
Госпдоговірні науково-дослідні роботи та надання наукових послуг НДЧ  

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2021 році 

№ 

п/п 
Шифр НДР Найменування робіт Науковий керівник 

 Терміни 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 

 467/20 -"ББ-

Нікополь"  

Розробка техніко-економічного 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 

2 

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 

3 

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 

4 
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 

5 
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 

6 

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 



7 

490/21-"ІВМ -

Neutronic-15"  
Модулі розгалуження пожежної централі типу ECS CMSI 

д.т.н., проф.                 

Ляшенко В. П. 

01.01.21-

31.12.21 

8 

492/21 -"ТТ-

Євротранс-Сервіс"   

Дослідження порушень графіка руху автобуса на маршруті методом 

математмчного та компютерного моделювання 

к.т.н., доц.              

Король О. О. 

01.03.21-

31.08.21 

9 

 493/21 -"ББ-

Промекологія1"           

«Вивчення гідрохімічного та гідрологічного режиму на ділянці 

проведення робіт Дніпродзер-жинського водосховища. Вивчення 

біологічних факторів з урахуванням біотичних та абіотич-них показників 

за аналізом гідролого-гідрохімічних та гідробіологічних досліджень. 

Вивчення рибогосподарського стану ділянки Дніпродзержинського 

водосховища.» 

Назва за ДК 016:2010: 72.19.1 послуги щодо наукового дослідження та 

експерименталь-ного розроблення у сфері інших природничих наук. 

д.б.н., проф.                 

Никифоров В.В. 

01.03.20-

31.12.20 

10 

210302   (494Д/21 

-"БАМТ-ФОП" )         
Маркетингові дослідження ринку транспортних послуг 

д.ек.н., проф.                 

Труніна І. М. 

15.03.20-

15.06.21 

11 

 495П/20-«ЕБОП - 

МЕДІАЛІНК 

«Дослідження і аналіз маркетингової комунікації  та  оцінки 

ефективності  розміщення реклами на інформаційних стендах у ВНЗ».   

д.т.н, проф.                  

Сокур М. І. 

01.03.21-

30.06.21 

12 

 496Р/21-«ТТ - 

МВ1"/84 

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  117 

д.т.н., проф. 

Мороз М. М. 

01.03.2021-

31.12.2021 

13 

 497 П//21-

"Переклад - ТОВ" 

Аналіз тендерної документації Європейського банку реконструкції та 

розвитку «Procurement of Goods. Single Stage Open Tendering Procedure» 

та перекладу форм тендерної пропозиції для укладення договору на 

поставку товарів 

к.філол.н., доц. 

Чрділелі Т.В. 

20.04.2021-

31.12.2021 



14 

498/21- «ППФ-

ФОП Пшенишна» 

Педагогічнй тренінг "Мистецтво управлінського спілкування як засіб 

формування корпоратвної культури" 

к.пед.н., доц. 

Беспарточна О. І. 

17.05.2021 - 

30.06.2021 

16 
987 

Оцінка показників споживання електричної енергії та аналізу розподілу 

тепловиділення на силовому електрообладнанні головної знижувальної 

підстанції ГЗП-4/2-150/35/6 кВ та ГЗП-4/2-150/10 кВ в умовах ПрАТ 

"Полтавський ГЗК" 

к.т.н., доц. 

Гладир А. І. 

18.05.2021-

31.12.2021 

17 

499/21- "Переклад 

-ПП Пристіна" 
Переклад технічно-сервісного обладнання 

д.філ.н., проф.. 

Сізова К. Л. 

01.07.2021-

31.12.2021 

18 

500Р/21- "ТТ-МВ-

2"/124 

Проведення аналізу субєктів господарювання - автомобільних 

господарств, які є учасниками конкурсу м. Кременчука та підготовка 

матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право 

здійснення перевезення пасажирів на міському маршруті №10А 

д.т.н., проф. 

Мороз М. М. 

09.07.2021-

31.12.2021 

19 

501/21 - "ППФ-

ГО" 

Пcихологічний тренінг "Розвиток комунікативної компетентності 

працівників соціономічних професій" 

к.психол.н., доц. 

Білоус Р. М. 

14.06.2021-

31.12.2021 

20 

502Р/21 "ТТ-МВ-

3"/139 

Проведення аналізу субєктів господарювання - автомобільних 

господарств, які є учасниками конкурсу м. Кременчука та підготовка 

матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право 

здійснення перевезення пасажирів на міському маршруті №1 

д.т.н., проф. 

Мороз М. М. 

19.08.2021-

31.12.2021 

21 

503Р/21 "ТТ-МВ-

4"/140 

Проведення аналізу субєктів господарювання - автомобільних 

господарств, які є учасниками конкурсу м. Кременчука та підготовка 

матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право 

здійснення перевезення пасажирів на міських маршрутах №10, 17 

д.т.н., проф. 

Мороз М. М. 

19.08.2021-

31.12.2021 



22 

504/21 "Екон - 

КМП Лікарня" 

Вдосконалення системи управлінського обліку підприємства з метою 

формування інформаційної бази для впровадження системи мотивацій та 

оплати праці персоналу лікарняного закладу.                                                                                            

(Науково-дослідні послуги) 

д.е.н., проф. 

Маслак О. І. 

15.07.2021-

31.12.2021 

23 

505/21 "ГЮН -

"СВІТОВИД"" 

Правове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств у 

сфері органічного виробництва 

к.ю.н., доц. 

Латишева В. І. 

01.07.2021-

31.12.2021 

24 

506/21 "ЕБОП - 

МЕДІАЛІНК" 

Дослідження особоливостей маркетингової комунікації та оцінка 

ефективності розміщення реклами на інформаційних стендах у ВНЗ.  

д.т.н., проф. 

Сокур М. І. 

01.09.2021-

31.12.2021 

25 

507/21 "Екон - 

ФОП" 

Інформаційно-аналітичне та інституційне забезпечення розвитку 

суб'єктів господарювання: стратегічні орієнтири в умовах глобалізації. 

д.е.н., проф. 

Маслак О. І. 

01.07.2021-

31.12.2021 

26 

508/21 "ГНКМ - 

КЗК КМІАК" 

Дослідження особливостей керування шарами, налаштування 

кольорового кодування та оцінка ефективності роботи зі зв'язаними 

смарт-об'єктам у програмі Adobe Photoshop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Науково-дослідні послуги) 

д.істор.н., проф. 

Маслак В. І. 

29.07.2021-

31.12.2021 

27 

509/21 "ББ - 

Промекологія" 

Наукова екологічна оцінка матеріалів обґрунтування санітарно-захисної 

зони мулових площадок станції біологічної очистки стоків КП 

"Маріупольське ВУВКГ" 

д.б.н., проф.                 

Никифоров В.В. 

30.07.2021-

31.12.2021 

28 

510/21 ОПЦПБ - 

КП "НДЦ" 

Наукове досліджування та статистична обробка результатів екологічного 

моніторингу атмосферного повітря, здійсненого з використанням 

пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ) в м. 

Кременчуці 

д.т.н., доц. Бахарєв 

В. С. 

30.07.2021- 

31.12.2021 



29 

511/21 "Екон-

Лікарня" 

Пакети програмного забезпечення для адміністратвно-господарського 

управління та пакети утліт для розробки програмного забезпечення.                                                 

(Науково-дослідні послуги) 

д.е.н., проф. 

Маслак О. І. 
  

30 

512/21 БАМТ - 

ФОП 
Управління розвитком транспортної інфраструктури 

д.е.н., проф. 

Труніна І. М. 

01.10.2021-

31.12.2021 

31 

513/21 

Менеджмент - 

ФПП 

Проведення семінарів-тренінгів на тему : "Бізнес-проєкти та стратапи як 

форми підприємницької діяльності"                                                                                                     

(Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень) 

к.е.н., доц. 

Сакун Л. М. 

01.11.2021-

31.12.2021  

32 

514/21 ОіФ - 

Екоенерго 
Обгрунтування політики управління фінансовою стійкістю підприємства 

д.е.н., проф.  

Бабіченко В. В. 

01.11.2021-

31.12.2021 

33 

515/21-"ІВМ -

Neutronic-16"  
Інтегрована система безпеки на базі пожежної централі ECS CMSI 

д.т.н., проф. 

Ляшенко В. П. 

01.01.2022-

31.12.2022 

34 

516/21 ОіФ - ПП 

"ВМ-ТРАНС" 

Вдосконалення організаціїї обліку та облікової політики на ПП "ВМ-

ТРАНС" 

к.е.н., доц. 

Яценко Н. М. 

22.11.2021-

17.01.2022 

35 
517/21 ППФ-ГО 2 Дослідження політичної активності студентів та засоби її розвитку 

к.психол.н., доц.. 

Білоус Р. М. 

10.12.2021-

28.02.2022 

36 

518/21 САУЕ - 

УАІЕ 

Проведення семінарів-тренінгів на тему  

«Актуальні питання підвищення енергоефективності  

та надійності електротехнічних комплексів сучасної промисловості» 

д.т.н., доц. 

Коренькова Т. В. 

06.12.2021-

31.01.2022 

 

 

 

 

Начальник  НДЧ                                                                                                                        Вікторія ЛАТИШЕВА 
 


