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ПРОТОКОЛ  № 5 
 

засідання науково-технічної ради 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

від 18 травня 2017 р. 
 
Присутні:  Голова НТР – Никифоров В. В. 

Заст. голови – Троцко О. В. 
Члени НТР – 39 особи. 

 
1. Затвердження результатів І етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень і розробок, фінансування яких розпочнеться у 2018 році 
за рахунок коштів державного бюджету. 

Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В. 
2. Звіт з наукової діяльності кафедри теорії історії держави та права. 

Доповідає завідувач кафедри доц. Шаповал В. Д. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Сізова К. Л.; члени комісії – проф. 

Мороз М. М. та доц. Клімов Е. С. 
3. Підсумки роботи ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і 
спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». 

Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Солошич І. О. 
4. Різне. 

 
 

По першому питанню  
СЛУХАЛИ: першого проректора, голову НТР проф. Никифорова В. В. про результати про-
ведення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, ви-
конання яких планується розпочати у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету. 

Відповідно до наказу МОНУ від 12.04.2017 № 590 «Про проведення конкурсного від-
бору проектів наукових досліджень і розробок», вимог Положення про проведення конкур-
сного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконувати-
муться ВНЗ за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та наказу по універ-
ситету від 18.04.2017 № 114-1 проведено щорічний конкурсний відбір наукових проектів 
фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і науково-технічних розробок, вико-
нання яких планується розпочати у 2018 році. Формування тематики наукових досліджень і 
розробок здійснювалось відповідно до наукових напрямів, передбачених паспортами секцій 
за фаховими напрямами Наукової ради МОН України.  

Після розгляду Конкурсною комісією поданих на розгляд проектів наукових дослі-
джень і розробок було відібрано сім проектів, які є найбільш вагомі та конкурентоспромо-
жні. Для проходження наступного етапу Конкурсу доручити науково-дослідній частині пе-
ренести до основної системи «Наука в університетах» наукові проекти з усіма необхідними 
документами та до 26 травня 2017 року надіслати їх в паперовому вигляді до департаменту 
науково-технічного розвитку МОН України з документами, що засвідчують результати 
першого етапу Конкурсу.  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Затвердити результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових дослі-
джень і розробок. 
2. Рекомендувати для участі у наступному етапі конкурсного відбору наукових проектів 
фундаментальних і прикладних досліджень і науково-технічних розробок, виконання яких 
планується розпочати у 2018 році наступні проекти: 
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2.1 Стратегія управління корпоративними фінансами за умов інтеграції національно-
го фінансового ринку до світової фінансової системи. 

Науковий керівник докт. екон. наук, доцент Бабіченко В. В. 
2.2 Теоретичні засади енергоефективної експлуатації, підвищення надійності, керо-
ваності та стійкості до відмов електротехнічних комплексів. 

Науковий керівник докт. техн. наук, професор Загірняк М. В. 
2.3 Синтез і розробка єдиної структури системи управління що удосконалює прин-
ципи оптимального адаптивного управління періодичними технологічними процеса-
ми. 

Науковий керівник докт. техн. наук, професор Луценко І. А. 
2.4 Наукові методи створення технологічного обладнання з супергармонійним вібро-
імпульсним приводом для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. 

Науковий керівник докт. техн. наук, професор Маслов О. Г. 
2.5 Розробка наукових основ і створення інноваційного енергозберігаючого облад-
нання для процесів дезінтеграції руд і будівельних матеріалів, 

Науковий керівник докт. техн. наук, професор Сокур М. І. 
2.6 Розробка та дослідження автономних джерел енергопостачання для умов бойо-
вих дій та ліквідації аварій техногенного характеру. 

Науковий керівник докт. техн. наук, професор Чорний О. П. 
2.7 Управління станом довкілля в техногенно-навантаженому регіоні з позицій еко-
логічної безпеки. 

Науковий керівник докт. техн. наук, професор Шмандій В. М. 
3. Для проходження наступного етапу Конкурсу до 26 травня 2017 року, надіслати до депа-
ртаменту науково-технічного розвитку МОН України проекти з документами, що засвідчу-
ють результати першого етапу Конкурсу. 

Відповідальний: перший проректор проф. Никифоров В. В. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 

 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ доцента з покладанням обов’язків завідувача кафедри теорії, історії держави та 
права доц. Шаповала В. Д. про наукову роботу кафедри. 

Професорсько-викладацький склад кафедри ТІДП 5,45 ставок, з них: п’ять – штатних 
одиниць (1 д. і. н., 2 к. ю. н., 1 к. і. н., 1 доц. КрНУ, 1 старш. викл.,); 0,2 – внутрішніх суміс-
ників (1 асистенти); 0,25 – зовнішніх сумісників (1 асистент). 

Якісний склад кафедри за роками: 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Ст. викладач 1 1 1 
Канд. наук, доценти 5 5 4 
Докт. наук 1 1 1 

 
Наукова робота кафедри проводиться за наступними напрямками:  
1. «Програма підготовки кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голо-

ви»; 
2. «Опір селянства України становленню командно-репресивної системи управління 

українським селом у 1928–1930 р.р.» (керівник – д.і.н., професор Капустян Г.Т.); 
3.  «Народження та гартування демократії в Кременчуці наприкінці 80-х – початку 90-

х років ХХ ст.»; 
4. «Правове положення еко-ферми в Україні: стан та перспективи розвитку». 
Основні результати наукових досліджень: 
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 публікація результатів досліджень у наукових, в тому числі фахових, українських 
та зарубіжних виданнях; 

 видання монографій; 
 доповіді на міжнародних та всеукраїнських конференціях; 
 організація на базі кафедри лекцій з підвищення кваліфікації адвокатів Кременчука;  
 робота над дисертаційними дослідженнями за даними тематиками; 
 написання наукових робіт зі студентами; 
 впровадження результатів у навчальний процес; 
 участь у політичних ток-шоу «Наголос», випусках новин ПТК «Візит» та  інтерв`ю 

як експерта-політолога доц. Уріна О.В.;  
 публікації аналітичних матеріалів у кременчуцьких газетах з питань формування 

громадянського суспільства. 
За період 2014–2017 років на кафедрі не виконувалися НДР за рахунок загального фо-

нду державного бюджету та за рахунок коштів замовника. 
В даний момент знаходиться в стадії укладення договір з громадською організацією 

«Об’єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука» з питання надання правничої допо-
моги учасникам та ветеранам АТО на суму приблизно 2,0 тис. грн. 

Кафедра плідно співпрацює із ЗВО, академічними установами, правоохоронними ор-
ганами та органами юстиції, зокрема з Національним юридичним університетом імені Яро-
слава Мудрого (Харків), Харківським національним університетом внутрішніх справ, Дніп-
ропетровським національним університетом внутрішніх справ, юридичним факультетом 
Дніпропетровського гуманітарного університету, Інститутом держави та права імені 
В. М. Корецького НАН України (Київ), Черкаським національним університетом імені Б. 
Хмельницького, Кременчуцьким міським відділом УМВС України в Полтавській області та 
Кременчуцьким міським управлінням юстиції та закордонними ВНЗ, зокрема Карлів уні-
верситет (Чеська республіка), Борнеський університет імені Масарека (Чеська республіка), 
Вроцлавський університет (Польща), Ратгерський університет (США).  

У межах програми Міжнародного благодійного фонду Катерини Ковшевич (США) 
здійснюється підтримка обдарованих студентів. У проекті в 2014–2015 н.р. взяли участь 13 
студентів. В 2015–2016 – дев’ять студентів. В 2016–2017 році – 14.  

10 грудня 2016 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського за підтримки Асоціації українських правників відбувся міжнародний  кру-
глий стіл з надзвичайно актуальної теми: «Конституційна реформа на сучасному етапі: пер-
спективи реалізації». У обговоренні взяли участь: Марцеляк О. В. – доктор юридичних на-
ук,  професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права юри-
дичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член 
Конституційної комісії; Дейвидс Джим – професор права кафедри юриспрунденції в Уні-
верситеті «Regent University School of Law» США; Андерсон Брюс – професор, доктор істо-
рії та філософії, Президент Інституту Реформації США; викладачі, студенти КрНУ, пред-
ставники органів місцевого самоврядування, прокуратури, поліції, адвокатури, судів Кре-
менчука. Виступи носили конструктивний характер, вносились пропозиції щодо  вдоскона-
лення демократичних  засад основного закону, розбудови громадянського суспільства, об-
говорювались  проблеми реформи судової системи. Проведення такого заходу в регіональ-
ному вищому навчальному закладі свідоцтво залучення  до обговорення проблем вдоскона-
лення правової системи України  широкого кола науковців,  юристів-практиків, державних 
службовців та студентів-майбутніх юристів. 

11 лютого 2017 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського Полтавської організації ГО «Асоціації українських правників» було про-
ведено заходи із підвищення кваліфікації адвокатів та стажистів адвокатів Кременчуцького 
регіону. Семінар присвячено питанням конституційних прав і свобод та механізмів їх захи-
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сту, адвокатської практики у сфері захисту інформаційних прав і свобод та участі адвоката 
у захисті прав при здійсненні негласних слідчих дій. У семінарі взяло участь більше 200 ад-
вокатів та стажистів Полтавщини, які отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. 

Головним напрямом покращення свого кадрового складу кафедра ТІДП вважає підго-
товку науково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі, докторантурі та одержан-
ня викладачами наукових звань. Так у 2014 році два викладачі одержали вчені звання доце-
нта (Шаповал В.Д., Латишева В.В.). За звітний період захистів дисертацій співробітниками 
кафедри не було. Але на 2018 рік планується захист: однієї докторської (Шаповал В. Д. 
«Правнича допомога в Україні: особливості регулювання») та однієї кандидатської (Шапо-
вал Н. В. «Конституційно-правові засади муніципальної реформи в Україні»). 

В 2017 році викладач Прилипко В. М. вступила до аспірантури. Тема дисертації: «Пе-
дагогічні умови формування правосвідомості студентів ВНЗ неюридичних спеціальностей».  
Захист дисертації планується в 2019 році. 

Участь у наукових конференціях та семінарах. ПВС кафедри постійно бере участь у 
всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах: 

– Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих уче-
них «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»;  

– Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І.Вернадського та 
проблеми сталого розвитку регіонів»; 

– Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правове будівництво 
на зламі епох: пошуки оптимальних моделей»; 

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти 
та науки в контексті євроінтеграційного доступу»; 

– Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до 
правової держави»; 

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правової полі-
тики України в умовах європейської інтеграції : матеріали»; 

– Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Приватне право в умовах глобалізації: 
сучасні орієнтири правового розвитку: збірник наукових праць»; 

– Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика у тре-
тьому тисячолітті»; 

– Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право»; 
– Міжнародна науково-практична конференція «Революційні потрясіння початку ХХ 

ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри»; 
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політич-

ні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства»; 
– Всеукраїнська наукова конфереція «Треті Череванівські читання»; 
– Всеукраїнська  науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та полі-

тичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства»; 
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Протидія злочинності: теорія та 

практика»; 
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні правові та гуманітарно-

економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства»;  
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Права дитини»; 
– Регіональна науково-практична конференція «Права людини в Україні: сучасний 

стан та механізм реалізації»; 
– Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 

«Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві». 
Загальна кількість доповідей на конференціях і семінарах по роках: 2014–2015 н.р. – 

дев’ять; 2015–2016 н.р. – 12; 2016–2017 н.р. – 12. 
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За звітний період науковцями кафедри видано чотири монографії: 
 2014 р. – Латишева В. В. «Правове забезпечення житлово-комунального госпо-

дарства як складової соціальної сфери села в Україні». 
 2014 р. –  Капустян Г. Т. «Пам’ять 33-го кличе молодих. Сповіді свідків і слово іс-

торика». (2-е видання, доповнене та виправлене). 
 2017 р. – Урін О. В. «Народження і гартування демократії у Кременчуці під час 

боротьби за незалежність України (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст.)». 
 2017 р. –  Капустян Г. Т. «Пам’ять 33-го кличе молодих. Сповіді свідків і слово іс-

торика». (3-е видання, доповнене та виправлене). 
За звітний період викладачами кафедри опубліковано 18 наукових статей у фахових 

наукових виданнях України, у тому числі 15 статей у виданнях, що входять до наукометри-
чних баз даних та одна стаття у зарубіжному виданні. За роками: 2014–2015 н.р. – дев’ять; 
2015–2016 н.р. – три; 2016–2017 н.р. – шість.  

Результати наукової роботи студентів відображаються у їх наукових публікаціях. 
Протягом звітного періоду студенти під керівництвом викладачів кафедри видали 30 публі-
кацій, з яких 28 самостійні. Публікації студентів по роках: 2014–2015 н.р. – дев’ять; 2015–
2016 н.р. – 12; 2016–2017 н.р. – дев’ять. 

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію згідно з планом.  
Згідно стратегічної програми розвитку кафедри теорії, історії держави та права за зві-

тній період було виконано: 
 повторній акредитації напряму 6.030401 «Правознавство» в 2014 році;  
 підготовка документації до ліцензування та акредитації освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр» спеціальності 081 «Право»; 
 розробка навчально-методичні комплексів з дисциплін кафедри для підготовки ма-

гістрів; 
 створено новий сайт кафедри, інформація на якому постійно оновлюється; 
 створено повну електронну базу навчально-методичного забезпечення всіх дисцип-

лін, які викладаються на кафедрі; 
 забезпечено належний доступ студентів до інформаційних матеріалів з навчальних 

предметів на сайті кафедри; 
 покращено матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за рахунок 

придбання електронних пристроїв (проектору та екрану) для візуалізації навчального мате-
ріалу; 

 відремонтовано та обладнано спеціальну аудиторію «Теорії, історії держави та пра-
ва» (1320). 
ВИСТУПИЛА: голова комісії проф. Сізова К. Л. з проектом рішення. Враховуючи вищеза-
значене, науково-технічна рада постановляє: 

1. Стан наукової діяльності кафедри теорії, історії держави та права вважати такою, 
що вцілому відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність» та інших нормативних документів МОН України 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.  

2. Вказати завідувачу кафедри на невиконання рішення науково-технічної ради від 
17.04.2014 р. протокол № 5 щодо попереднього звіту кафедри у частині надання платних 
послуг за рахунок коштів замовника та результативності участі в ІІ турі Всеукраїнських 
конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад та зобов’язати терміново усунути недолі-
ки. 

3. Забезпечити виконання НДР за рахунок коштів замовника відповідно до встановле-
них нормативних обсягів робіт за рахунок участі у міжнародних програмах і грантах, зок-
рема «Horizon–2020», «Erasmus+», виконання галузевих програм та надання наукових пос-
луг.  
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Відповідальні: завідувач кафедри Шаповал В.Д., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
4. Активізувати виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захисту док-

торських і кандидатських дисертацій, шляхом створення умов для їх захисту у встановлені 
терміни. 

Відповідальні: завідувач кафедри Шаповал В.Д., ПВС кафедри. 
Термін виконання: за планом. 
5. Забезпечити необхідну кількість публікацій (відповідно до розпорядження від 

22.05.2015 № 09-Р) за результатами наукових досліджень кафедри у виданнях, що входять 
до наукометричних баз даних, зокрема Index Copernicus.  

Відповідальні: завідувач кафедри Шаповал В.Д., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
6. Продовжити видання однієї монографії або одного навчального посібника раз на 

два роки.   
Відповідальні: завідувач кафедри Шаповал В.Д., ПВС кафедри. 
Термін виконання: 2017–2020 рр. 
7. Активізувати підготовку студентів до участі в ІІ турі Всеукраїнських конкурсів на-

укових робіт і олімпіад та створити передумови для отримання призових місць на вищеза-
значених заходах.  

Відповідальні: Шаповал В.Д., ПВС кафедри.  
Термін виконання: постійно. 
8. Продовжувати співпрацю з Асоціацією українських правників, яка спрямована на 

підвищення рівня ефективності роботи науковців в галузі юриспруденції.  
Відповідальні: завідувач кафедри Шаповал В.Д.  
Термін виконання: 2017–2020 рр. 
9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора проф. Никифо-

рова В.В. 
 
По третьому питанню  
СЛУХАЛИ голову оргкомітету конференції доц. Солошич І. О. про результати проведення 
ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуа-
льні проблеми життєдіяльності суспільства». 

Згідно Посвідченню УкрІНТЕІ від 14.12.2016 р. № 745 в Кременчуцькому національ-
ному університеті імені Михайла Остроградського 20–21 квітня 2017 р. проведено 
ХХІV Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих уче-
них «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».  

Метою конференції є: залучення студентства до наукової діяльності; обмін досвідом 
та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи; стимулювання 
творчої діяльності молодих науковців; ознайомлення молоді з результатами останніх дослі-
джень та інноваційними тенденціями в науці. 

Конференція працювала за 15-а секціями: 
 транспорт. Дорожні та будівельні машини; 
 автомобільний транспорт; 
 комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології; 
 проблеми створення нових машин і технологій; 
 транспортні технології; 
 інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання; 
 будівництво. Землеустрій. Цивільна безпека; 
 екологічна безпека; 
 управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки; 
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 механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні; 
 проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки; 
 перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика; 
 бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг; 
 актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук; 
 екологічні та біологічні технології. 
Географія і кількість учасників конференції зростає з кожним роком. Для участі в 

конференції заявлено 390 наукових доповідей, в тому числі з: Університету Матея Бела 
(Словаччина, м. Банська-Бистриця), Університету Каліфорнії (м. Девісі, США), Ланьчжоу-
ського транспортного університету (Китайська народна республіка), Інститут технології та 
бізнесу в Чеських Будійовіцах (Чеська Республіка), Магдебурзький університет (Німеччи-
на), Університету м. Монс (Бельгія), Університету м. Мішкольц (Угорщина), Вітебського 
державного університету ім. П.М. Машерова (Беларусія), а також – 76 учасників з 31 закла-
ду вищої освіти України та члени Полтавської філії Малої академії науки України м. Кре-
менчука і Кременчуцького медичного коледжу. 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Роботу конференції вважати задовільною.  
2. У методичному і науковому плані конференція пройшла як організований, чітко 

спланований захід. Учасники конференції зазначають беззаперечну користь конференції, 
цікавість та різноманітність доповідей, актуальність наукових задач, які вирішуються. До-
цільно використовувати отриманий досвід з організації та проведення конференції у пода-
льшому. 

Зауваження та пропозиції щодо організації та проведення конференції: 
 посилити роботу наукових керівників зі студентами та аспірантами з метою більш 

досконалої підготовки доповідей; 
 розробити заходи щодо залучення більшої кількості учасників конференції з інших 

навчальних закладів України та підприємств з метою зміцнення іміджу університету. 
 
 
Голова НТР        В. В. Никифоров 
 
 
Секретар       Н. В. Кіцель 


