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ПРОТОКОЛ  № 10 
 

засідання науково-технічної ради 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

від 23 листопада 2017 р. 
 
Присутні:  Голова НТР – Никифоров В. В. 

Заст. голови – Троцко О. В. 
Члени НТР – 41 особи. 

 
 
Порядок денний: 
1. Звіт про хід виконання стратегічної програми розвитку факультету електроніки та 
комп’ютерної інженерії. 

Доповідає декан факультету електроніки та комп’ютерної інженерії доц. Мосьпан В. О. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Поясок Т. Б.,  
члени комісії – доц. Троцко О. В., проф. Хоменко М. М. 

2. Звіт про хід виконання стратегічної програми розвитку факультету управління. 
Доповідає декан факультету управління проф. Почтовюк А. Б. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Чорний О. П.,  
члени комісії – доц. Троцко О. В., проф. Ляшенко В. П. 

3. Підсумки роботи V Всеукраїнської конференції «Актуальні питання управління сталим 
розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи». 

Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Хоменко М. М. 
4. Підсумки роботи ХV Міжнародної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і бі-
ологічних об’єктів». 

Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Мосьпан В. О. 
5. Різне. 
5.1. Виконання запланованих показників по закінченим НДР. 
5.2. Інформація про результати конкурсного відбору проектів, що фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету починаючи з 2017 року. 
 
 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт декана факультету електроніки та комп’ютерної інженерії доц. Мосьпа-
на В. О. про хід виконання стратегічної програми розвитку факультету. 

Структура Програми складається з шести основних розділів, які охоплюють всі голо-
вні напрями діяльності кафедр іі факультету в цілому. Результати виконання Програми за 
кожним з її розділів є наступними: 

Розділ І. Контингент студентів факультету ЕКІ. Одною з головних задач цього роз-
ділу було визначено збереження контингенту студентів на рівні 2013 р. Враховуючи дина-
міку кількості випускників середніх загальноосвітніх шкіл України за роками, та зміни в 
організації навчального процесу у вищій школі України (зокрема, відмову від підготовки 
фахівців на рівні «спеціаліст», зміну Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підго-
товка, перехід на 600 год. річне навантаження ПВС та ін.), колективом факультету була 
здійснена низка заходів, щодо відкриття нових напрямів, спеціальностей та рівнів підготов-
ки фахівців, перерозподілу ліцензійних обсягів між спеціальностями факультету. Що до-
зволило забезпечити виконання двох основних завдань Перспективної програми: збережен-
ня контингенту студентів та досягнення запланованого рівня використання ліцензійного 
обсягу. За звітній період на факультеті одержані ліцензії на підготовку фахівців за одним 
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новим напрямом та шістьма спеціальностями. Причому, за двома спеціальностями на сту-
пінь PhD. Одержані акредитаційні сертифікати на підготовку бакалаврів за двома напряма-
ми та магістрів за одною спеціальністю. На поточний час сформована акредитаційна справа 
на підготовку магістрів. 

На 2015 рік середнє значення ефективності використання ліцензійного обсягу на фа-
культеті планувалося на рівні 65%. Досягнутий рівень на той самий час складає 65,6%. На 
рівні магістрів цей показник складає на 2015 р. – 49%, а на 1.09.2016 – вже 60%. Разом з 
тим, припинення з 2017 року прийому на рівень «спеціаліст», може наблизити значення 
цього показника до 100%, що ставить питання про необхідність розширення ліцензійних 
обсягів підготовки магістрів за спеціальностями, що мають необхідне наукове забезпечення 
та відповідний рівень контингенту бакалаврів. 

Розділ ІІ. Кадрове забезпечення навчального процесу. Зміни складу ПВС факуль-
тету відбувалися у двох напрямах, по-перше – загальне зменшення штатної кількості ви-
кладачів, по-друге – підвищення кваліфікації ПВС за рахунок захисту дисертацій та одер-
жання вчених звань. За звітній період факультет забезпечив стале зростання якісного скла-
ду ПВС (з 50% до 65% на поточний час). Найгострішою проблемою цього розділу Перспек-
тивної програми виявилась мала чисельність докторів наук та їх вік. Тому зростання кіль-
кості захищених докторських дисертацій є позитивним моментом, але щодо віку, то 
розв’язання цієї проблеми покладено на молодих здобувачів цього наукового ступеню, які 
внесені до програми і мають захиститися до 2020 р. 

Розділ ІІІ. Навчально-методична робота та інформаційне забезпечення освітньої 
діяльності. В узагальненому вигляді основними напрямами роботи кафедр факультету з 
означених питань були наступні: 

 своєчасне оновлення навчально-методичної документації і утримання рівня мето-
дичного забезпечення навчального процесу відповідно до вимог МОНУ; 

 впровадження сучасних методів та методик організації навчального процесу, оці-
нювання студентів та контролю якості навчання; 

 впровадження викладання дисциплін із застосуванням мультимедійних комплексів; 
 створення комп’ютеризованих інформаційно-методичних комплексів з усіх дисци-

плін та розміщення їх на сайтах кафедр; 
 впровадження елементів дистанційного навчання на кафедрах; 
 підготовка і видання навчальних посібників та інших методичних розробок. 
Як видно з наведених даних за всіма показниками спостерігається перевиконання 

планових показників. 
Розділ IV. Розвиток науки і технологій. Основними видами робіт, що планувалися 

кафедрами у означеному напрямі були: 
 проведення наукових досліджень за рахунок другої частини робочого дня; 
 виконання НДР, що фінансуються за рахунок держбюджету; 
 виконання госпрозрахункових НДР; 
 одержання грантів; 
 публікація статей у фахових виданнях, зокрема у тих, що входять до наукометрич-

них баз; 
 публікація монографій; 
 організація та участь у наукових конференціях за фахом; 
 підготовка студентських наукових робіт для участі у конкурсах. 
Як свідчать наведені в звіті дані, недовиконання планових показників спостерігається 

лише за позицією публікації статей. Це пояснюється суттєвою зміною вимог до цього пока-
зника, а саме – орієнтування на статті у виданнях, що входять до наукометричних баз да-
них. Тобто тут зниження кількості компенсується якістю публікацій. За рештою показників 
спостерігається перевиконання. Між тим, слід відзначити, що головним чинником успіху у 
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виконанні розділу «Госпдоговірні НДР» є результати роботи кафедри ІВМ і професора Ля-
шенка В.П., особисто. Тобто решті кафедр факультету необхідно вживати термінових ефек-
тивних заходів щодо забезпечення фінансування науково-дослідних робіт за рахунок замо-
вника. 

Розділ V. Міжнародне співробітництво. Основними видами робіт, що планувалися 
кафедрами у означеному напрямі були: 

 співробітництво з провідними закордонними науково-технічними та навчальними 
закладами; 

 участь студентів у міжнародних програмах обміну студентами; 
 підвищення кваліфікації та стажування ПВС за кордоном. 
Наведені в звіті дані свідчать про те, що заплановані заходи успішно реалізуються. 

Між тим, підвищення кваліфікації та стажування викладачів за кордоном, за звітній період 
було виконано, переважно, на двох кафедрах КІС та ІУС. Це потребує підвищення активно-
сті в цьому напрямі на наступні роки з боку решти кафедр факультету.  

Розділ VІ. Виховання студентської молоді, розвиток студентського самовряду-
вання.  

В цьому напрямі факультет працює достатньо успішно. Наведу лише окремі дані. Так, 
в змаганні за кращу академічну групу Факультет посідав 1-е місце в 2013 та 2014 рр., і дру-
ге місце – в 2015 р.  

Достатньо активно працюють органи студентського самоврядування, але це потребує 
ретельного нагляду з боку керівництва факультету. 

В конкурсі «Студент року» у 2015 р. студенти факультету перемогли у чотирьох но-
мінаціях з п’яти. 

В конкурсі «Містер Мачо» студенти посідали перші місця у 2013 та 2014 рр. і друге – 
у 2015 р. 

Такі ж місця посідала студентська команда факультету на спартакіаді університету. 
До речі, ЕКІ є єдиним факультетом, що проводить власну студентську спартакіаду за 13 ви-
дами спорту. 

Серед студентів і аспірантів факультету є чемпіони світу і призери міжнародних зма-
гань з кількох видів спорту. 

Розділ VІI. Матеріально-технічне забезпечення і економічно-фінансова діяль-
ність. Основними напрямами діяльності кафедр у означеному виді діяльності є підтримка 
технічного стану та оновлення навчально-лабораторного обладнання, персональних 
комп’ютерів, засобів мультимедіа, тощо. Крім того, плануються і здійснюються роботи з 
ремонту закріплених за кафедрою приміщень. 

Надані звітні матеріали свідчать про активність кафедр в цьому напрямі. Особливу 
увагу привертає те, що всі наведені роботи з ремонту, обладнання та переобладнання лабо-
раторної бази виконувались виключно за рахунок спонсорської допомоги, без залучення 
коштів університету. 
ВИСПУПИЛА голова комісії проф. Поясок Т. Б. з проектом рішення. 

1. Стан роботи з виконання Стратегічної програми розвитку факультету електроніки 
та комп’ютерної інженерії за звітній період визнати задовільним. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одностайно. 

2. Керівництву факультету і кафедр внести пропозиції щодо змін до Стратегічної про-
грами розвитку до 2021 р., пов’язаних із змінами в організації навчального процесу, обумо-
влених введенням нового Переліку Спеціальностей підготовки фахівців, припиненням під-
готовки фахівців за ОКР «спеціаліст», відкриттям підготовки PhD та ін.  

Термін виконання: до 01.03 2018. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
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3. Вжити термінових заходів щодо змін у ліцензійних обсягах підготовки фахівців за 
освітніми ступенями бакалавр та магістр, виходячи з існуючого наукового забезпечення та 
реальних потреб ринку праці. 

Термін виконання: до 01.03 2017. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
4. Забезпечити безумовне виконання запланованих рівнів підвищення якісного складу 

ПВС, сприяти захистам докторських дисертацій науковцями кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, викладачі кафедр. 
5. Розробити і ввести до навчального процесу на факультеті методичне забезпечення з 

урахуванням змін в Переліку спеціальностей та рівнів підготовки фахівців. 
Термін виконання: постійно. 
Відповідальні: керівники освітніх програм, завідувачі кафедр, викладачі кафедр. 
6. Вжити заходів щодо підвищення рівня надання освітніх послуг, виходячи з необ-

хідності виконання акредитаційних вимог щодо рівня успішності та якості підготовки фахі-
вців. 

Термін виконання: постійно. 
Відповідальні: декан факультету, керівники освітніх програм, завідувачі кафедр, ви-

кладачі кафедр 
7. Кафедрам факультету вжити заходів щодо забезпечення виконання запланованих 

обсягів наукових робіт за рахунок загального фонду державного бюджету, коштів замовни-
ка, вітчизняних та міжнародних грантів, зокрема програм ЄС Erasmus +, Horizon – 2020 то-
що. 

Термін виконання: постійно. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
8. Забезпечити участь кафедр факультету у конкурсному відборі наукових проектів 

фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) роз-
робок, що фінансуються за рахунок державного бюджету. 

Термін виконання: постійно. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
9. Продовжити роботу з ремонту, обладнання та переобладнання лабораторної бази за 

рахунок зовнішніх інвестицій і спонсорської допомоги. 
Термін виконання: постійно. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора В.В. Ни-

кифорова. 
 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ звіт декана факультету управління проф. Почтовюка А. Б. про хід виконання 
стратегічної програми розвитку факультету. 

Структура Програми складається з шести основних розділів, які охоплюють всі голо-
вні напрями діяльності кафедр і факультету в цілому. Результати виконання Програми за 
кожним з її розділів є наступними: 

Розділ І. Формування контингенту студентів. Основними завданнями цього розділу 
було впровадження заходів щодо оптимізації обсягів прийому на навчання з урахуванням 
потреб ринку праці та демографічної ситуації на основі прогнозу та моніторингу, посилен-
ня індивідуалізації агітаційної та профорієнтаційної роботи. 

З метою збереження контингенту в умовах загального зменшення кількості потенціа-
льних абітурієнтів і змін основних положень організації навчального процесу у вищий 
школі що стосуються як правил прийому, так і відмови від освітньо-кваліфікаційного рівня 
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«спеціаліст», колективами кафедр «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» протягом звітного 
періоду здійснено процедуру ліцензування відповідних спеціальностей за освітнім ступе-
нем «магістр». На кафедрі «Економіки» також додатково проліцензовано спеціальність 
«Управління інноваційною діяльністю» ОС «магістр» (специфічні категорії). Цей захід до-
зволив у 2015 р. збільшити набір до магістратури. 

Ефективність використання ліцензійного поля в період 2013-2015 роки в середньому 
складає 77,7%, що є досить не поганим показником, але тенденція його зменшення в цей 
період змушує колективи кафедр продовжувати роботу з оптимізації ліцензійного поля між 
напрямами і спеціальностями. В стадії завершення ліцензування з двох напрямів ОКР «ба-
калавр» і трьох спеціальностей ОС «магістр». 

Розділ ІІ. Організація навчального процесу та якість підготовки фахівців. За зві-
тний період склад ПВС факультету покращився за рахунок підвищення кваліфікації. Відсо-
ток викладачів з науковими ступенями наближається до 70% (69,1% у 2015році). За три ро-
ки на факультеті були захищено дві докторські і шість кандидатських дисертацій. На під-
вищення якості ПВС факультету значний вплив оказує  робота спеціалізованої вченої ради 
зі спеціальностей: «Економіка та управління національним господарством» і «Економіка та 
управління підприємством». Програмою розвитку передбачено і подальше підвищення ква-
ліфікації ПВС факультету. 

Розділ ІІІ. Методичне, інформаційне та кадрове забезпечення освітньої діяльнос-
ті. Метою виконання цього розділу Програми є збереження динаміки розробки робочих, 
навчальних програм та методичних вказівок при 100% методичному забезпечені навчаль-
них комплексів. Колективи кафедр впроваджують заходи щодо організації самостійної ро-
боти студентів за допомогою інтерактивних методів у мережі Internet. Практично все мето-
дичне забезпечення надано в електронному вигляді у вільному доступі. Кафедри поступово 
переходять згідно Програми на використання тестово-контролюючі програми для прове-
дення поточного та кінцевого контролю рівня знань студентів факультету. 

В сфері інформаційного забезпечення згідно з Програмою розвитку колективом факу-
льтету за рахунок залучених ресурсів проводиться оснащення лекційних аудиторій мульти-
медійними засобами візуалізації. Проводиться переоснащення комп’ютерних класів відпо-
відно до вимог програмного забезпечення, що застосовується при викладанні певних дис-
циплін. 

Розділ IV. Розвиток науки і технологій. Основні завдання, що виконує колективи 
кафедр це: 

 розробка нових і розширення існуючих наукових напрямків кафедр, що мають як 
фундаментальне, так і прикладне значення; 

 розширення обсягу фінансування госпдоговірної тематики кафедр за рахунок ці-
льового інвестування шляхом укладання прямих договорів з підприємствами і установами; 

 організація і проведення наукових конференцій і семінарів; 
 підготовка та видання монографій, посібників участь у колективних монографіях; 
 видання наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського» серія «Економічні науки»; 
 проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедр і нау-

ково-практичних конференцій, з залученням до їх роботи випускників і провідних фахівців; 
 пошук, підтримка і залучення до науково-дослідницької роботи талановитих студе-

нтів з метою сприяння професійному росту наукової молоді, організації поточного моніто-
рингу їхніх досягнень; 

 залучення студентів до виконання госпдоговірної тематики, написання наукових 
статей та участі у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робот. 

Практично за всіма показниками кафедри факультету перевиконують показники вста-
новлені Програмою розвитку. 
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Розділ V. Інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір. Робота колекти-
ву спрямована на: 

 розширення географії міжнародного партнерства через підписання договорів про 
міжнародне співробітництво з освітніми і науковими установами; 

 розширення зв’язків із ВНЗ інших країн шляхом обміну викладачами і студентами, 
співпраці у науковій та навчальній діяльності; 

 залучення науковців, фахівців закордонних університетів та провідних фірм з ме-
тою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів; 

 збільшення кількості студентів і аспірантів, що навчаються за кордоном; 
 участь магістрів, аспірантів та науково-педагогічних працівників кафедри у про-

грамі мобільності Євросоюзу; 
 збільшення кількості викладачів, які пройшли стажування за кордоном; збільшення 

кількість викладачів, які перебували у відрядженнях за кордоном; співпраця з іноземними 
науковими й навчальними закладами й установами (збільшення кількість угод про співпра-
цю). 

Розділ VІ. Збереження матеріально-технічної бази та підвищення ефективності 
фінансово-економічної діяльності.  

Оптимізація штатного розпису відповідно до наявного контингенту студентів. Зве-
дення до мінімуму кількості зовнішніх і внутрішніх сумісників. 

Зменшення обсягів погодинної оплати за рахунок оптимізації планування навчальних 
доручень. 

Залучення коштів для наукових досліджень через систему грантів, венчурних, благо-
дійних фондів, з державних і приватних коштів та інших джерел. 

Залучення спонсорських коштів для потреб утримання матеріальної бази університе-
ту. 

Проведення своєчасного ремонту приміщень, забезпечення матеріально-технічних і 
санітарно-гігієнічних умов для організації навчально-виховного процесу. 

Гарантування безпечних і сприятливих умов праці і навчання. 
ВИСПУПИВ голова комісії проф. Чорний О. Б. з проектом рішення. 

1. Стан роботи з виконання Стратегічної програми розвитку факультету економіки і 
управління за звітній період визнати задовільним. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одностайно. 

2. Керівництву факультету і кафедр продовжити цілеспрямовану і ефективну роботу 
щодо забезпечення виконання Стратегічної програми розвитку до 2021 р. в повному обсязі. 

Термін виконання: постійно 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
3. Керівництву факультету і кафедр внести пропозиції щодо змін до Стратегічної про-

грами розвитку до 2021 р., пов’язаних із змінами в організації навачльного процесу, 
пов’язаних із введенням нового Переліку Спеціальностей підготовки фахівців, припинен-
ням підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст», відкриттям підготовки PhD та ін.  

Термін виконання: до 01.03 2017. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
4. Вжити термінових заходів щодо змін у ліцензійних обсягах підготовки фахівців за 

освітніми ступенями бакалавр та магістр, виходячи з існуючого наукового забезпечення та 
реальних потреб ринку праці. 

Термін виконання: до 01.03 2017. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
5. Забезпечити своєчасне методичне забезпечення навчального процесу на факультеті 

з урахуванням змін в Переліку спеціальностей та ступенях підготовки фахівців. 
Термін виконання: постійно. 
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Відповідальні: керівники освітніх програм, завідувачі кафедр, викладачі кафедр. 
7. Кафедрам факультету вжити заходів щодо забезпечення виконання планів наукових 

робіт, що фінансуються замовником. 
Термін виконання: постійно. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора В.В. Ни-

кифорова. 
 

По третьому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт голови оргкомітету про проведення V Всеукраїнської конференції «Актуа-
льні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспек-
тиви» проф. Хоменко М. М. 

Відповідно дозволу Українського інституту науково-технічної та економічної інфор-
мації (посвідчення № 573 від 02.11.2015 р.) 20–21 жовтня 2016 року на базі факультету еко-
номіки та управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остро-
градського (КрНУ) проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні 
питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи». 
Метою проведення є теоретичне узагальнення наукових досліджень та розробка практич-
них рекомендацій з проблем управління сталим розвитком в умовах інтеграційних та гло-
балізаційних змін. 

20 жовтня відбулося пленарне засідання на якому з вітальним словом виступив пер-
ший проректор КрНУ проф. Никифоров В. В. та заступник декана факультету економіки і 
управління, кандидат технічних наук, доц. Пирогов Д. Л.   

В рамках пленарного засідання були представлені доповіді: 
1) Комплексно-структурні перетворення на ринку праці: багаторівневий підхід.  
Доповідач: Дружиніна В. В., д.е.н., проф. кафедри туризму КрНУ. 
2) Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти.  
Доповідач: Загірняк Д. М., к.е.н., доц. кафедри фінансів та кредиту КрНУ. 
В ході роботи конференції 20–21 жовтня 2016 року працювали сім секцій за напряма-

ми, де було представлено 112 доповідей:  
1. Організаційно-економічне забезпечення системи управління конкурентоспромож-

ністю підприємств (керівник секції – проф. Хоменко М. М.) – 28 доповідей; 
2. Сталий розвиток економіки України в умовах євроінтеграційних процесів (керівник 

секції – проф. Маслак О. І.) – 19 доповідей; 
3. Сучасні напрями розвитку управління персоналом у системі менеджменту організа-

ції та публічного адміністрування (керівник секції – проф. Почтовюк А. Б.) – 16 доповідей; 
4. Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки (керівник секції – 

проф. Кратт О. А.) – 16 доповідей; 
5. Фінансовий механізм сталого розвитку суспільства (керівник секції – доц. Глухо-

ва В. І.) – 10 доповідей; 
6. Облік, аналіз та аудит: сучасні проблеми теорії та практики (керівник секції – проф. 

Касич А. О.) – дев’ять доповідей; 
7. Організаційно-економічне забезпечення механізму управління туристично-

рекреаційними комплексами (керівник секції – проф. Труніна І. М.) – 16 доповідей. 
Співорганізаторами конференції стали: Університет Ополе (Польща); Вища школа єв-

ропейських і регіональних студій (м. Чеське Будейовіце, Чехія); Вроцлавський економічний 
університет (Польща); Університет Матея Бела (Словакія); Південно-Російський державний 
технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут, Росія); Ланьчжоуский тра-
нспортний університет (КНР). 
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Загалом конференція представлена 11 вітчизняними та міжнародними навчальними 
закладами. Із 112 доповідачів шість представників закордонних вищих навчальних закладів. 
Із 180 учасників конференції 36 професорів, доцентів; 14 – викладачів без вчених звань, 67 
– аспірантів та магістрантів, 63 студентів. 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Враховуючи тенденцію розширення фінансово-економічної кризи в умовах глобаль-

ної цивілізаційної нестабільності та прагнучи посилити: організаційно-економічне забезпе-
чення системи управління конкурентоспроможністю підприємств; передумови та перспек-
тиви розвитку підприємств та галузей країни; управління персоналом в системі менеджмен-
ту організацій; маркетингову діяльність на сучасному етапі розвитку економіки; фінансо-
вий механізм розвитку суспільства; ефективність сфери публічного управління; розвиток 
євроінтеграційних процесів, конференція: 

1) констатує високий рівень проведення та досягнення мети й завдання; 
2) вважає за доцільне посилити акцент в методології своєї подальшої роботи над про-

блемами сталого розвитку регіонів в ракурсі організаційно-економічного забезпечення сис-
теми управління конкурентоспроможністю підприємств; 

3) пропонує провести наступну VІ Міжнародну науково-практичну конференцію у 
жовтні 2017 року із залученням широкого кола науковців країн Європи та Азії, представни-
ків провідних підприємств міста, регіону та країни; 

4) закликає вжити всіх заходів до інноваційного розвитку регіону з використанням на-
явного потенціалу його реалізації; 

5) рекомендує провести серед школярів старших класів загальноосвітніх шкіл і студе-
нтів ВНЗ міста та області в 2017 р. науковий конкурс на тему «Управлінський механізм 
сталого розвитку суспільства»; 

6) звертається з проханням до Кременчуцької районної та міської ради й її Виконкому 
надати організаційну допомогу Кременчуцькому національному університету імені Михай-
ла Остроградського щодо реалізації напрямів розвитку управління персоналом у системі 
менеджменту організації; 

7) звертається до Виконкому Кременчуцької міської ради з пропозицією організувати 
в 2016-2017 рр., за участі провідних підприємств регіону, цикл лекцій для студентів факу-
льтету економіки і управління із забезпечення сталого розвитку підприємств Кременчуць-
кого промислового району, сфери публічного управління та адміністрування; 

8) пропонує Полтавській обласній державній адміністрації, Виконкому Кременчуцької 
міської ради залучати провідних фахівців КрНУ до розробки галузевих програм розвитку 
міста та регіону, управління підприємствами на сучасному етапі євроінтеграційних проце-
сів; 

9) зобов’язує вчених відповідних напрямків наукової діяльності спрямувати дослі-
дження сталого розвитку регіонів з позицій індексу людського розвитку; 

10) звертається до органів місцевого самоврядування з пропозицією провести аналіз 
соціально-економічних рішень стосовно створення і розвитку інноваційних підприємств на 
території міста. 

За результатами конференції буде видано збірник Матеріалів V Міжнародної науково-
практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному су-
спільстві: проблеми та перспективи» (рекомендовано вченою радою КрНУ, протокол №3, 
від 25.10.2016 р.). 
 
По четвертому питанню  
СЛУХАЛИ голову оргкомітету конференції доц. Мосьпана В. О. про результати проведення 
XV Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних та бі-
ологічних об’єктів». 
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У конференції взяли участь 220 учасників з України, Росії, Алжиру, Великобританії, 
Йорданії, Ізраїлю, Китаю, Німеччини, Португалії, Словенії. Кількісний та якісний склад 
учасників конференції: докторів наук – 25; кандидатів наук – 65; викладачів – 60; аспірантів 
– 20; магістрів – 15; студентів – 30. 

На конференції були представлені наступні вищі учбові заклади та науково-
дослідницькі установи: 

 закордонні: Університет Баджо Мохтарі (м. Аннаба, Алжир); Московский универ-
ситет им. С.Ю. Витте, (г. Москва, Россия); Транспортный университет Ланчжоу (г. Ланч-
жоу, КНР); ФГБУН Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 
им. И. В. Тананаева КНЦ РАН (г. Апатиты, Россия); Університет Любляни (м. Любляна, 
Словенія) та інші; 

 вітчизняні: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»; ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України»; Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна; Дніпропетровський національний уні-
верситет імені Олеся Гончара; Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Дніп-
ропетровська обл., Україна; Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. м. Київ; 
Інститут прикладних проблем фізики та біофізики НАН України; Інститут фізики напівпро-
відників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ(м. Київ); Київський національний університет техно-
логій та дизайну; Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфре-
да Нобеля; Криворізький національний університет; Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»; Національний університет харчових технологій (м. Київ); 
Одеський НДІ медицини транспорту; Одеський національний політехнічний університет; 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Полтавська 
державна аграрна академія; Сумський державний університет; Східноукраїнський націона-
льний університет імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк); ТМО «Неврологія» (м. Ки-
їв); Харківський національний медичний університет; Харківський національний універси-
тет імені В.Н. Каразіна; Харківський національний університет радіоелектроніки; Центр 
математичного моделювання Інститут прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів); Черкаський технологічний університет; Чер-
нівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Чорноморський національний уні-
верситет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Визнати, що за рівнем організації, кількістю доповідей, їх тематикою, та географією 

представництва учасників, XV Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні проце-
си та поля технічних та біологічних об’єктів» досягла поставленої мети. 

Вважати перспективними подальші дослідження у наступних напрямах:  
– застосування технологій 3D-сканування та 3D-моделювання для моделювання, діаг-

ностування, планування хірургічних та терапевтичних процедур лікування захворювань, 
зокрема носової порожнини;  

– застосування технології електро-хемолюмінісценції в медичних лабораторних дос-
лідженнях, при дослідженнях фізичних процесів та в біологічних технологіях;  

– дослідження фізичних процесів та біологічних технологій, які дозволяють створю-
вати енергетичні установки нового покоління із застосуванням сонячної енергії та енергії 
вітру і води; біотехнологічні енергетичні установки з використанням процесів переробки 
синьо-зелених водоростей; 

– дослідження процесів що відбуваються в організмі людини під дією отруйних речо-
вин, стресових та фізичних навантажень, захворювань, хірургічних втручань та дії медика-
ментів;  

– розробка та проектування роботизованих комплексів і систем для дослідження ефе-
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ктивності антидотів, зокрема  нових реактиваторів ацетилхолінестерази, інгібованих нерво-
вими агентами; здійснення відновлювальних реабілітаційних процедур та створення при-
строїв для проведення і контролю реабілітаційних заходів; 

– дослідження фізичних процесів, що мають місце при одночасній дії лазерного ви-
промінювання і гідро-абразивного струменя для створення ефективних прецизійних техно-
логій гідро-струминного різання матеріалів для радіоелектронної техніки. 

2. Відзначити зростання кількості тез, представлених англійською мовою (18 допові-
дей), як від закордонних учасників, так і від представників навчальних закладів та наукових 
установ України. 

3. Виходячи з високого науково-технічного рівня розробок, представлених у допові-
дях фахівців, їх оригінальності та актуальності, вважати доцільним і можливим публіку-
вання результатів досліджень, доведених в 22 роботах, у періодичних науково-технічних 
виданнях, в тому числі у науковому журналі «Вісник Кременчуцького національного уні-
верситету імені Михайла Остроградського» у чинному порядку. 

4. Організаційному комітету розробити систему заохочувальних заходів щодо пода-
льшого зростання кількості доповідей англійською мовою, своєчасного надходження мате-
ріалів для підготовки збірки тез та здійснити корегування складу та назви секцій за резуль-
татами аналізу матеріалів, що надходили на протязі останніх років. 

5. Рекомендувати провести наступну ХVІ міжнародну конференцію за тією ж назвою 
у листопаді 2017 р. Виходячи із політичних та економічних обставин в Україні та світі, роз-
глянути можливість продовження роботи виїзної секції конференції. 

6. Конференція відзначає ефективну роботу оргкомітету з організації та проведення 
конференції на достатньо високому організаційному рівні та клопоче про відзначення най-
більш активних членів оргкомітету конференції. Відповідального за випуск збірника мате-
ріалів конференції старшого викладача кафедри «Електронні апарати» Гладкого В. В. від-
значити грошовою винагородою. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
По п’ятому питанню  
5.1. СЛУХАЛИ: першого проректора Никифорова В. В., який наголосив на необхідності пе-
реглянути заплановані показники по науково-дослідним роботам, які виконуються за рахунок 
кошти загального фонду державного бюджету і довести їх виконання до 100%. Роботам, які 
не виконують ці показники може бути припинено фінансування, їх виконання буде проводи-
тись за рахунок власних коштів.  
5.2. СЛУХАЛИ: першого проректора Никифорова В. В. з інформацією про результати конку-
рсного відбору проектів, фінансування яких розпочинається з 2017 року за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету. На конкурс було подано чотири проекти, які отрима-
ли наступні бали:  

 «Управління структурно-фазовим станом деталей з наноструктурованих матеріалів 
на всіх етапах їх виготовлення із забезпеченням високих експлуатаційних характеристик 
виробів» (науковий керівник докт. техн. наук, професор Драгобецький В. В.) – 61,5 балів; 

 «Розвиток наукових основ створення гібридних обробно-генеративних процесів у 
виробництві композиційних виробів на основі функціонально-орієнтованого підходу» (нау-
ковий керівник докт. техн. наук, професор Саленко О. Ф.) – 50,5 балів; 

 «Створення автономних джерел енергопостачання споживачів промислового та 
комунального призначення в умовах надзвичайних ситуацій» (науковий керівник докт. 
техн. наук, професор Чорний О. П.) – 22,3 бали; 

 «Створення сучасних високочутливих датчиків газу на основі поруватого арсеніду 
галлія» (науковий керівник докт. техн. наук, професор Оксанич А. П.) – 25,0 балів. 



 11

При проведенні І етапу конкурсного відбору проектів, фінансування яких буде розпо-
чато у 2018 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету вперше резуль-
тати буде внесено до єдиної бази даних «Наука в університетах». Також проф. Никифо-
ров В. В. коротко зупинився на принципі оцінювання кожного пункту. 
 
 
 

Голова НТР        В. В. Никифоров 
 
 
 
Секретар       Н. В. Кіцель 


