
Перелік напрямів наукових і науково-технічних досліджень КрНУ 

Науково-дослідна діяльність учених університету відповідає: 

Законам України: «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» 

(від 11.07.2001 № 2623-ІІI), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 

26.11.2015 № 848-VІІI). 

Постанові КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 

2022 року» (від 07.09.2011 № 942): 

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 

– Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук 

Інформаційні та комунікаційні технології 

– Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної 

техніки, інформаційних та комунікаційних технологій 

Енергетика та енергоефективність 

– Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд 

– Технології електроенергетики та теплоенергетики 

– Технології енергетичного машинобудування 

– Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології 

забезпечення енергобезпеки 

Раціональне природокористування 

– Технології сталого використання, збереження і збагачення 

біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження 

біорізноманіття 

– Технології раціонального водокористування, підвищення 

ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних 

об'єктів 
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– Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного 

повітря 

– Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх 

родючості 

– Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального 

екологічно безпечного видобування 

Нові речовини і матеріали 

– Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх 

з’єднання і оброблення 

– Створення та застосування технологій отримання, зварювання, 

з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і 

композиційних матеріалів 

Постанові КМУ «Деякі питання визначення середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 

2017–2022 роки» (від 28.12.2016 № 1056): 

Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 

енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння 

альтернативних джерел енергії 

– Освоєння нових технологій удосконалення енергетичних мереж та 

обладнання з урахуванням намірів їх гармонізації з енергетичною системою 

країн ЄС 

– Освоєння нових технологій створення енергогенеруючих 

потужностей на основі когенераційних установок 

– Освоєння нових технологій будівництва енергоефективних житлових 

та комунально-побутових будівель і приміщень 

– Освоєння нових технологій отримання та накопичення енергії з 

відновлюваних джерел 

– Освоєння нових технологій використання теплових насосів 
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Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 

транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, 

озброєння та військової техніки 

– Розвиток транспортної логістики, розроблення та впровадження 

інтелектуальних та цифрових систем 

– Створення нових поколінь техніки і технологій в авіа-, судно- та 

ракетно-космічній галузі 

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення 

і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій 

– Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування 

композиційних та функціонально-градієнтних матеріалів 

– Нові прогресивні матеріали та вироби з них для підприємств 

військово-промислового комплексу 

– Промислове освоєння нових технологій отримання, оброблення і 

з’єднання конструкційних, функціональних та інструментальних матеріалів 

– Створення матеріалів та технологій для 3D-прототипування 

Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування, фармацевтики 

– Розроблення нових методів діагностики, лікування та профілактики 

найбільш поширених захворювань людини 

Широке застосування технологій більш чистого виробництва та 

охорони навколишнього природного середовища 

– Застосування технологій раціонального надро- та землекористування 

– Впровадження прогресивних технологій водозабезпечення, 

водокористування та водовідведення 

– Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів 



Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки 

– Розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 

впровадження новітніх інформаційних технологій, зокрема, грід- та хмарних 

технологій, комп’ютерних навчальних систем, систем електронного бізнесу 

– Розвиток систем інтелектуального моделювання для розв’язання 

задач у галузях економіки; обороноздатності держави; управління складними 

об’єктами в екології, біології та медицині; освіти; робототехніки та складних 

техногенних систем 


