22.10.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

16 - 

27. 

Науково-практичний семінар на тему 

«Education, Science & Development». 
(30.10.2019) 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

19 - 

Листопад 

28. 

Традиційний диктант національної 

єдності у День української писемності та 

мови писали студенти Чернігівського 
інституту МАУП 

(08.11.2019) 

Чернiгiвський інститут 
імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

16 - 

29. 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Інноваційні технології в технологічному 
процесі виробництва » 

(08.11.2019) 

ТОВ «Наша Булочка» 

м. Чернігова 
15 - 

30. 
Прес-брифінг суддів та студентів 

(11.11.2019) 

Деснянський районний 
суд 

м. Чернігова 
12 - 
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Всеукраїнська науково-практична 

конференція на тему: «Українська мова 

як чинник національної державності», 
приурочена до Дня української 

писемності і мови (відбулась презентація 

Реймського Євангелія) 

(14.11.2019) 

Чернігівський  

літературно-
меморіальний музей-

заповідник  

М.М. Коцюбинського 

19 - 

31. 

Загальноінститутська інтелектуальна гра-

змагання «БРЕЙН-РИНГ» між 

студентською командою та командою 
викладачів присвячена Міжнародному 

дню студентів 

(15.11.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

20 - 

32. 

Науково-практичний круглий стіл на 
тему:  «Міжособистісні відносини 

студентів академічних груп». 

(18.11.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП» 

18 - 

33. 
Круглий стіл на тему: «За Гідність та 

Свободу»  

(20.11.2019) 

Чернігівська обласна 
наукова бібліотека ім. В. 

Г. Короленка 

17 - 

34. 

Міжвузівський науковий круглий стіл на 
тему: «Голодомор 1932-1933 рр. – 

незламні» присвяченому Дню пам’яті 

жертв голодомору 

(22.11.2019) 

Чернігівська обласна 

наукова бібліотека ім. В. 

Г. Короленка 

19 - 

Грудень 

35. 

Міжнародний бізнес-форум «Наука-

бізнес-освіта: стратегічне 

партнерство» 
(02.12.2019) 

Чернігівський 

національний 

технологічний 
університет 

16 - 

36. 

Вернісаж – практикум для вчителів 

економіки та викладачів 

підприємницьких дисциплін на тему: 

«Розвиток бізнес-освіти в Україні як 

елемент державної політики сприяння 

розвитку підприємництва» 
(12.12.2019) 

Чернiгiвський інститут 
імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

16 - 

37. 

Науковий конкурс студентських 

магістерських наукових робіт на тему 

«Кредитно-банківська система: 

історія, сучасність та перспективи 

розвитку»  
(16.12.2019) 

Чернiгiвський інститут 
імені героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

10 - 

38. 

Всеукраїнський бізнес-турнір 

«Стратегія фірми-2019» 
(18.12.2019) 

Чернігівська міська рада 19 - 

39. 

Філософські читання «Роль 

інформатизації і глобалізації в 
демократичному соціумі» 

(23.12.2019) 

Чернiгiвський інститут 

імені героїв Крут ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП» 

19 - 

  Всього: 633 41 

 

 
 


