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УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
наукових досліджень та розробок, які виконує 

Сумський державний університет 

за рахунок коштів державного бюджету у 2022 році (підстава: Наказ МОН України від 21 квітня 2022 року № 367) 

 

з/п 

Назва НДДКР 

Номер держреєстрацiї 

Категорiя роботи 

ПІБ наукового керiвника, науковий ступiнь, 

вчене звання 

Підстава до 

виконання - 

дата, № 

документу 

  Терміни 

виконання 

 

Очікувані результати в поточному році 

Наукові секції за 

фаховими 

напрямами 

1 2 3 4 5 6 

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 суспільства і держави 

Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства 

1. 

Взаємозв'язок між магніторезистивними 

і магнітними властивостями та 

електронною структурою 

багатокомпонентних плівкових сплавів 

 

№ держреєстрації: 0120U102005 

 

Фундаментальна робота 

 

Непийко Сергій Олексійович,  

д-р фіз.-мат. наук,  професор 

10.04.2020 

№ 499 

 

03.02.2020 

№ 115 

2020 

2022 

 

Експериментальні результати стосовно електронної структури (форми 

поверхні Фермі) високоентропійних плівкових сплавів отримані методом 

електронної спектроскопії, зокрема фотоелектронної спектроскопії з 

роздільною здатністю за кутом з використанням імпульсного мікроскопу. 

Результати вивчення магнітної структури багатокомпонентних плівкових 

сплавів, за допомогою фотоемісійного електронного мікроскопа, що працює 

в режимі рентгенівського магнітного кругового дихроїзму. Дані аналізу 

узагальнених результатів та встановлення кореляції між структурно-фазовим 

станом, ступенем ентропійності та магнітною структурою 

високоентропійних плівкових сплавів. 

Наукові 

проблеми 

матеріало- 

знавства 



1 2 3 4 5 6 

Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук 

2. 

Багатокомпонентні плівкові матеріали: 

кореляція між електрофізичними і 

магніторезистивними властивостями та 

концентрацією елементів 

 

№ держреєстрації:  0122U000785 

 

Фундаментальна робота 

 

Проценко Сергій Іванович,  

д-р фіз.-мат. наук, професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Результати дослідження фазового складу та розподілу елементів плівкових 

сплавів на основі Cr, V, Fe і Ni; Cr, V, Fe і Al та Fe, Cu, Ti і Al методами 

електронної мікроскопії, електронографії і енерго-дисперсійної 

спектроскопії (ЕДС). Результати вивчення електрофізичних властивостей 

плівкових матеріалів на основі Cr, V, Fe і Ni та Cr, V, Fe і Al. Результати 

вивчення магніторезистивних властивостей (ГМО і АМО) 4-компонентних 

плівок на основі Cr, V, Fe і Ni та Cr, V, Fe і Al при трьох геометріях 

вимірювання. Дані розрахунку магнітних коефіцієнтів питомого опору і 

величини спіну гранул та узагальнення експериментальних результатів 

стосовно електрофізичних і магніторезистивних властивостей 4-и 

компонентних плівкових матеріалів на основі Cr, V, Fe і Ni та Cr, V, Fe і Al.  

Загальна 

фізика 

3. 

Керування структурно-фазовим станом 

наночастинок і плівок нових оксидних 

матеріалів, нанесених хімічними 

методами, для потреб гнучкої 

електроніки і геліоенергетики 

 

№ держреєстрації:  0122U000787 

 

 

Фундаментальна робота 

 

Опанасюк Анатолій Сергійович,  

д-р фіз.-мат. наук, професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Модернізована та маштабована лабораторна установка для синтезу 

наночастинок поліольно-колоїдним методом з автоматизованим контролем 

температурного профілю реакції. Дані про морфологічні, структурні, 

субструктурні, оптичні характеристики та хімічний склад суспензій 

наночастинок СuОx та ZnO легованого Al, In. Залежності властивостей 

наночастинок від умов їх синтезу, що дасть можливість їх оптимізувати. 

Дані про морфологічні, структурні, субструктурні, оптичні властивості, та 

хімічний склад суспензій наночастинок Zn2SnO4 та ZnO легованого Cu. 

Залежності властивостей наночастинок від умов їх синтезу, що дасть 

можливість їх оптимізувати. Механізми ядроутворення та росту 

наночастинок СuОx, Zn2SnO4, ZnO:Cu, ZnO:Al(In). Ці результати дадуть 

можливість створювати чорнила для друку плівок оксидних матеріалів. 

Модифікований 3Д-принтер та його друкуюча головка для отримання плівок 

оксидів із заданими характеристиками. 

Загальна 

фізика 

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук 

4. 

Конвергенція економічних та освітніх 

трансформацій у цифровому суспільстві: 

моделювання впливу на регіональну та 

національну безпеку 

 

№ держреєстрації: 0121U109553 

 

Фундаментальна робота 

 

Васильєва Тетяна Анатоліївна, 

д-р екон. наук, професор 

03.03.2021 

№ 278 

 

26.02.2021 

№ 264 

2021 

2023 

Ефективні патерни взаємодії стейкхолдерів при виконанні третьої місії 

університетів (місії впливу на регіональний розвиток і безпеку). 

Апробований науково-практичний підхід до використання імерсійних 

цифрових технологій для стимулювання трансферу інновацій від закладів 

освіти в реальний сектор економіки (на прикладі Центру колективного 

користування науковим обладнанням, що функціонує в СумДУ). Модель 

синхронізації економічних та освітніх трансформацій в місцевих громадах. 

Напрями та каталізатори впливу економічних та освітніх трансформацій на 

резільєнтність місцевих громад та регіональну безпеку. Дорожня карта 

регуляторних інтервенцій для масштабування моделі інституційного 

партнерства провайдерів освітніх послуг з метою підвищення резільєнтності 

місцевого /регіонального соціально-економічного розвитку. Коопетиційна 

модель реалізації концепції “місто/регіон, що навчається” 

Економіка 



1 2 3 4 5 6 

5. 

Національна безпека через конвергенцію 

систем фінансового моніторингу та 

кібербезпеки: інтелектуальне 

моделювання механізмів регулювання 

фінансового ринку 
 

№ держреєстрації: 0121U109559 
 

Фундаментальна робота 
 

Яровенко Ганна Миколаївна, 

канд. екон. наук, доцент 

03.03.2021 

№ 278 

 

26.02.2021 

№ 264 

2021 

2023 

 

Дані структурного багатошарового аналізу джерел кібератак та рейтинг 

поширених видів шахрайств. Мультисервісна модель комплексної оцінки та 

пріоритезації ризиків легалізації кримінальних доходів та кіберризиків. 

Алгоритми розпізнавання поведінки кібершахраїв, кіберпрофілі сучасних 

фінансових злочинів та шахрайств. Модель прогнозування 

кібершахрайських атак на комп’ютерні системи, мережеву та хмарну 

інфраструктуру фінансової установи. 

Економіка 

6. 

Фундаментальні основи фазового 

переходу до адитивної економіки: від 

проривних технологій до інституційної 

соціологізації рішень 
 

№ держреєстрації: 0121U109557 
 

Фундаментальна робота 
 

Мельник Леонід Григорович,  

д-р екон. наук, професор 

03.03.2021 

№ 278 

 

26.02.2021 

№ 264 

2021 

2023 

Концептуальні положення відтворення економіки на основі синергетичної 

теорії розвитку. Система управління процесами відтворення в умовах 

фазового переходу, моделі організаційно-економічного механізму й 

інструментарій формування адитивної економік на основі від проривних 

технологій та інституційної соціологізації рішень в просторовочасових 

координатах «зеленої» економіки. Система показників та критеріїв їх 

кількісного визначення для оцінки динаміки стану соціально-економічних та 

екологічних систем. Обґрунтування напрямів економічної безпеки 

національної економіки. 

Економіка 

7.. 

Інноваційні трансформації в енергетиці 

для сталого розвитку та національної 

безпеки: smart-технології та екологічна 

відповідальність 
 

№ держреєстрації:  0122U000788 

 

Фундаментальна робота 
 

Чигрин Олена Юріївна, 

д-р екон. наук, доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Формалізований та систематизований опис розвитку енергетичної галузі 

національної економіки в умовах глобальних та локальних безпекових 

викликів при переході до кліматично нейтральної економіки. База даних 

екосистемної трансформації енергетичного сектору на принципах 

кліматичної нейтральності та інклюзивної збалансованості. Методологія 

нівелювання конфліктів стейкхолдерів та стратегії розумної інтеграції між 

секторами. Система критеріїв та опис передумов трансформації об’єднаної 

енергетичної системи з використанням альтернативних джерел енергії з 

метою досягнення вуглецевого нейтралітету до 2050 року. 

Економіка 

8. 

Вплив COVID-19 на трансформацію 

системи медико-соціального 

забезпечення населення: економічні, 

фінансово-бюджетні, інституційно-

політичні детермінанти 
 

№ держреєстрації:  0122U000781 

Фундаментальна робота 
 

Летуновська Наталія Євгенівна,  

канд. екон. наук, доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Змістовно-контекстуальні та еволюційно-часові  закономірності, а також 

кластери дослідницьких мереж за афіліацією вчених з визначенням лідерів 

наукової думки у сфері досліджень щодо ролі системи медико-соціальної 

забезпечення населення в підтриманні національної безпеки. Формалізовані 

детермінанти формування системи медико-соціального забезпечення 

населення. Формалізовані причинно-наслідкові взаємозв’язки, явні та 

латентні синергетичні ефекти, а також їх трансформації під час пандемії 

COVID-19. Комплекс композитних та інтегральних індексів прояву наслідків 

COVID-19. Визначені флуктації розвитку країн світу внаслідок COVID-19. 

Економіка 



1 2 3 4 5 6 

9. 

Коопетиція «бізнес – освіта – наука»: 

інституційно-економічні моделі 

трансферу інновацій для національної 

безпеки та сталого розвитку 

 

№ держреєстрації:  0122U000772 

 

Фундаментальна робота 

 

Майборода Тетяна Миколаївна,  

канд. екон. наук, доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Дані бібліометричного аналізу результатів попередніх досліджень та 

публікацій з питань коопетиційної взаємодії, трансферу інновацій, сталого 

розвитку та знайдені точки перетину та альтернативи розвитку 

мультидисциплінарних досліджень за допомогою Google Trends, VosViewer, 

SciVal. Результати компаративного аналізу та статистичного аналізу 

трансферу інновацій та коопетиційної акселерації у системі «бізнес-освіта-

наука». Результати моделювання реакцій в системі «бізнес-освіта-наука» на 

основі множинної регресії та векторної авторегресії. Ідентифіковані 

технологічні розриви, визначені критичні точки та точки розриву за 

допомогою MAR-splines. Дані факторного аналізу та набір сценаріїв 

керування процесом трансферу інновацій. 

Економіка 

10. 

Цифровізація та транспарентність 

публічних, корпоративних та особистих 

фінансів: вплив на інноваційний 

розвиток та національну безпеку 

 

№ держреєстрації:  0122U000774 

 

Фундаментальна робота 

 

Захаркіна Людмила Сергіївна,  

канд. екон. наук, доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

База дослідження, сформована шляхом декомпозиції світового досвіду 

цифровізації фінансового сектору та запровадження інструментів 

транспарентності фінансово-економічних відносин. Дані емпіричного 

оцінювання позитивних та негативних ефектів процесів дифузії нових 

цифрових технологій у фінансовому секторі та реалізації інструментів 

транспарентності в контексті стимулювання інноваційного розвитку та 

забезпечення національної безпеки. Методологічні основи дослідження 

впливу цифрових трансформацій та транспарентності фінансово-

економічних відносин на інноваційний розвиток й національну безпеку, 

ґрунтуючись на міждисциплінарному підході, який передбачатиме 

доповнення наукових результатів досліджень у сфері економічних наук, 

опрацюванням та врахуванням наукових здобутків соціологічних, 

політичних та юридичних наук. Фундаментальні закономірності взаємного 

впливу рівня цифровізації та транспарентності фінансово-економічних 

відносин та рівня національної безпеки й інноваційного розвитку. 

Економіка 

11. 

Концептуальні засади реформування 

системи правоохоронних органів в 

сучасних умовах трансформації нагляду 

і контролю щодо забезпечення 

економічної безпеки України 

 

№ держреєстрації:  0122U000779 

 

Фундаментальна  робота 

 

 

Куліш Анатолій Миколайович,  

д-р юрид. наук, професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Сучасний понятійно-теоретичний апарат базових категорій дослідження 

системи правоохоронних органів. Результати аналізу інформації про 

суб’єктів правоохоронної діяльності, які в своїй сукупності утворюють 

систему правоохоронних органів в Україні. Дані аналізу адміністративно-

правового статусу суб’єктів системи правоохоронних органів, буде визначено 

їх завдання та функції з акцентуванням увагу на недоліки такого визначення 

і закріплення. Результати досліджень адміністративно-правового статусу 

нового центрального органу виконавчої влади з правоохоронними функціями 

– Бюро економічної безпеки України. Наукове обґрунтування проблеми 

функціонування суб’єктів системи правоохоронних органів в контексті 

дублювання їх повноважень, наявності прогалин, колізій та неточностей 

законодавчого закріплення правового статусу. 

Право 
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Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій 

12. 

Встановлення механізмів взаємодії 

MXene з біологічними системами 
 

№ держреєстрації:  0122U000784 

 

Фундаментальна  робота 
 

Погорєлов Максим Володимирович,  

д-р мед. наук,  професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Дані щодо латерального розміру, товщини та структури різних наноламінатів 

(Ti3C2, Ti3C2Tx, Nb2C, Ta4C3). Результати досліджень методами EDX, XRD, 

XPS наноламінатів в залежності від способу деламінації. Дані щодо 

безпечних доз наноламінатів складу Ti3C2 для різних культур клітин. 

Відомості щодо межі токсичності та біосумісних відносно різних кільтур 

клітин та рекомендації щодо використання наноламінатів для фото-

термальної терапії. 

Біологія, 

біотехнологія 

та актуальні 

проблеми 

медичних наук 

13. 

Фізико-хімічні аспекти формування 

композитного наноструктурованого 

біорозкладного матеріалу для лікування 

ушкоджених периферичних нервів 
 

№ держреєстрації:  0122U000775 
 

Фундаментальна  робота 
 

Суходуб Леонід Федорович,  

д-р фіз.-мат. наук, професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

План синтезу базової моделі наноструктурованих нервових провідників на 

основі біополімерів, модифікованих наночастинками неорганічного 

походження. Модель синтезу наноструктурованих нервових провідників на 

основі біополімерів з вмістом вуглецевих наночастинок. Документація для 

виготовлення лабораторної технологічної оснастки для формування 

кондуїтів трубчастої форми Результати медико-біологічних досліджень 

біосумісності матеріалів. Лабораторні методики отримання біорозкладних 

трубчастих та пластинчастих наноструктур для лікування ушкоджених 

периферичних нервів 

Біологія, 

біотехнологія 

та актуальні 

проблеми 

медичних нау 

Інформаційні та комунікаційні технології 

Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси 

14. 

Інформаційна технологія автономної 

навігації безпілотного літального 

апарату за наземними природними та 

інфраструктурними орієнтирами 
 

№ держреєстрації:  0122U000786 
 

Розробка 
 

Довбиш Анатолій Степанович,  

д-р техн. наук, професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2023 

 

Метод оброблення цифрових зображень наземних навігаційних орієнтирів. 

Метод інформаційно-екстремального машинного навчання бортової системи 

навігації для ідентифікації кадрів зображення регіону. Метод автоматичної 

побудови ієрархічної структури даних. Метод оптимізації в інформаційному 

розумінні словника ознак розпізнавання. 

Інформатика та 

кібернетика 

 

15. 

Інтелектуальні інформаційно-аналітичні 

технології і засоби представлення, 

оцінювання та управління енергетичною 

інфраструктурою країни 
 

№ держреєстрації: 0121U109558 
 

Розробка 
 

Шендрик Віра Вікторівна,  

канд. техн. наук, доцент 

03.03.2021 

№ 278 

 

26.02.2021 

№ 264 

2021 

2022 

Шаблони фактів та правил реалізації лінгвістичних змінних в системі. 

Інформаційна технологія аналітичної оцінки системних впливів об’єктів 

енергетичної інфраструктури. Алгоритмічне та тестове інформаційне 

забезпечення інформаційних технологій. Програмне забезпечення тестових 

завдань створених інформаційних технологій. Результати проведення 

обчислювальних експериментів з розробленими інформаційними 

технологіями. Дані перевірки адекватності та стійкості отриманих рішень. 

Інформатика та 

кібернетика 
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16. 

Інформаційна технологія забезпечення 

резільєнтності систем штучного 

інтелекту для захисту кібер-фізичних 

систем 
 

№ держреєстрації:  0122U000782 
 

Науково-технічна (експериментальна) 

розробка 
 

Москаленко В'ячеслав Васильович,  

канд. техн. наук, доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

 

Порівняльні та систематизуючі таблиці, що описують характеристики 

деструктивних впливів та існуючих методів захисту систем штучного. 

Моделі і методи генерації деструктивних збурюючих впливів для систем 

штучного інтелекту. Моделі і методи вимірювання і сертифікації 

резільєнтності систем штучного інтелекту. Інформаційне та алгоритмічне 

забезпечення для генерації деструктивних збурень, вимірювання та 

сертифікації резільєнтності систем штучного інтелекту. 

 

Інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології, 

робототехніка 

Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем 

17. 

Застосування штучного інтелекту для 

забезпечення автоматизації і 

стандартизації системи Глісона при 

діагностиці раку передміхурової залози 

 

№ держреєстрації:  0122U000773 

Прикладна робота 

 

Романюк Анатолій Миколайович, 

д-р мед. наук, професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2023 

 

Математичний апарат розпізнавання зображення типових діагностичних 

патернів раку передміхурової залози. Класифікація та база даних зображень 

гістологічних препаратів онкопатології передміхурової залози максимально 

широкого охоплення можливих патернів раку передміхурової залози за 

шкалою Глісона. Модуль уніфікації забарвлення гістологічних зображень та 

корекції артефактів і відхилень, які виникають при виготовленні 

гістологічних препаратів. Програмне забезпечення для корекції та уніфікації 

гістологічних зображень, що повинно забезпечити однорідність зразків для їх 

коректної діагностики. Модуля  (“PSA-калькулятор”), який ураховуватиме 

рівень простат-специфічного антигену для підвищення достовірності 

результатів діагностики. 

Біологія, 

біотехнологія 

та актуальні 

проблеми 

медичних наук 

Енергетика та енергоефективність Технології енергетичного машинобудування 

18. 

Аналіз впливу гідродинамічних сил, які 

діють у вузьких зазорах ущільнень та 

опор, на підвищення енергоефективності 

та зниження шкідливих викидів і 

вібрацій відцентрових машин 
 

№ держреєстрації: 0120U102004 
 

Прикладна робота 
 

Загорулько Андрій Васильович,  

доц., канд. техн. наук 

10.04.2020 

№ 499 

 

03.02.2020 

№ 115 

2020 

2022 

 

Методики числових та аналітичних досліджень ущільнень та опор з кільцями, 

що деформуються. Результати аналізу впливу деформацій кілець на 

гідродинамічні сили в вузькому зазорі. Теоретичні залежності між 

геометричними параметрами та ротородинамічними характеристиками. 

Рекомендації по застосуванню методик розрахунку, методів обчислювальної 

механіки, планування експерименту та оптимізації вузлів опор і ущільнень 

для підвищення енергоефективності та зниження шкідливих викидів і 

вібрацій відцентрових машин. 

Механіка 
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Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань 

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика 

19. 

Моделювання механізмів мінімізації 

розривів енергоефективності в контексті 

Цілей сталого розвитку: комунікативна 

мережа взаємодії стейкхолдерів 

 

№ держреєстрації: 0120U102002 

 

Прикладна робота 

 

Білан Юрій Валентинович,  

канд. екон. наук, доцент 

10.04.2020 

№ 499 

 

03.02.2020 

№ 115 

2020 

2022 

 

Економіко-математична модель, яка формалізує детермінанти мінімізації 

розривів енергоефективності та причинно наслідкових комунікативних 

зв'язків стейкхолдерів при прийнятті раціональних енергоефективних 

рішень. Механізми організаційного, інформаційного та управлінського 

забезпечення мінімізації розривів енергоефективності як на підприємствах, 

так і в країні в цілому. Сценарії сталого енергетичного розвитку країни з 

урахування критеріїв мінімізації розривів енергоефективності. Дорожня 

карта сталого енергетичного розвитку країни. 

Економіка 

20. 

Реформування системи освіти впродовж 

життя в Україні для запобігання 

трудовій еміграції: коопетиційна модель 

інституційного партнерства 

 

№ держреєстрації: 0120U102001 

 

Прикладна робота 

 

Лєонов Сергій В'ячеславович, 

д-р екон. наук, професор 

10.04.2020 

№ 499 

 

03.02.2020 

№ 115 

2020 

2022 

 

Імітаційна модель оцінки освітніх кластерів, побудованих за мережевим 

принципом (зокрема, за принципом Hub&Spoke) на базі коопетиції між 

закладами формальної та неформальної освіти, а також іншими ключовими 

стейхолдерами. Пропозиції щодо розвитку системи освіти дорослих як 

частини системи освіти впродовж життя. Система критеріїв стимулювання 

масштабування коопетиційної моделі для реплікації на державному рівні. 

Якісні дані (інтерв'ю, опитування, фокус-групи) за допомогою контент-

аналізу задля формування дорожньої карти впровадження освітньої реформи. 

Дорожня карта впровадження освітньої реформи на базі коопетиційної 

моделі інституційного партнерства. 

Економіка 

Технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів 

21. 

Альтернативна методика 

антибіотикотерапії при травмах і ранах 

живота та гострому апендициті 

 

№ держреєстрації: 0121U109555 

 

Розробка 

 

Дужий Ігор Дмитрович,  

д-р мед. наук, професор 

03.03.2021 

№ 278 

 

26.02.2021 

№ 264 

2021 

2022 

 

Статистичні дані щодо частоти пошкоджень порожнистих органів при 

пораненнях живота. Дані про ефективність лімфотропного введення 

антибіотиків та характеру їх накопичення в різних порожнистих органах 

відносно до результатів які спостерігаються при традиційному введенні 

препаратів. Лікувальні схеми лімфотропної антибіотикотерапії з метою 

профілактики та лікування розвитку гнійних ускладнень в черевній 

порожнині. Алгоритм лімфотропної антибактеріальної терапії при 

пораненнях органів черевної порожнини та при лікуванні їх гнійних 

ускладнень з врахуванням зони введення.  

Біологія, 

біотехнологія 

та актуальні 

проблеми 

медичних наук 
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Генетична і регенеративна медицина 

22. 

Композитні нервові кондуїти для 

лікування критичних дефектів нервів на 

основі полімерних нанофібрил та 

струмопровідних матеріалів 
 

№ держреєстрації: 0120U101972 
 

Прикладна робота 

 

Кириленко Сергій Дмитрович, 

канд. біолог. наук 

10.04.2020 

№ 499 

 

03.02.2020 

№ 115 

2020 

2022 

 

Буде визначено токсичність, здатність до біодеградації, та біосумісність 

отриманих 2D наноматриць. Дані по методах тканинної інженерії для 

побудови нервових кондуїтів. Результати дослідження метаболічної 

активності і проліферації клітин на поверхні наноматриць в залежності від їх 

складу та зовнішніх стимулів. Узагальнена методологічна база для побудови 

біологічно активних кондуїтів, що зможуть підтримувати ріст пошкоджених 

периферійних нейрональних волокон. 

Біологія, 

біотехнологія 

та актуальні 

проблеми 

медичних наук 

Нові речовини і матеріали 

Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів 

23.

  

Полікристалічні плівки CdZnTeSe та 

CdMnTeSe для створення активної зони 

детекторів рентгенівського та гамма-

випромінювання нового покоління 
 

№ держреєстрації: 0121U109556 
 

Прикладна робота 
 

Курбатов Денис Ігорович,  

канд. фіз.-мат. наук,  

старший науковий співробітник 

03.03.2021 

№ 278 

 

26.02.2021 

№ 264 

2021 

2022 

Моделі розрахунку параметрів та структури прототипів датчиків іонізуючого 

випромінювання, визначені умови та зразки осаджених контактних шарів. 

Виготовлені модельні зразки плівкових детекторів іонізуючого 

випромінювання на базі плівок CdZnTeSe та CdMnTeSe та результати 

вимірювання їх фоточутливості. Результати моделювання характеристик 

отриманих прототипів детекторів іонізуючого випромінювання. Науково-

методичні основи створення модельних зразків детекторів радіаційного 

випромінювання на основі товстих полікристалічних плівок (CdZnTeSе та 

CdMnTeSе) та їх робочих і експлуатаційних характеристик. 

Наукові 

проблеми 

матеріало- 

знавства 

24. 

Розробка нових методів поверхневого 

наноструктурування стальних поверхонь 

з прогнозованими параметрами якості, 

заснованих на методі електроіскрового 

легування 

 

№ держреєстрації: 0122U000771 

Прикладна робота 

 

Гапонова Оксана Петрівна, 

д-р техн. наук, доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2023 

Методика дослідження наноструктурованих  покриттів, що отримані методом 

електроіскрового легування. Математична аналітична  модель формування 

електроіскрового покриття, з застосуванням ітераційно-рекурсивного 

методу. Алгоритм математичної моделі. Лабораторна методика отримання 

наноструктурованого покриття методом електроіскрового легування. 

Результати дослідження структури покриттів на сталевих зразках методами 

оптичної та електронної мікроскопії. Оцінка впливу наночастинок 

(нанотрубок, нанооксидів, нанокарбідів), що містяться в спеціальному 

технологічному середовищі, на будову покриття. Результати дослідження 

мікротвердості та її розподілу в покриттях. Дані узагальнення результатів 

дослідження під кутом зору впливу методу електроіскрового легування, 

режиму легування та складу електродних матеріалів і спеціальному 

технологічному середовищі  на мікроструктуру, хімічний та фазовий склад, 

механічні та триботехнічні властивості отриманих покриттів. 

Наукові 

проблеми 

матеріало- 

знавства 



1 2 3 4 5 6 

Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів 

25. 

Механізми формування та моделювання 

структурного стану плівок тугоплавких 

сполук з прогнозованими механічними 

характеристиками 

 

№ держреєстрації: 0122U000776 

 

Прикладна робота 

 

Гончаров Олександр Андрійович,  

д-р фіз.-мат. наук, професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2023 

Узагальнені результати досліджень фазового, елементного складу та 

структури синтезованих покриттів. Узагальнені результати досліджень 

фізико-механічних властивостей покриттів: мікро- і нанотвердості, модуля 

пружності і адгезійної міцності. Енергетичні умови осадження при яких 

будуть формуватися наноструктурні покриття із прогнозованими фізико-

механічними властивостями. Дані досліджень фазового і елементного складу 

та структури синтезованих покриттів тугоплавких сполук. Модель механізмів 

росту наноструктурних покриттів. Результати верифікації моделі та її 

апробації на основі отриманих експериментальних результатів. 

Загальна 

фізика 

Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва 

26.

  

Процес формування нових екологічно 

безпечних добрив пролонгованої дії на 

основі сировини фосфоритових родовищ 

 

№ держреєстрації: 0120U102003 

 

Прикладна робота 

 

Яновська Ганна Олександрівна,   

канд. хім. наук 

10.04.2020 

№ 499 

 

03.02.2020 

№ 115 

2020 

2022 

Результати досліджень методів модифікування оболонки органічними 

добавками та оцінки пролонгуючого ефекту азоту добрив. Показники 

енергетичної ефективності запропонованих конструктивних і технологічних 

рішень. Дані з впливу розроблених складних добрив пролонгованої дії на 

врожай сільськогосподарських культур. Будуть розроблені наукові основи 

зменшення концентрації шкідливих речовин у газах, що відходять, в 

технологічних лініях гранулювання капсульованих добрив. Методика 

інженерного розрахунку обладнання грануляційної установки.  Дорожня 

карта розвитку технології капсулювання. Дані оцінки 

конкурентоспроможності гранульованих добрив пролонгованої дії на 

зовнішньому та внутрішньому ринках. Маркетингові стратегії просування 

гранульованих добрив пролонгованої дії на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. 

Хімія 

27. 

Створення нових гранульованих 

матеріалів для ядерного палива та 

каталізаторів в активному 

гідродинамічному середовищі 

 

№ держреєстрації: 0120U102036 

 

Прикладна робота 

 

Склабінський Всеволод Іванович,  

д-р техн. наук, професор 

10.04.2020 

№ 499 

 

03.02.2020 

№ 115 

2020 

2022 

 

Методика ідентифікації параметрів гідродинамічних і тепломасообмінних 

процесів за результатами фізичного та числового експериментів. Дані щодо 

впливу параметрів конструктивних елементів пристроїв та робочих 

параметрів процесу на ефективність гранулоутворення. Удосконалена 

технологія та відповідні конструкції пристроїв отримання нових 

гранульованих речовин. Новий енергоефективний віброгранулятор для 

отримання гранульованих матеріалів на основі золь-гельної технології. 

Хімія 



1 2 3 4 5 6 

Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства 

28. 

Детінізація та регуляторна ефективність 

екологічного оподаткування: 

оптимізаційне моделювання для 

забезпечення національної безпеки та 

раціонального природокористування 
 

№ держреєстрації: 0122U000777 
 

Наукова робота 
 

Самусевич Ярина Валентинівна, 

канд. екон. наук,  доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Обґрунтовані напрями впливу екологічного оподаткування на безпеку та 

детінізацію національної економіки. Проранжовані екологічні податки за 

рівнем їх регуляторної ефективності. Визначені обсяги недоотриманих 

надходжень від екологічних податків у результаті тіньової діяльності 

суб’єктів оподаткування. Формалізована система детермінант забезпечення 

раціонального природокористування, безпеки та детінізації національної 

економіки та місце екологічного оподаткування в цій системі.  

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

добробут 

29. 

Когнітивна модель комерціалізації 

інновацій в умовах Індустрії 4.0: захист 

інтелектуального капіталу, маркетинг та 

комунікації 
 

№ держреєстрації: 0122U000780 
 

Наукова робота 
 

Сагер Людмила Юріївна 

канд. екон. наук,  доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Аналітичні матеріали щодо сучасних моделей комерціалізації інновацій, їх 

результативності та підходів до управління ними. Система каталізаторів та 

інгібіторів процесів комерціалізації інновацій. Логічна причинно-наслідкова 

діаграма Ісікави ключових факторів успіху та бар’єрів процесу 

комерціалізації інновацій. Матриця комунікаційної взаємодії та 

поведінкових патернів стейкхолдерів у ланцюзі комерціалізації інновацій. 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

добробут 

30. 

Моделювання механізмів детінізації та 

декорумпізації економіки для 

забезпечення національної безпеки: 

вплив трансформації фінансових 

поведінкових патернів 
 

№ держреєстрації:  0122U000783 
 

Наукова робота 
 

Бойко Антон Олександрович 

д-р. екон. наук, професор 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Дані бібліометричного аналізу наукових публікацій у сфері протидії корупції 

та тіньовій економіці. Фазові портрети поширення тіньових та корупційних 

схем в економіці. Каузальна модель для визначення зв’язків між корупцією 

та тінізацією економіки. Кластери країн світу за характером причинно-

наслідкових зв’язків між корупцією та тінізацією економіки. Сплайн-модель 

для визначення чинників активізації тіньових та корупційних схем в країні. 

Векторна авторегресійна модель для визначення трансмісійних ефектів між 

тінізацією й корумпізацією економіки та рівнем національної безпеки в 

країні. 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

добробут 

31. 

Соціально-економічне відновлення після 

COVID-19: моделювання наслідків для 

макроекономічної стабільності, 

національної безпеки та резільєнтності 

громад 
 

№ держреєстрації:  0122U000778 
 

Наукова робота 
 

Височина Аліна Володимирівна 

канд. екон. наук,  доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Обґрунтовані тренди та просторово-часові закономірності поширення 

COVID-19 у країнах світу та у регіонах України.Сукупність показників 

кількісного оцінювання рівнів макроекономічної стабільності, національної 

безпеки та резільєнтності громад. Інтегральні показники оцінювання рівнів 

макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності 

громад, сформовані з урахуванням чутливості їх складових до 

деструктивного впливу COVID-19. Кластери країн та регіонів України, що 

характеризуються схожістю патернів резистентності до деструктивного 

впливу пандемії на макроекономічну стабільність, національну безпеку та 

резільєнтність громад на основі кластерного аналізу. 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

добробут 
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32. 

Трансфер зелених інновацій в енергетиці 

України: мультиплікативна стохастична 

модель переходу до вуглецево-

нейтральної економіки 
 

№ держреєстрації:  0122U000769 
 

Наукова робота 
 

Пімоненко Тетяна Володимирівна 

д-р. екон. наук, доцент 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Cистематизовані аналітичні матеріали щодо функціонування ринку 

енергоінновацій. Cистема патернів трансферу зелених інновацій в енергетиці. 

Узагальнені аналітичні матеріали щодо релевантних факторів впливу на 

інтенсивність процесів поширення інноваційних технологій. Модель 

трансферу зелених інновацій в енергетиці. 

 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

добробут 

33. 

Data-Mining для протидії 

кібершахрайствам та легалізації 

кримінальних доходів в умовах 

цифровізації фінансового сектору 

економіки України 
 

№ держреєстрації: 0121U100467 
 

Наукова робота 
 

Кузьменко Ольга Віталіївна,  

д-р. екон. наук, професор 

22.01.2021 

№ 93 

 

04.12.2020 

№ 1537 

2021 

2023 

Нейромережева модель оцінювання та прогнозування ризику 

кібершахрайств та ризику легалізації кримінальних доходів. Сплайн-модель 

оцінювання ризику використання операцій фінансових посередників в 

Україні в процесах легалізації кримінальних доходів. Система асоціативних 

правил формалізації ознак здійснення незаконних операцій з 

криптовалютою. Генетичний алгоритм оцінювання ризику легалізації 

коштів клієнтом банку від азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет. 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

благополуччя 

суспільства 

34. 

Зелене інвестування: коінтеграційна 

модель трансмісійних ESG-ефектів у 

ланцюзі «зелений бренд України – 

соціальна відповідальність бізнесу» 
 

№ держреєстрації: 0121U100468 
 

Наукова робота 
 

Макаренко Інна Олександрівна,  

д-р. екон. наук, доцент 

22.01.2021 

№ 93 

 

04.12.2020 

№ 1537 

2021 

2023 

Конвергентний підхід до оцінювання зеленого бренду країни та індексу 

соціальної відповідальності бізнесу з урахуванням комплементарних ефектів 

зеленого інвестування. Науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

доброчесності маркетингової політики промоції зеленого бренду країни як 

каталізатора зеленого інвестування. Модель для оцінювання впливу 

масштабування грінвошингу на рівень зеленого бренду країни та обсяги 

зеленого інвестування у національній економіці. 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

благополуччя 

суспільства 

35. 

Імітаційне моделювання траєкторії 

впливу поведінкових атракторів на 

макроекономічну стабільність: роль 

транспарентності та суспільної довіри 

 

№ держреєстрації: 0121U100469 

 

Наукова робота 

 

Буряк Анна Володимирівна,  

канд. екон. наук, доцент 

22.01.2021 

№ 93 

 

04.12.2020 

№ 1537 

2021 

2023 

Детермінантна модель визначення рівня ефективності каналів 

міжсекторальної та мультирівневої трансмісії поведінкових імпульсів 

залежно від їх впливу на показники макроекономічної стабільності країни. 

Когнітивні карти на мові знакових орієнтованих графів для формалізації 

конвергентних причинно-наслідкових зв’язків між множиною атракційних 

поведінкових факторів та показників розвитку фінансового сектору і органів 

публічної влади. Дані оцінки мультиплексивних ефектів ланцюгової реакції 

формування/втрати довіри до фінансового сектору та сектору публічної 

влади. Модель багатоканального міжсекторального та мультирівневого 

трансферу поведінкових атракторів на макроекономічну стабільність країни. 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

благополуччя 

суспільства 
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36.

. 

Сталий розвиток та ресурсна безпека: від 

проривних технологій до цифрової 

трансформації економіки України 

 

№ держреєстрації: 0121U100470 

 

Наукова робота 

 

Кубатко Олександр Васильович, 

д-р. екон. наук, професор 

22.01.2021 

№ 93 

 

04.12.2020 

№ 1537 

2021 

2023 

Дані апробації методик оцінювання: ефективності цифрових трансформацій 

щодо забезпечення сестейновго (сталого) розвитку та ефектів поширення 

проривних технологій в соціально-економічних системах. Система 

розрахункових алгоритмів, методів та моделей для обґрунтування 

управлінських рішень щодо цифрової трансформації секторів національної 

економіки та рекомендацій щодо їх реалізації у просторі та часі. База даних 

результатів оцінювання ефектів поширення проривних технологій в 

соціально-економічних системах. Прикладні методичні підходи щодо 

оцінювання узгодженості протікання процесів, фаз між елементами структур 

в рядах еколого-економічної динаміки на різних рівнях соціо-економічних 

систем. Інструментарій забезпечення інноваційного сестейнового розвитку 

економічних систем на основі урахування економічних, технологічних, 

екологічних та соціальних флуктуацій.  

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

благополуччя 

суспільства 

37. 

Формування інструментарію детінізації 

економіки України на основі 

каузального моделювання траєкторій 

взаємодії фінансових посередників 

 

№ держреєстрації: 0120U100473 

 

Наукова робота 

 

Тютюник Інна Володимирівна,  

д-р екон. наук, доцент 

03.02.2020 

№ 115 

 

09.12.2019 

№ 1529 

2020 

2022 

Емпірично підтверджений кореляційний зв'язок показників транспарентності 

та параметрів, що визначають траєкторії взаємодії у неризикових патернах, а 

також показники та властивості кореляції. Формалізовано комбінації 

внутрішньогрупових фінансових операцій у межах фінансових та фінансово-

промислових груп, які свідчать про потенційні ризики тінізації. Траєкторії 

потенційних переходів фінансових посередників між патернами на різних 

фазах економічного циклу та етапах життєвого циклу фінансової організації. 

Ефективний набір інструментів детінізації, які можуть застосовуватись 

фінансовими регуляторами (Національний банк України, Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ) для 

нагляду за діяльністю окремих фінансових посередників та їх груп на 

мікроекономічному рівні, а також центральними органами влади для 

системних змін у сфері фінансового регулювання та нагляду. 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

благополуччя 

суспільства 

38. 

 

 

 

   

Фрактальна модель трансформації 

фондового ринку України: соціально-

відповідальне інвестування для 

досягнення Цілей сталого розвитку 

 

№ держреєстрації: 0121U100473 

 

Наукова робота 

 

Пластун Олексій Леонідович,  

д-р. екон. наук, професор 

22.01.2021 

№ 93 

 

04.12.2020 

№ 1537 

2021 

2023 

Результати апробації концептуальних основ здійснення імпакт-інвестицій 

для постконфліктного відновлення економіки України та зони АТО. Дані 

ранжування та пріоритизації проєктів для спрямування відповідального 

інвестування в кліматооохоронні, енергоефективні проєкти, проєкти 

циркулярної економіки та заходи з запобігання природних катастроф та 

пандемій. Буде оцінено ефективність та резистентність до цінових аномалій 

традиційних фінансових індексів та індексів зі сталого розвитку як 

бенчмарків відповідального інвестування. Схема функціонування 

суверенного фонду добробуту як суб’єкта сегменту відповідального 

інвестування на фондовому ринку України. 

Економічні 

перетворення, 

демографічні 

зміни та 

благополуччя 

суспільства 
 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

Охорона здоров'я: нові речовини та матеріали для профілактики та лікування, розвиток біотехнологій та обладнання для якісного медичного обслуговування   

39. 

Визначення остеокондуктивних та 

остеоіндуктивних властивостей полімер-

нано-гідроксиапатитних біодеградуючих 

скафолдів 

 

№ держреєстрації: 0122U000770 

Наукова робота 

 

Олешко Олександр Миколайович,  

канд. мед. наук 

21.01.2022 

№ 50 

31.01.2022 

№ 77 

2022 

2024 

Методика дослідження біополімерних наногідроксиапатитних скафолдів, що 

отримані методом 3D-друку. Математична аналітична модель створення 

біополімерних скафолдів, з застосуванням комп’ютерного моделювання. 

Алгоритм 3D-друку з використанням різних матеріалів. Лабораторна 

методика створення біополімерних скафолдів, з урахуванням варіабельності 

параметрів 3D принту. Результати дослідження структури тривимірних 

об’єктів методами оптичної та електронної мікроскопії. Дані оцінки впливу 

наночастинок срібла та оксиду цинку, на характеристики 3D скафолдів. 

Результати дослідження механічних властивостей тривимірних структур. 

Дані узагальнення результатів дослідження під кутом зору впливу 

співвідношення PCL/PLA та концентрації наногідроксиапатиту, параметрів 

3D-друку (температура, діаметр волокна, метричні параметри пор і товщини 

риштовання скафолдів), а також концентрації наночастинок срібла та оксиду 

цинку на мікроструктуру, механічні властивості отриманих біополімерних 

наногідроксиапатитних скафолдів. 

Охорона 

здоров’я: нові 

речовини та 

матеріали для 

профілактики 

та лікування, 

розвиток 

біотехнологій 

та обладнання 

для якісного 

медичного 

обслуговування 

Нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння 

альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика 

40. 

Технологічні основи багатоступеневого 

конвективного сушіння в 

малогабаритних установках з блоками 

утилізації та рекуперації тепла 

 

№ держреєстрації: 0120U100476 

 

Науково-технічна (експериментальна) 

розробка 

 

Артюхова Надія Олександрівна,  

канд. техн. наук 

03.02.2020 

№ 115 

 

09.12.2019 

№ 1529 

2020 

2022 

Дані про оптимальне конструктивне оформлення та технологічні режими 

роботи основних пристроїв сушильної установки. Теоретичні основи та 

пропозиції щодо апаратурного оформлення процесу утилізації шкідливих 

речовин у сушильному агенті, що відходить із сушарки. Результат 

визначення граничних режимів ефективної роботи рекупераційної системи. 

Алгоритм енергетичного розрахунку сушильної установки. Методика 

оцінки надійності роботи обладнання установки на основі визначення 

показників стійкості, міцності та довговічності її елементів в режимі 

граничного навантаження. Нові способи сушіння, утилізації відходів 

виробництва, рекуперації тепла і вологи та обладнання для їх здійснення. 

Авторські програмні продукти для оптимізаційного розрахунку за 

розробленими теоретичними моделями. Еколого-економічне обґрунтування 

проектування малогабаритних сушильних установок. Дані енергетичного 

аудиту сушильної установки. Дорожня карта технологічного розвитку 

проекту. 

Нові технології 

транспортуванн

я, перетворення 

та зберігання 

енергії; 

впровадження 

енергоефективн

их, 

ресурсозбережу

вальних 

технологій; 

освоєння 

альтернативних 

джерел енергії; 

безпечна, чиста 

й ефективна 

енергетика 



1 2 3 4 5 6 

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології 

41. 

Мультишарові захисні покриття з 

покращеними фізико-механічними 

властивостями на основі нітридів 

високоентропійних сплавів 
 

№ держреєстрації: 0120U100475 
 

Наукова робота 
 

Рогоз Владислав Миколайович,  

канд. фіз.-мат. наук 

03.02.2020 

№ 115 

 

09.12.2019 

№ 1529 

2020 

2022 

На основі виявлених закономірностей формування структурно-фазового 

стану та хімічного складу багатошарових покриттів будуть отримані системні 

дані про вплив структурного стану на фізико-механічні властивості 

покриттів. Будуть отримані результати досліджень впливу параметрів 

осадження та товщини бішарів на нанотвердість та трибологічні властивості 

отриманих покриттів. Практичні рекомендації для отримання багатошарових 

покриттів із заданими властивостями. 

Нові технології 

виробництва 

матеріалів, їх 

оброблення, 

з'єднання, 

контролю 

якості; 

матеріалознавст

во; наномате- 

ріали та 

нанотехн- 

ології 

Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції 

42. 

Розробка методики взаємодії 

правоохоронних органів України щодо 

протидії легалізації злочинних доходів 

 

№ держреєстрації: 0120U100474 

 

Науково-технічна (експериментальна) 

розробка 

 

Рєзнік Олег Миколайович,  

д-р юрид. наук, доцент 

03.02.2020 

№ 115 

 

09.12.2019 

№ 1529 

2020 

2022 

Методологічні засади взаємодії правоохоронних органів між собою, з 

фінансовими установами, іншими юридичними особами у сфері протидії та 

боротьби із легалізацією злочинних доходів як передумови стабільності 

фінансової системи та національної безпеки України. Дані громадського 

обговорення розроблених методологічних засад взаємодії правоохоронних 

органів між собою, з фінансовими установами, іншими юридичними особами 

у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів. Методика 

взаємодії правоохоронних органів між собою, з фінансовими установами, 

іншими юридичними особами у сфері протидії та боротьби із легалізацією 

злочинних доходів, яка буде направлена до Комітету законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України. 

Правові, 

філософські, 

історичні та 

політологічні 

аспекти 

державотворен

ня; захист 

свободи і 

національної 

безпеки 

України та її 

громадян на 

шляху 

євроінтеграції 

Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; 

біотехнології 



1 2 3 4 5 6 

43. 

Розробка методу інтраопераційної 

діагностики злоякісних пухлин за 

допомогою флюорофор-кон'югованих 

антитіл до молекул раково-

ембріонального антигену 
 

№ держреєстрації: 0121U100472 
 

Науково-технічна (експериментальна) 

розробка 
 

Линдін Микола Сергійович,  

канд. мед. наук 

22.01.2021 

№ 93 

 

04.12.2020 

№ 1537 

2021 

2023 

Дані щодо особливостей взаємодії флюорофор-кон’югованих анти-

CEACAM антитіл з білками пухлинних клітин. Протоколи селективності 

взаємодії флюорофор-кон’югованих анти-CEACAM антитіл з раковими 

антигенами. Показники оптимальної концентрації флюорофор-

кон’югованих анти-CEACAM антитіл для індикації пухлин. Дані щодо 

стійкості кон’югованого комплексу 

Розробка і 

впровадження 

нових технологій     

та обладнання для 

якісного 

медичного 

обслуговування, 

фармацевтики, 

профілактики та 

лікування 

захворювань; 

біотехнології 

44. 

Стан мінералізованих тканин при 

застосуванні нових композитів з 

наночастинками Ag+ та Cu2+ 
 

№ держреєстрації: 0121U100471 
 

Наукова робота 

 

Москаленко Роман Андрійович,  

д-р мед. наук, доцент 

22.01.2021 

№ 93 

 

04.12.2020 

№ 1537 

2021 

2023 

 

Дані щодо біосумісності та антибактеріальні властивості нових комплексів, 

які містять наночастинки металів (срібла, міді). Результати досліджень 

токсичних властивостей комплексів, які містять наночастинки металів. Дані 

меж безпечності комплексу наночастинок із вмістом срібла і міді для різних 

культур клітин. Протоколи для доклінічних досліджень отриманих 

комплексів із вмістом наночастинок металів. 

Розробка і 

впровадження 

нових технологій 

та обладнання для 

якісного 

медичного 

обслуговування, 

фармацевтики, 

профілактики та 

лікування 

захворювань; 

біотехнології 

 

 

Проректор з наукової роботи         Анатолій ЧОРНОУС 

 


