
Госпдоговірні науково-дослідні роботи та надання наукових послуг НДЧ  

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2020 році 

№ 

п/п 
Шифр НДР Найменування робіт Науковий керівник 

 Терміни 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 
1887//18-

Д(ОКБ)/407 

Розробка засобів підвищення експлуатаційної надійності обладнання та 

технологічного оснащення для імпульсної обробки тонколистових 

заготовок 

д. т. н.,  проф.          

Драгобецький В. В. 

Д/У №1 від 

18.12.19 

(01.07.2019-

31.12.2020)              

2 
 449(19/20) – «ОіФ 

– Домовой» 
Кредитоспроможність підприємств та шляхи його підвищення 

к.ек.н., доц.                    

Глухова В. І 

26.12,19-

28.03.20 

3 
 452/19 – «ГМ- 

ДЕКСТРО»         

Дослідження характеристик матеріалів ЛА  Назва за ДК 016:2010: 72.19.1 

послуги щодо наукового дослідження та експериментального 

розробляння у сфері інших природничих наук. 

к.т.н., доц                     

Шетінін В.Т.. 

01.12.19-

01.05.19 

4 

 454(19/20) – 

«ІВМ-Neutronic-

13»         

Модернізація стенду випробування модулів системи захисту від 

задимлення типу CDZ 

д.т.н., проф.                 

Ляшенко В. П. 

31.12,19-

30.06.20 

5 

 455/20 – «АТ-

Укрспецкомплект

»        

Дослідження напруженого стану гальмівних упорних колодок для 

автомобілів повною масою до 55 т   Назва за ДК 016:2010 : 72.19.1 

послуги щодо наукового дослідження та експериментального 

розробляння у сфері інших природничих наук. 

к.т.н., доц                     

Клімов Е.С. 

17.01.20-

30.06.20 

6 
 456/20 – «АТ-

Автополюс»        

Аналіз причин зниження ресурсу великогабаритних шин карєрних 

колісних транспортних засобів.   Назва за ДК 016:2010 : 72.19.1 послуги 

щодо наукового дослідження та експериментального розробляння у 

сфері інших природничих наук. 

к.т.н., доц                     

Клімов Е.С. 

17.01.20-

31.03.20 

7 
 457/20 – «ТТ-МВ 

1»/25  

Проведення аналізу субєктів господарювання - автомобільних 

господарств, які є учвсниками конкурсу м.Кременчука та підготовка 

матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право 

здійснення перевезення пасажирів на міському маршруті №16, 16А 

д.т.н., проф.                   

Мороз М. М. 

02.01.20-

31.12.20 



8 
 458/20 – «АТ-

«Пром-Гвіт» 

Дослідження тяговошвідкісних властивостей автомобілів БелАЗ 

вантжопідйомністью 30-45 т, переобладнаних шляхом заміни двигунів 

ЯМЗ на двигуни DAF 

к.т.н., доц                     

Клімов Е.С. 

20.01.20-

30.06.20 

9 
 459/20 –«ЕБОП-

«Промекологія»   

Розробка тв узгодження аналітичного звіту з визначенням допустимого 

впливу ПАТ "КВБЗ" на формування рівня забруднення атмосферного 

повітря. Назва за ДК 016:2010 : 72.19.1 послуги щодо наукового 

дослідження та експериментального розробляння у сфері інших 

природничих наук. 

д.т.н., доц.                  

Бахарєв В. С. 

02.03.20-

30.09.20 

10 

 460/20 – «ЕБОП-

«МЕДІАЛІНК»  

послуги 

Дослідження і аналіз щодо маркетингової  комунікації та ефективності 

розміщення реклами на інформаційних стендах у ВНЗ. Назва за ДК 

016:2010: 72.20.1 Послуги щодо наукового дослідження 

експериментального розроблення у сфері суспільних наук. 

д.т.н, проф.                  

Сокур М. І. 

02.01.20-

30.06.20 

11 
 461/20 – «ФВС-

«Мартиненко»   

Формування конгнітивно-операційної готовності майбутніх абітурієнтів 

до ЗНО з іноземної мови.   Назва за ДК 016:2010: 72.20.1 Послуги щодо 

наукового дослідження експериментального розроблення у сфері 

суспільних наук. 

д.філ.н, проф.                  

Сизова К. Л. 

02.03.20-

29.05.20 

12 
 462/20 – «АТ-

Гірник Експорт» 

Дослідження фізико-хімічних властивостей автомобільного біопалива у 

порівнянні з дизельним паливом 

к.т.н., проф.                  

Шапко В.Ф 

16.03.20-

30.06.20 

13 

 463/20 –

«Менеджмент-

ФОП»   

Розробка стратегії соціально-відповідального маркетингу та комплексу 

засобів просування Торгового Дому "Бордо" 

д. е. к , проф. 

Почтовюк А.Б. 

01.08.20-

31.12.20 

14 
 464/20 – «ББ-

Промекологія»         

«Вивчення гідрохімічного та гідрологічного режиму на ділянці 

проведення робіт Дніпродзержинського водосховища. Вивчення 

біологічних факторів з урахуванням біотичних та абіотичних показників 

за аналізом гідролого-гідрохімічних та гідробіологічних досліджень. 

Вивчення рибогосподарського стану ділянки Дніпродзержинського 

водосховища. Наукове оцінювання впливу планованої діяльності 

об’єктів на стан окремих компонентів екосистеми (ПрАТ 

«Кременчуцький річковий порт», АОПП “Великосорочинське”, ПрАТ 

«КрКФ «Рошен»).» 

д.б.н., проф.                 

Никифоров В.В. 

13.04.20-

31.12.20 



16 
 465/20 – «ІВМ-

Neutronic-14»      

«Розробка централі поженої евакуаії типу 2а (ЕА 2а) та її програмного 

забезпечення» 

д.т.н., проф.                 

Ляшенко В. П. 

01.04.20-

31.12.20 

17 
 467/20 – «ББ-

Нікополь» 

Розробка техніко-екогномічного грунтування реалізації проекту  

будівництва системи очищення та рециклінгу стічнизх вод від 

травильних дільниць виробничих цехів ПрАТ «Сентравіс Продакшн 

Юкреїн» 

доц.                  

Святенко А.І. 

01.07.20-

28.02.21 

18 
 468/20 – «ЕБОП-

Полтава» 

Дослідження вплиау викидів промислових підприємств північного 

промвузла м. Кременчука на стан атмосферного повітря мікрорайону 

Молодіжний в умовах одночасної роботи з Кремечуцькою ТЕЦ при 

різних режимах її теплового навантаження. 

д.т.н., проф.                  

Шмандій В.М. 

27.07.20-

31.12.20 

19 
 469/20 – «ОіФ-

Асфальтен»       
Рохробка облікової політики для підприємства ТОВ «Асфальтен» 

к.е.н., доц.                  

Онищенко О.В. 

01.07.20-

31.12.20 

20  470/20  

Оцінка показників споживання електричної енергії та аналізу розподілу 

тепловиділення на силовому електрообладнанні головної знижувальної 

підстанції ГПП-5-150/35/10 кВ та ГПП-6- 150/6 кВ в умовах ПрАТ 

«Полтавський ГЗК» 

д.т.н., проф.                  

Загірняк М. В.  

08.07.20-

01.12.20 

21 
471/20 – «ОПЦПБ- 

Радон» 

«Розробка технологічної документацяї з безпеки праці та пожежної 

безпеки проекту виконання робіт випробування дробарок»» 

д.т.н., доц.                 

Сукач С. В. 

01.12.20-

31.03.21 

22 
472/20 – «ББ-МВ»  

/177 

Проведення наукових досліджень у галузі охорони і раціонального 

використання пиродних ресурсів з метою пропаганди охорни 

навколишнього природного середовища та екологічної освіти для 

подальшої розробки місцевої Програми охорони довкілля в м. 

Кременчуці на період з 2021-2025 роки («Довкілля – 2025») 

к.б.н., доц.                 

Гальченко Н.П. 

20.07.20-

30.10.20 

23 
474//20  - «Екон – 

ТОВ» 

Розвиток інноваційноактивних підприємств в Україні: моделі управління 

витратами на якість експортоорієнтованої продукції 

д.ек.н., проф.                 

Маслак О.І. 

15.07.20-

31.12.20 



24 
475/20  -«ТТ - МВ-

З»/191 

Проведення аналізу субєктів господарювання - автомобільних 

господарств, які є учвсниками конкурсу м. Кременчука та підготовка 

матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право 

здійснення перевезення пасажирів на міському маршруті  3Б 

Мороз М. В. 
09.07.20-

31.12.20 

25 
476/20  -«ББ- 

МВ»/178 

Оцінювання впливу на довкілля - проведення стратегічної екологічної 

оцінки документу державного планування відповідно до проведення 

наукових досліджень у галузі охорони і раціонального використання 

ресурсів та розробку Програми  охорони довкілля в м. Кременчуці на 

період 2021-2025 роки (Довкілля 2025) 

к.б.н., доц.                 

Гальченко Н.П. 

20.07.20-

30.10.20 

26 
477/20  - «ББ- 

Промекологія 3» 

Послуги з виконання наукової екологічної оцінки матеріалів 

обгрунтування встановлення санітарно-захисної зони полігону твердих 

побутових відходів у Лівобережному районі м. Маріуполя 

д.б.н., проф.                 

Никифоров В.В. 

01.08.20-

31.12.20 

27 
 478/20 – «ЕБОП-

«МЕДІАЛІН»   

маркетингова  комунікації та оцінка ефективності розміщення реклами 

на інформаційних стендах у ВНЗ. Назва за ДК 016:2010: 72.20.1 Послуги 

щодо наукового дослідження експериментального розроблення у сфері 

суспільних наук. 

д.т.н, проф.                  

Сокур М. І. 

01.09.20-

31.12.20 

28 
479(20-22) «АІС-

ПП КВІД TV» 

Розробка сенсорів для визначення діамагнетизму газів та апарату для 

транскраніальної магнітної стимуляції (АТМАС)   

д.т.н, проф.        

Оксаніч А.П. 

01.10.20-

30.09..22 

29 480(20-22)  
«Виконання науково-дослідної програми з вивчення біорізноманіття 

регіону розташування підприємств групи Феррекспо (2020 - 2022 роки)». 

д.б.н., проф.                 

Никифоров В.В. 

01.11.20-

31.12.22 

30 481(20-25)  

Виконання науково-дослідної та технічної програм з ідентифікації та 

відлову (за можливостю) плазунів в місцях розташування підрозділів 

ПрАТ «Полтавський ГЗК» в 2020-2025 роках 

д.б.н., проф.                 

Никифоров В.В. 

01.10.20-

31.12.25 

31 

1669 (482/20 

«ЕМА- АКІТ – 

ПГЗК»)  

Проведення інформаційно-консультаційних послуг щодо дослідження 

ефективності використання енергетичних ресурсів у теплосиловому цеху 

д.т.н., проф.                  

Загірняк М. В.  

14.08.20-

31.03.21 

32 

483/20-

«Менеджмент –

ФПП» 

Проведення семінарів-тренінгів на тему «Бізнес - планування та 

створення стартапапів, як складова сучасного підприємництва» 

к.ек. н., доц.                     

Сакун Л.М. 

01.10.20-

31.12.20 

 

 

Начальник  НДЧ                                                                                                                        Вікторія ЛАТИШЕВА 



 


