
 

 

 

Звіт науково-дослідної роботи 

Чернігівського інституту МАУП за 2021 р. 

Форма 1 

1. Чисельний склад науковців підрозділу у 2021 році: 
 

Штатних  (осіб) Сумісників (осіб) 

докторів наук  - докторів наук  1 

кандидатів наук  8 кандидатів наук  6 

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 

- 

Всього 11 Всього 7 

 

Інформація про наявні або завершені науково-дослідні теми,  

для коригування документу «Зведений план наукової роботи МАУП на 2021-2025 рр.» 
 

Науково-дослідні роботи підрозділів МАУП 
 

Стан 
(нова тема; 

триваюча тема;  
скасована; 

змінена; закінчена) 

Код 
завдання 

Назва теми Кафедра 
Науковий 

керівник 

Термін 
виконання 

І.10 

10.01.01.0

3 (УДК 

342.52(09

4.1/.5) 

«Сучасні зміни 

вітчизняного 

законодавства в 

Україні: аналіз 

впливу на сфери 

життя українців» 

Кафедра 

Правознавство 

 

 К.ю.н.  

Сидоренко 

Є.В. 

 

2021-2025  

Написання статей; участь у 

конференціях; у регіональних 

програмах розвитку; міжнародна 

співпраця  

 

відповідно до теми «Сучасні 

зміни вітчизняного 

законодавства в Україні: аналіз 

впливу на сфери життя 

українців» 

І.6 

06.61.33 

(УДК 

332.122) 

«Формування 

кластерної 

політики в умовах 

децентралізації 

регіонів» 

 

Державний 

реєстраційний 

номер: 

0121U114236 

Кафедра 

«Управління 

персоналом, 

економіки праці 

та публічного 

управління» 

К.е.н., доц. 

Мурашко М.І. 

 

2021-2025 

Публікація монографій, 

навчальних посібників, 

підручників 

 

відповідно до теми 

«Формування кластерної 

політики в умовах 

децентралізації регіонів» 

І.6 

06.61.23 

(УДК 

332.132) 

«Удосконалення 

механізмів 

управління 

територіальних 

громад в 

соціальній сфері» 

2021-2025 

Написання статей; участь у 

конференціях; у регіональних 

програмах розвитку; міжнародна 

співпраця;  захист дисертаційних 

робіт 

 

відповідно до теми 

«Удосконалення механізмів 

управління територіальних 

громад в соціальній сфері» 

II.1 

21.00.01 

 

«Рівень життя 

населення України 

радянської доби» 

Кафедра 

«Загально-

наукових, 

соціальних та 

поведінкових 

дисциплін» 

К.іст.н., доц. 

Ямполець 

П.В. 

2021-2025 

Написання статей; участь у 

конференціях; у регіональних 

програмах розвитку; міжнародна 

співпраця  

 

відповідно до теми 

«Рівень життя населення 
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України радянської доби» 

 

2. Реєстрація у базі Google Акадємія; 

– кількість зареєстрованих співробітників – 18  

 

Форма 2   

 

Стан роботи над науково-дослідними темами, 

затвердженими Вченою радою Академії 24 лютого 2021 року 
 

1. Анотований звіт з виконання НДР (по кафедрах) 

 

Назва кафедри: «Правознавство» 

 

Назва НДР: «Сучасні зміни вітчизняного законодавства в Україні: аналіз впливу на сфери 

життя українців» 

 

Науковий керівник (п.і.б., посада, науковий ступінь, вчене звання):   

Доцент, 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. 

- Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства 

внутрішніх справ України. Директор Максименко М.І. 

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

інституту права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка». 

Д.ю.н., професор Пузирний 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). 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми: «Сучасні зміни вітчизняного 

законодавства в Україні: аналіз впливу на сфери життя українців», за звітний період: 

 

1. Перетворення принципу верховенства права у реальність, забезпечення гармонійного 

вираження у правових нормах об’єктивних потреб суспільного розвитку є найвищою метою 

нормотворчості, діяльності, яка полягає у формуванні, систематизації, прийнятті та оприлюдненні 

нормативно-правових актів. 
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2. Висвітлити основні здобутки і проблемні аспекти українського державотворення та 

розбудови правової системи. Окреслити перспективи державотворчого і правотворчого процесів в 

Україні. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

 

1. Захарчук І.В. Об’єктивна відповідальність в міжнародному праві /І.В.Захарчук// 

Матеріали XІІІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-економічні аспекти 

стратегічного розвитку регіону та територіальних громад». Збірник – Чернігів: ЧІ МАУП, 2021 – 

С. 209-214. 

2. Захарчук І.В. Основні джерела міжнародного права /І.В.Захарчук, В.В.Смалько// 

Матеріали VІІ Регіональної наук.- прак. конф. «Правові засади розвитку держави в умовах 

проведення децентралізації». Збірник – Чернігів: ЧІ МАУП, 2021 – С. 28-31. 

3. Рябченко М.С. Нотаріат в Україні /М.С.Рябченко, Є.В.Сидоренко // Матеріали XІІІ 

Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку 

регіону та територіальних громад» – Чернігів: ЧІ МАУП, 2021. – С. 427-231. 

4. Рябченко М.С. Деякі питання щодо надання відпусток /М.С.Рябченко, Є.В.Сидоренко // 

Матеріали VІІ Регіональної наук.- прак. конф. «Правові засади розвитку держави в умовах 

проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ МАУП, 2021. – С. 157-161. 

5. Сидоренко Є.В. Дискримінація в трудових відносинах / Ю.А.Лавріненко, Є.В.Сидоренко// 

Матеріали XІІІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного 

розвитку регіону та територіальних громад» – Чернігів: ЧІ МАУП, 2021. – С. 297-301. 

6. Пузирний В. Ф. Поняття безробітного та його правовий статус за законодавством України 

/В.Ф. Пузирний, В.С.Карповець// Матеріали XІІІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-

економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. 

Героїв Крут, 2021. – С.220-225. (електронне видання). 

7. Пузирний В. Ф. Підготовка обвинувачення та виступ прокурора в суді /В.Ф. Пузирний, 

К.Б.Мишаста// Матеріали XІІІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-економічні аспекти 

стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 2021. – 

С.330-337. (електронне видання). 

8. Пузирний В. Ф. Щодо взаємодії органів прокуратури України з громадськими активістами 

/В.Ф. Пузирний, К.Л.Стеченко// Матеріали XІІІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-

економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. 

Героїв Крут, 2021. – С.433-438. (електронне видання). 

9. Пузирний В. Ф. Професійні компетенції керівника Державної кримінально-виконавчої 

служби  // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та 

перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Харків, 4 червня 2021 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. С. 

107-110. 

10. Пузирний В.Ф. Електронна трудова книжка: реалії сьогодення. //  Діджиталізація та права 

людини: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 

березня 2021 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 2021. – С. 295-298. 

11. Пузирний В. Ф. Професійні компетенції керівника Державної кримінально-виконавчої 

служби  // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та 

перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Харків, 4 червня 2021 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. С. 

107-110.  

12. Пузирний В.Ф. Європейський стандарт (принцип) ефективного правового захисту у сфері 

адміністративного судочинства /В.Ф. Пузирний// Матеріали VІІ регіональної науково-практичної 

конференції на тему: «Правові засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» – 

Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 06 жовтня 2021. – С. 142-146. (електронне видання). 

13. Пузирний В.Ф. Заохочення за успіхи в роботі як метод забезпечення дисципліни праці 

/В.Ф. Пузирний, Ж.О.Єрьома// Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції на 
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тему: «Правові засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ ім. 

Героїв Крут, 06 жовтня 2021. – С. 23-28. (електронне видання). 

14. Пузирний В.Ф. Правове регулювання відпустки у зв’язку з навчанням за 

законодавством України /В.Ф. Пузирний, В.С.Карповець// Матеріали VІІ регіональної науково-

практичної конференції на тему: «Правові засади розвитку держави в умовах проведення 

децентралізації» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 06 жовтня 2021. – С. 32-36. (електронне видання). 

15. Пузирний В.Ф. Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні /В.Ф. Пузирний, 

О.Г.Кравченко// Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції на тему: «Правові 

засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 06 

жовтня 2021. – С. 63-69. (електронне видання). 

 

Основні наукові здобутки за звітний період: 

(Пузирний В. Ф.) Наукове керівництво дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право (2021 р.). 

Лупа Адріана Корнеловича на тему:  «Адміністративно-правове забезпечення дотримання 

антикорупційних обмежень в публічній службі України» 

(Пузирний В.Ф.) Голова журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства. 

 

 
Назва кафедри: «Управління персоналом, економіки праці та публічного управління» 

 

Назва НДР: «Формування кластерної політики в умовах децентралізації регіонів» 

 

Науковий керівник (п.і.б., посада, науковий ступінь, вчене звання):  

Доцент, к.е.н., доц. Мурашко М.І. 

 

Реєстраційний номер Укр. НТЕІ (при наявності): 0121U114236 

 

Перелік сторонніх організацій (при наявності таких): 

- Відділ урядового фельд’єгерського зв’язку державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України в місті Чернігові. Начальник відділу Висоцький А.О. 

- Кафедра «Менеджменту та державної служби» Навчально-наукового інституту 

менеджменту, харчових технологій та торгівлі Національного університету «Чернігівська 

політехніка». Доктор наук з державного управління, професор Олійченко І.М. 

 

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). 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми: «Формування кластерної політики в 

умовах децентралізації регіонів», за звітний період: 

1. Аналіз індикаторів соціально-економічного розвитку окремих кластерів та розробка 

пропозицій по їх динамічному зростанню в умовах децентралізації регіонів. 
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2. Економічні та соціальні аспекти формування кластерів в регіоні. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Кадетов С.М. Вплив демографічних процесів на рівень забезпечення Чернігівської області 

трудовими ресурсами у 2010-2019 роках / С.М.Кадетов, О.В. Маклюк // Матеріали XІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку 

регіону та територіальних громад». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2021. – С. 44-54. 

2. Маклюк О. Знаннєвий пріоритет у розвитку економіки як один із факторів сучасної освіти / 

В. Савченко, О. Маклюк // Вища школа. – 2021. – № 5. – С. 51-64. 

3. Маклюк О.В. Інноваційні підходи до розвитку соціальної сфери України / В.Ф. Савченко, 

О.В. Маклюк // Економічний форум. – 2021. – № 2. – 154-163. 

4. Маклюк О.В. Інвестиційно-будівельна галузь як гарант підвищення життєвого рівня 

населення та фундамент соціально-економічної безпеки країни / В.Ф. Савченко, С.О. Стойка, О.В. 

Маклюк // Причорноморські економічні студії. – 2021. – Випуск 66. – С. 116-122. 

5. Мурашко М.І. Основні аспекти цифровізації закладів вищої освіти / М.І.Мурашко, 

А.С.Горицький// Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції на тему: «Правові 

засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 

2021. – С.118-126. (електронне видання). 

 

6. Назарко С.О. Еdтech ринок — аналітичний огляд /С.О.Назарко, М.І.Мурашко, 

С.Г.Суворова// Економіка та держава. 2021. № 3. С. 83–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.83 

7. Суворова С.Г. Психологія кольору в рекламі / С.Г. Суворова, А.І. Ременець // Матеріали 

VІІ регіональної науково-практичної конференції «Правові засади розвитку держави в умовах 

проведення деценталізації». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2021. – С. 165-168. 

 

Основні наукові здобутки за звітний період: 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента (Назарко С.О.). 

Захист дисертації  відбувся  23.12.2021 року на  засіданні разової спеціалізованої  вченої  

ради  ДФ 79.051.010 в Національному університеті «Чернігівська політехніка» за адресою: м. 

Чернігів, вул. Шевченка, 95,  ауд. 319. 

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Коваль Крістіни Павлівни на тему 

«Механізми удосконалення надання соціальних послуг на основі європейських стандартів 

соціального захисту населення».  Спеціальність 073 «Менеджмент». 

 

 
Назва кафедри: «Управління персоналом, економіки праці та публічного управління» 

 
Назва НДР: «Удосконалення механізмів управління територіальних громад в соціальній 

сфері» 

 

Науковий керівник (п.і.б., посада, науковий ступінь, вчене звання):  

Доцент, к.е.н., доц. Мурашко М.І. 

 

Реєстраційний номер Укр. НТЕІ (при наявності): відсутній 

 

Перелік сторонніх організацій (при наявності таких): 

- Чернігівський обласний центр зайнятості. Директор Падалки Л.В. 

- Кафедра «Менеджменту та державної служби» Навчально-наукового інституту 

менеджменту, харчових технологій та торгівлі Національного університету «Чернігівська 

політехніка». К.е.н., доцент Шабардіна Ю.В. 

https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.3.83
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Кафедра «Управління персоналом та економіки праці» Навчально-наукового інституту 

бізнесу, природокористування і туризму Національного університету «Чернігівська політехніка».  

К.е.н., доцент Холодницька 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). 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми «Удосконалення механізмів 

управління територіальних громад в соціальній сфері» за звітний період: 

1. Впровадження правових та соціальних важелів впливу на механізм управління 

територіальних громад.. 

2. Удосконалення механізмів реалізації окремих складових соціальної політики на рівні 

територіальних громад.. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Маклюк О.В. «Сучасні аспекти науки» /О.В. Маклюк та ін. // Колективна монографія  

міждисциплінарного напряму . XІV. Частина міжнародного колективу монографії. Чеська 

Республіка: Міжнародний інститут економіки, 2021. -  870 с. 

Modernн  aspekty  vědy:  XІV.  Dнl  mezinбrodnн  kolektivnн monografie  / Mezinбrodnн  

Ekonomickэ  Institut  s.r.o..   Českб  republika: Mezinбrodnн Ekonomickэ Institut s.r.o., 2021. str. 870. 

2. Маклюк О.В. Ресурсний потенціал галузі охорони здоров’я Чернігівської області / 

О.В.Маклюк, К.О.Михайлюк//  Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції на 

тему: «Правові засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ ім. 

Героїв Крут, 2021. – С.93-101. (електронне видання). 

3. Мурашко М.І. Парадигми модернізації закладів вищої освіти  Збірник матеріалів VI 

Міжнародної науково-практичної конференції «Розбудова інноваційних економіки, менеджменту 

та освіти в умовах нової соціальної реальності» (м. Київ 20 квітня 2021 року),  -. Київ: , 2021. 

4. Мурашко М.І Основні тенденції та формати донесення знань в період пандемії . Збірник 

матеріалів XІІI міжнародної науково - практичної конференції «Правові та соціально-економічні 

аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад»,  (м. Чернігів, 28 квітня 2021 

року) – Чернігів: , 2021. 

5. Назарко С.О. Дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти /С.О.Назарко// 

Матеріали міжнар. наук.- прак. конференція «Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та 

освіти в умовах нової соціальної реальності» / МАУП. – К.: МАУП, 20 квітня 2021 р. – 374 с. – С. 

301-304. (електронне видання) 

6. Назарко С.О. Онлайн-освіта: вирок або нові можливості /С.О.Назарко// Матеріали XІІІ 

Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку 

регіону та територіальних громад» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 2021. – С. 80-87. (електронне 

видання). 

7. Назарко С.О. Діджиталізація у сферах освіти та зайнятості /С.О.Назарко// Матеріали VІІ 

регіональної науково-практичної конференції на тему: «Правові засади розвитку держави в умовах 

проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 2021. – С.127-131. (електронне 

видання). 
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8. Суворова С.Г. Маркетинг в умовах розвитку інтернет-економіки / С.Г. Суворова // 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розбудова інноваційних економіки, 

менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності». – Київ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 

 

Назва кафедри: «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» 

 
Назва НДР: «Рівень життя населення України радянської доби» 

 

Науковий керівник (п.і.б., посада, науковий ступінь, вчене звання):  

к.іст.н. Ямполець П.В. 

 

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 імені В. Г. Короленка. 

Директор Аліференко І. М. 
 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми «Рівень життя населення України 

радянської доби» за звітний період: 

1. Соціальний рівень життя населення (ціни і бюджет населення). 

2. Динаміка реальної заробітної плати населення України радянської доби. 

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

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Бачуріна І.В. Сучасні реалії ринку маркетингових досліджень в Україні /І.В. Бачуріна, 

С.Г.Суворова // Матеріали XІІІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-економічні 

аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» – Чернігів: ЧІ МАУП, 2021. – С. 

116-119. 

2. Болдирева В.М. Майбутнє англійської як світової мови /В.М. Болдирева// Збірник 

матеріалів Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правові та соціально-

економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад». – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.522-529. 

3. Болдирева В.М. Класифікація договорів у сфері інноваційної діяльності / В.М. 

Болдирева, М.М.Карпенко // Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції на тему: 

«Правові засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв 

Крут, 2021. – С. 6-13. (електронне видання). 

4. Ямполець П.В. Бюджети міського населення України на початку 1920-х років 

/П.В.Ямполець// Збірник матеріалів Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних 

громад». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.559-563. 

(електронне видання) 

5. Ямполець П.В. Універсальні та регіональні міжнародні акти у сфері прав людини / П.В. 

Ямполець, К.С.Кирієнко // Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції на тему: 

«Правові засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв 

Крут, 2021. – С. 6-13. (електронне видання). 

6. Макаренко І.О.  Екологічна енергетичних систем України [Монографія] / І.О.Макаренко та 

ін.// Київ: НУБіП України -2021. 223 с. 

7. Макаренко І.О. Методи розрахунку несної здатності зварних тонкостінних оболонкових 

металоконструкцій /Макаренко І.О., Мурашко М,І. Макаренко В.Д.,Чернова О.Т., Максимов С. Ю., 

Макаренко Ю.В.// Промислове будівництво та інженерні споруди, 2021. - № 2. С. 25-29.  
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8. Аніщенко В.О., Дем’яненко Ю.О., Пасічник О.М. Професіограма офіцера ювенальної 

пробації як еталонна модель підготовки кваліфікованого фахівця. Virtus. Scientific journal., issue50, 

2021. C.64-68. 

9. Дем’яненко Ю.О.,Разумейко Н.С., Вдовиченко А.В.,Філіпович В.М. Теоретико-

методологічні засади вивчення процесу адаптації в умовах позбавлення волі.Virtus. Scientific 

journal., issue52, 2021. C.39-43. 

10. Дем’яненко Ю.О. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої 

освіти із специфічними умовами навчання: монографія / В. О. Аніщенко, С. М. Єрмак,О. П. 

Шеремета та ін.; за заг. ред. В. О. Аніщенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: 

Академія ДПтС, 2021. 316 с. 

11. Дерев’янко С.П., Дем’яненко Ю.О. Ілюзії сучасної молоді. Х міжнародна науково-

практична конференція «Тopical issues,achievements and innovations of fundamental and applied 

sciences» (09-12 березня 2021 Лісабон, Португалія). С. 292-295. 

12. Дем’яненко Ю.О. Єльцова Я.Є. Формування психологічного благополуччя особистості, 

як запорука успішної ресоціалізації особистості. "Кримінально-виконавча система України та її роль 

у розбудові правової і соціальної держави: матеріали VІI заочної науково-практичної конференції 

(м. Чернігів, 12 березня 2021р.) С. 39-41. 

13. Волеваха І.Б.. Інжиєвська Л.А., Михайленко О.О. Вплив задоволеності засуджених та 

ув’язнених міжособистісними відносинами на їх суїцидальні схильності. Науковий вісник 

Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2021. №1(6). С. 30-43. 

14. Volevakha I.B., Kolomiiets N.V., Kukhar T.V. Organizational factors of psychological safety in 

the workplace. Wiadomosti Lekarskie. Vol74(11) (Scopus PubMed) (ISSN 0043—5147). 

15. Волеваха І.Б., Михайленко О.О. Соціальні чинники суїцидальної поведінки засуджених та 

ув’язнених. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія 

Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.89-93. 

16. Волеваха І.Б. Профілактична робота психолога в установах виконання покарань та СІЗО. 

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії 

та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021», 22-23 квітня 

2021 року , м.Чернігів 
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Форма 3 

 

Зведені дані про науково-методичну діяльність у підрозділі  
(відповідно до Переліку основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів) 

 

 

Таблиця 1.1  

За результатами виконання планових наукових досліджень   

штатними співробітниками у 2021 році: 

 

 

Таблиця .1.2  

 

 

 

Таблиця 2 

 

За результатами виконання планових наукових досліджень 

штатними співробітниками у 2021 році: 
 

Розроблено 

навчально - 

методичних 

матеріалів, 

програм, тестів 

Надруковано Охоронні документи 

Наукових 

статей, загалом 

У тому числі 

у фахових 

виданнях 

У тому числі у 

виданнях що 

індексовані у  

Scopus 

Кількість 

діючих у 2021 р. 

патентів та 

винаходів; 
 

Кількість 

отриманих у 

2021 р. патентів 

та винаходів 

25 15 15 - 1 - 
 
  

Макаренко І.О. Патент на корисну модель 143964 Зареєстровано в Державному реєстрі 

патентів України на корисні моделі 25.08.2020. 

 
 

Таблиця 3 

Керівництво дисертаційними роботами, рецензування у 2021 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 

- - - 1 4 

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента (Назарко С.О.). 

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 

- - - - 2 1 4 

№ Автор Назва дисертації 
Дата захисту  
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Захист дисертації  відбувся  23.12.2021 року на  засіданні разової спеціалізованої  вченої  

ради  ДФ 79.051.010 в Національному університеті «Чернігівська політехніка» за адресою: м. 

Чернігів, вул. Шевченка, 95,  ауд. 319. 

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Коваль Крістіни Павлівни на тему 

«Механізми удосконалення надання соціальних послуг на основі європейських стандартів 

соціального захисту населення».  Спеціальність 073 «Менеджмент». 

 
Таблиця 4  

 

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

підрозділу у 2021 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 

13 26 10 26 10 26 

 

Таблиця 5 

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність  

студентів підрозділу у 2021 році: 

 

Кількість студентських наукових гуртків  - 1 

Кількість членів студентських наукових гуртків – 7 

 
 

Участь у конкурсах наукових робіт (всеукраїнських/ міжнародних) 

Назва  конкурсу (галузь знань, спеціальність) 

К-сть 

учасників / 

робіт Всеукр.  

ІІ туру 

К-сть запро-

шен. на 

підсум. конф. 

ІІ туру 

К-сть пере-

мож-ців 

 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з галузей і спеціальностей 

3 3 - 

 

Студент групи ІН3-12-19 М1АдМ (2.0 з): Висоцький Андрій Олексійович,  

Науковий керівник: Мупашко М.І.  

Тема дослідження «Основні демографічні проблеми на національному і регіональному рівні 

та напрямки їх вирішення»; 

 

Студент групи ІН3-12-19 М1АдМ (2.0 з): Тимошенко Олег Анатолійович, 

Науковий керівник: Мупашко М.І.   

Тема дослідження «Розробка заходів щодо підвищення ефективності розвитку персоналу 

організації»;  

 

Студент групи ІН3-8-20 М1П (1.6 з): Слісар Юлія Сергіївна,  

Науковий керівник: Пузирний В.Ф. 

Тема дослідження «Система запобігання та протидії корупції в Україні» 
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Таблиця 6 

Участь студентів у роботі наукових заходів у 2021 році 
 

№ 
Теми форумів, конференцій, семінарів, 

круглих столів 
Місце проведення 

Кіл-сть 

студ. 

доповідей 

Кіл-сть 

студ. 

публікац. 

Січень 

1. 

Онлайн – тематична виховна година до 

Дня соборності та Свободи України 

(22.01.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

7 - 

2. 

Онлайн – виховна година до 

Міжнародного дня пам’яті Холокоста 

(27.01.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

6 - 

Лютий 

 

Круглий стіл присвячений 

Міжнародному дню рідної мови на тему: 

«Основа для єдності держави» 

(22.02.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

5 - 

 

Етер « Бібліотайм» 

До Дня вшанування героїв опору 

окупації Криму 

(23.02.2021) 

Чернігівська обласна  

універсальна наукова 

бібліотеки імені В.Г. 

Короленка 

6 - 

Березень 

3. 

Всесвітній день цивільної оборони у 

Чернігівському інституті МАУП 

(01.03.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

5 - 

4. 

Поетичне змагання до Всесвітнього дня 

поезії у Чернігівському інституті МАУП 

 (22.03.2021) 

 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

17 - 

5. 

У Чернігівському інституті МАУП 

проведена лекція-бесіда присвячена 

Всеукраїнському дню боротьби із 

захворюваністю туберкульозом. 

(24.03.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 - 

 

Онлайн тренінг для викладачів Інституту 

на тему: «Цифрові інструменти для 

дистанційної освіти» 

(30.04.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

8 - 

Квітень 

7. 

Zoom - круглий стіл, присвячений 

Всесвітньому дню здоров’я на тему: 

«Спортивна мотивація – здорова нація» 

 (07.04.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

3 - 

8. 
ZOOM- круглий стіл присвячений Дню 

довкілля   

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 
13 - 
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на тему: «Сучасний  стан  вирішення 

проблеми охорони природи» 

 (15.04.2021) 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

9. 

ZOOM-круглий стіл «Актуальні 

проблеми психологічного 

здоров’я»присвячений 

Всеукраїнському дню психолога 

(23.04.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

11 - 

10. 

XІІІ Міжнародна науково-практична 

онлайн-конференція 

 «Правові та соціально-економічні 

аспекти стратегічного розвитку регіону 

та територіальних громад» 

(28.04.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

6 6 

Травень 

11. 

ZOOM-круглий стіл присвячений Дню 

пам’яті і примирення та перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

(06.05.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

4 - 

12. 

Міжвузівський брейн-ринг на тему: 

«Соціальне підприємництво» 

(12.05.2021) 

«Чернігівський 

обласний молодіжний 

центр» Чернігівської 

обласної ради 

5 - 

13 

Круглий стіл присвячений Дню 

Європи в Чернігівському інституті 

МАУП 

(13.05.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 

14. 

Відео-конференція щодо презентації 

Щорічної доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини 

про стан додержання та захисту прав і 

свобод людини і громадянина в Україні 

за 2020 рік. 

(18.05.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 

15. 

Лекція професора Єнке Д. (Республіка 

Німеччина)  

(25.05.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

13 - 

Червень 

 

В Чернігівському інституті МАУП 

відбувся захист магістерських робіт з 

публічного управління та 

адміністрування! 

(12.06.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

20 - 

 
Флешмоб до Дня Конституції 

(23.06.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

7 - 
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Вересень 

17. 

До Дня знань проведена 

лекція-бесіда на тему:  

«Ювілей Української державності: досвід 

і перспективи!», яку провів к.і.н., 

завідувач кафедри «Загальнонаукових, 

соціальних та поведінкових дисциплін» 

Ямполець Павло Віталійович. 

(01.09.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 
20 - 

18. 

Зустріч з нотаріусом до Дня нотаріату на 

тему: «Роль нотаріату в повсякденному 

житті». 

(02.09.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

14 - 

19. 

З нагоди Дня підприємця відбулась 

зустріч у форматі відкритого діалогу з 

підприємицею, директоркою Центру 

іноземних мов «Лондон» Шмаровою І.П. 

(06.09.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

17 - 

20. 

Неформальний круглий стіл присвячений 

Міжнародному дню грамотності 

(08.09.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 - 

21. 

Студенти Чернігівського інституту 

МАУП взяли участь у нетворкінгу  

«Друзі вже 4 роки!» 

(16.09.2021) 

«Чернігівський 

обласний молодіжний 

центр» Чернігівської 

обласної ради 

10 - 

22. 

Робоча зустріч з ініціативною групою по 

створенню Ради молодих вчених при 

Чернігівській ОДА. 

(24.09.2021) 

Управління освіти і 

науки Чернігівської 

облдержадміністрації 

6 - 

Жовтень 

23. 

Круглий стіл для студенів і викладачів 

Чернігівського інституту МАУП, 

присвячений Міжнародному дню 

ненасильства 

(04.10.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

6 - 

24. 

VІІ Регіональна науково-практична  

конференція на тему: «Правові засади 

розвитку держави в умовах проведення 

децентралізації» 

(06.10.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

23 23 

25. 

Лекція-бесіда присвячена Всесвітньому 

дню психічного здоров’я 

(11.10.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

14 - 

26. 

Воркшоп на тему «Стрес у нашому 

житті» 

(20.10.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 

27. 
«Skills Lab: успішна кар’єра» 

(25-27.10.2021) 

«Чернігівський 

обласний молодіжний 

центр» Чернігівської 

10 - 
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обласної ради 

28. 

Онлайн науково-практичний семінар на 

тему «Інтелектуальні технології в 

управлінні та прийнятті рішень» 

(20.10.2021) 

Національний 

університет 

«Чернігівська 

політехніка» 

16 - 

29. 

Онлайн відкрита лекція на тему: 

«Мотивація персоналу» 

(21.10.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

9 - 

30. 

З нагоди визволення України  від 

фашистських загарбників  кафедра 

«Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» провела онлайн 

літературно-історичний захід  

«Ми пам’ятаємо…».  

(28.10.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 

Листопад 

32. 

Міжвузівський науково-практичний 

семінар на тему: «Розвиток соціально-

економічних систем 

конкурентоспроможного спрямування». 

(04.11.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

16 - 

33. 

Традиційний диктант національної 

єдності у День української писемності та 

мови писали студенти і викладачі  

Чернігівського інституту МАУП 

(09.11.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

30 - 

34. 

Вебінар на тему: «Сучасні напрацювання 

теорії прив’язаності щодо формування 

стратегій реакції на небезпеку. 

Динамічна модель дорослішання 

П.Кріттенден» 

(11.12.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 

35. 

До Міжнародного Дня 

студента відбулась інтелектуальна 

онлайн гра «Що? Де? Коли?» з 

використанням платформи Zoom. 

(17.11.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

19 - 

36. 

Науковий круглий стіл на тему: «Гідність 

і свобода українського народу – вияв 

європейської ідентичності»  

(19.11.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 - 

 

Відкритий науковий семінар-диспут на 

тему: «Скорботне ХХ століття: трагедії 

голоду в Україні» 

(24.11.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

8  

 

Онлайн-зустріч з представниками 

інноваційних корпорацій Японії щодо 

наукової співпраці  

(25.11.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

7  

Грудень 
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37. 

Інтерактивна лекція-бесіда до Дня 

боротьби зі СНІДом 

(01.12.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

16 - 

38. 

ІХ бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: 

стратегічне партнерство» 

(02.12.2021) 

Національний 

університет 

«Чернігівська 

політехніка» 

16 - 

39. 

Круглий стіл на тему: «Творімо добро 

разом» присвячений  Міжнародному дню 

інвалідів  

(03.12.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 - 

40. 

Семінар по Програмі академічної 

мобільності викладачів 

(03.12.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

19 - 

41. 

Круглий стіл «День прав людини» в 

рамках Загальної декларації прав 

людини. 

(08.12.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

19 - 

42. 

Відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт (серед 

магістрів) 

 (16.12.2021) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

3 - 

  Всього: 534 29 
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Додаток  № 2 

до розпорядження №____ від ________ 

 
 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕННЯ  НАУКОВИХ  ЗАХОДІВ 

 (наукових конференцій, круглих столів, семінарів) 

 

на базі Чернігівського інституту МАУП  
(назва підрозділу) 

 

у  2022  році 

 
 

№ 

з/п 
Найменування та тема заходу 

Дата 

проведення 

 

Відповідальні 

за підготовку та 

проведення  

1 2 3 4 

МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ 

1. 

ХІVМіжнародна науково-практична конференція 

«Глобалізаційні та інтеграційні аспекти 

реформування територіальних громад» 

Квітень Назарко С.О. 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ 

2. 

VІІІ Регіональна науково-практична конференція 

«Проблеми захисту прав і свобод людини в 

громадянському суспільстві» 

Жовтень Назарко С.О. 

ЗАГАЛЬНО АКАДЕМІЧНІ ЗАХОДИ 

1. Круглий стіл до Дня соборності та Свободи України Січень Ямполець П.В. 

2. 
Онлайн – круглий стіл до Міжнародного дня пам’яті 

Холокоста  
Січень Ямполець П.В. 

3. 
Круглий стіл присвячений Міжнародному дню рідної 

мови 
Лютий Болдирева В.М. 

4. 

Круглий стіл присвячений присвячений 

Всеукраїнському дню боротьби із захворюваністю 

туберкульозом 

Березень Кадетов С.М. 

5. Круглий стіл присвячений Дню довкілля   Квітень Суворова С.Г. 

6. 
Круглий стіл присвячений Всеукраїнському дню 

психолога 
Квітень Маклюк О.В. 

7. 
Круглий стіл присвячений Дню пам’яті і примирення 

та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
Травень Ямполець П.В. 

8. Круглий стіл присвячений Дню Європи Травень Болдирева В.М. 

9. 
Неформальний круглий стіл присвячений 

Міжнародному дню грамотності 
Вересень Болдирева В.М. 

10. 
Круглий стіл присвячений Міжнародному дню 

ненасильства 
Жовтень Макаренко І.О. 

11. 
Науково-практичний семінар на тему «Інтелектуальні 

технології в управлінні та прийнятті рішень» 
Жовтень Маклюк О.В. 

12. 
Традиційний диктант національної єдності у День 

української писемності та мови  
Листопад Болдирева В.М. 

13. 
До Міжнародного Дня студента відбулась 

інтелектуальна онлайн гра «Що? Де? Коли?» 
Листопад Рябченко М.С. 
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14. Науковий круглий стіл до Дня Гідності та Свободи Листопад Ямполець П.В. 

15. 
Відкритий науковий семінар-диспут присвячений 

черговій річниці пам’яті жертв голодоморів 
Листопад Ямполець П.В. 

16. 
Інтерактивна лекція-бесіда до Дня боротьби зі 

СНІДом 
Грудень Бачуріна І.В. 

17. 
Круглий стіл на присвячений  Міжнародному дню 

інвалідів  
Грудень Суворова С.Г. 

18. 
Круглий стіл «День прав людини» в рамках Загальної 

декларації прав людини 
Грудень Захарчук І.В. 

 


