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Заснований у 2018  році як 

відокремлений структурний підрозділ 

ЧНТУ

Бізнес-інноваційний центр

Основні напрямки:

 забезпечення науково-дослідної діяльності;

 підтримка стартових проектів;

 бізнес-інкубатор для нових малих та середніх підприємств;

 прискорювач активних підприємств;

 відділ регіонального центру оборонних технологій;

 освіта та навчання;

 публікації.



Центр підтримки технологій та інновацій

4

Надання науково-методичних та інформаційних матеріалів передових  світових практик.

Полегшення доступу  до високоякісної технічної інформації, баз даних, і як наслідок якісне 

розширення споживацької аудиторії  послуг на місцях.

Отримання доступу до електронних сервісів ВОІВ (eTISC та інші)

Бізнес-інноваційний центр
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Міжнародна діяльність

Університет має 55 діючих міжнародних  угод про співробітництво і є учасником

17-ти міжнародних проектів, у тому числі 

за програмою ТЕМПУС:

«IEMAST» - «Створення сучасної магістерської програми з промислової 

екології»;

«IHSITOP» - «Інноваційна гібридна стратегія IT-аутсорсингового партнерства з 

підприємствами»; 

«CABRIOLET» - «Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для 

еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та 

обчислювальної техніки»; 

«BUSEEG-RU-UA» - «Набуття професійних і підприємницьких навичок шляхом 

вихованні підприємницького духу і консультації підприємців-початківців»;  

проекту за програмою НАТО:

«CyRADARS» - «Швидкий кібер-аналіз для підвищення освідомленості

про  ситуації у  реальному часі»; 

гранту ЕС за програмою східного партнерства територіального співробвтництва:

«Транскордонна система гідрометеорологічного та екологічного моніторингу 

річки Дніпро».
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Основні показники 
науково-технічної діяльності

У 2019  році науковці університету є виконавцями 7 бюджетних тем НДР, з яких 5 -для молодих 

вчених,  14 проектів за кошти замовників.

З 2016 року число розроблених новітніх технологій та інноваційних проектів більше 50-ти, 

отримано 30 патентів  та подано   28 заявок на винахід, отримано 12 авторських свідотцтв на твір.

У 2018  році:   всього 

зароблено наукою  -

8127,59 тис грн

Динаміка економічних показників  науково-технічної діяльності
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Напрями інноваційних
досліджень та розробок

Військово-технічний

Регіональний розвиток

Матеріали і конструкції

Енергоефективність

Охорона здоров’я

Інформаційні технології

Соціальний захист

Євроінтеграція
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Військово-технічний напрям

Технологія зварювання тиском нероз’ємних з’єднань твердих сплавів

Запропонована для виготовлення військових бронежилетів 5-го класу захисту на 

основі високоміцних шарів з алюмінію та титану

Безпілотний літальний апарат (квадрокоптер)
Відеорозвідка з можливістю передачі зображень в режимі 

реального часу на пульт оператора,  доставка невеликих 

вантажів

Портативне фотоелектричне джерело живлення для
військових застосувань

Допоміжне джерело живлення на базі фотоелектричних 

перетворювачів
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Проектування та виготовлення сучасних металевих конструкцій  підвищеної 

складності

Зборні металеві конструкції соціально-побутового  призначення  

ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 

(м. Чернігів, м. Новгород-Сіверський) 
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Модульний тип електротранспорту, в якому більшість деталей взаємозамінні. 

Клієнт може з легкістю зібрати продукт самостійно, що зумовлює легкість його 

транспортування та зменшує його собівартість. Дозволяє розвинути технічні 

навички та знання у сфері електротранспорту.

Проектування та виготовлення електрокарів 
місцевого призначення 

Сфери застосування: машинобудування, місцевий туризм, охорона здоров’я, військова сфера
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Електро-картинг 
Запас ходу : 100 км 

Макс. швидкість : 45 км/год.

Час до повного заряду : 5 год.

Електро- дрифт 
трайк

Запас ходу : 100 км 

Макс. Швидкість : 35-40 км/год.

Час до повного заряду : 5 год.

Електро- карго байк

Запас ходу : 100 км 

Макс. Швидкість : 35-40 км/год.

Час до повного заряду : 5 год.
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Дизайнерське оформлення та проектування систем освітлення будівель

Економічне освітлення будівель

Енергоефективність

Система управління 
фотоелектричними панелями

Забезпечує орієнтацію 

фотоелектричної панелі за сонцем
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Напрям: Інформаційні технології
Інформаційна  система  медичної установи 

Автоматизація роботи реєстратури та лікарів з підтримкою електронної черги

Електрона система голосування Mobile-RADA

Автоматизація роботи депутатів під час проведення сесій за допомогою планшетного 

комп’ютера 

Петренко

Сергій Петрович
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Оперативне голосове оповіщення по 

каналам телефонного зв’язку   та 

через Інтернет

Система оперативного оповіщення

Сервер

оповіщення

Оператор

Список абонентів

Повідомлення

Графік оповішення

Передача 

Корнтроль

Голосові

повідомлення SMS Email

Відеоспостереження та відеоаналітика з використанням ІР камер

та мережевих реєстраторів

Інтелектуальна система відеоспостереження
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Інтернет-орієнтована програмна система для розробки та підтримки 

функціонування єдиних інформаційних вікон з надання адміністративних послуг

Комп’ютерна програма
«Єдине інформаційне вікно»

вбудовані моделі процесів документообігу;

легке налаштування під вимоги організації;

інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс;

електронний підпис документів

Сфери застосування: органи державної влади різного рівня, організації та підприємства
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Контактна інформація

Чернігівський національний технологічний університет

14035, Чернігів, вул. Шевченка, 95

тел. 665-103

e-mail: rector@stu.cn.ua, nauka@stu.cn.ua

сайт:    www.stu.cn.ua 

mailto:rector@stu.cn.ua
mailto:nauka@stu.cn.ua
http://www.stu.cn/

