
№
з/п ВНЗ або НУ Назва роботи, науковий керівник Тип Секція Середній бал 

експертів

1 Академія митної служби 
України

Математичне моделювання та оптимізація 
транспортно-митних процесів
Сохацький Анатолій Валентинович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 85,5

2 Академія митної служби 
України

Розвиток системи критеріїв надання 
підприємствам статусу уповноваженого 
економічного оператора для підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності України
Вакульчик Олена Михайлівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 61

3 Бердянський державний 
педагогічний університет

Розробка технології отримання 
квантоворозмірних структур і 
наноструктурованих матеріалів та дослідження 
їх властивостей
Кідалов Валерій Віталійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 113

4 Бердянський державний 
педагогічний університет

Створення методичної системи фізико-
технічної підготовки вчителів фізики та 
технологій
Богданов Ігор Тимофійович, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

103

5
Буковинський державний 
фінансово-економічний 
університет

Оптимальний механізм інноваційно-
інвестиційної діяльності комерційних банків в 
умовах євроінтеграції
Островська Наталя Степанівна, канд. екон. 
наук, доц.

Ф Економіка 85

6
Буковинський державний 
фінансово-економічний 
університет

Удосконалення методики оцінки процесів 
соціалізації в контексті формування ціннісних 
орієнтацій молодого покоління
Зибарева Оксана Василівна, канд. екон. наук, 
доц.

Ф Економіка 137

7
Буковинський державний 
фінансово-економічний 
університет

Удосконалення фінансово-економічного 
механізму підприємства за мінливих чинників 
макро- і мезосередовища в контексті 
інтеграційно-кластерних формувань
Прядко Володимир Васильович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 103

8
Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського

Теоретико-методичні засади формування 
загальнопедагогічної компетентності сучасного 
вчителя в контексті становлення європейського 
простору вищої освіти
Акімова Ольга Вікторівна, д-р пед. наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

140

9 Вінницький національний 
технічний університет

Ідентифікація поведінкових моделей реалізації 
потенціалу детінізації економіки України на 
рівні окремих підприємств та депресивних 
територій
Карачина Наталія Петрівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 111

10 Вінницький національний 
технічний університет

Інтелектуалізація електроенергетичних систем 
з відновлюваними джерелами енергії на основі 
принципу Гамільтона-Остроградського
Лежнюк Петро Дем’янович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 125,5

11 Вінницький національний 
технічний університет

Технології побудови інтелектуальних аналого-
цифрових систем моніторингу та аналізу 
мультимедійної інформації
Азаров Олексій Дмитрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 129,5

12
Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
Олександра Довженка

Теоретико-методологічні засади виховання 
патріотизму в поліетнічному суспільстві
Борисов Вячеслав Вікторович, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

104

Перелік проектів наукових досліджень і розробок, 
поданих на конкурсний відбір 2014 року,

з результатами їх експертизи



13 ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»

Конструктивні методи аналізу нетерових 
крайових задач для систем диференціальних, 
функціонально-диференціальних та 
диференціально-алгебраїчних рівнянь і теорії 
наближень
Чуйко Сергій Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Математика 116,5

14 ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»

Порівняльно-історичний метод в українському 
мовознавстві (XIX ст. – 30-і рр. ХХ ст.)
Глущенко Володимир Андрійович, д-р філол. 
наук, проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

133

15
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Аналіз термодинамічних та морфологічних 
параметрів плівок заміщених вуглеводнів на 
поверхні поділу фаз рідина/пара
Висоцький Юрій Борисович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 108,5

16 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Вивчення імунотропної дії біологічно активних 
речовин кільчеців в умовах біотехнології
Фролов Олександр Кирилович, д-р мед. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 87,5

17 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Виявлення оптимальних філософських засад 
формування свідомості сучасного науковця
Бутченко Тарас Іванович, д-р філос. наук, доц. Ф Філософія, історія та 

політологія 128

18 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Вплив радянської ідеології на формування 
масової свідомості і національної ідентичності 
в Україні (1950-ті – 1991 рр.)
Турченко Федір Григорович, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 132

19 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Динаміка афіксальної словотвірної системи 
українського іменника (суфікси жіночого роду)
Білоусенко Петро Іванович, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

155

20 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Науково-технологічні основи керування 
структуроутворенням та підвищенням 
експлуатаційних властивостей 
високолегованих спеціальних сталей.
Міщенко Валерій Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 70,3

21 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Створення біологічно активних речовин на 
основі S-заміщених ендогенних 
сульфуровмісних сполук
Омельянчик Людмила Олександрівна, д-р 
фармацевт. наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 145

22 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Стратегічне соціальне прогнозування: 
транскордонне співробітництво та 
протистояння держав
Лепський Максим Анатолійович, д-р філос. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

151

23 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Фізико-хімічні властивості графену, поверхні 
та приповерхневих шарів алмазу, алмазних та 
металевих наноструктурованих плівок
Яновський Олександр Сергійович., канд. фіз.-
мат. наук, доц.

Ф Загальна фізика 111,5

24 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Фізичні основи формування квазікристалічних 
фаз в умовах нерівноважної кристалізації при 
лазерному легуванні металевих сплавів
Гіржон Василь Васильович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 97

25

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Ендогенна парадигма державного 
антикризового управління економікою України
Малий Іван Йосипович, д-р екон. наук, проф. Ф Економіка 171

26

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Модернізація бухгалтерського обліку 
бюджетних установ в умовах інноваційно-
інвестиційного розвитку державних фінансів 
України
Свірко Світлана Володимирівна, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 173,5



27

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Ресурси і моделі конкурентоспроможного 
розвитку країн в умовах економічної 
глобалізації: євроінтеграційний проект України
Поручник Анатолій Михайлович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 190,5

28

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Розвиток математичних методів та 
інформаційних технологій підтримки процесів 
ефективного функціонування та інноваційного 
розвитку економіки України
Устенко Станіслав Веніамінович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 164

29

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Системний аналіз і моделювання динаміки 
розвитку національної економіки в контексті 
посилення нестабільності світової економічної 
системи
Шарапов Олександр Дмитрович, канд. техн. 
наук, проф.

Ф Економіка 151,5

30

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Соціально-економічні механізми забезпечення 
гідної праці в умовах євроінтеграційних 
процесів та інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку економіки України
Колот Анатолій Михайлович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 182

31
ДВНЗ «Луганський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка»

Напівгрупи та структурні властивості 
дімоноїдів
Жучок Анатолій Володимирович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 110

32 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Геоінформаційна технологія пошуків скупчень 
вугільного метану за даними космічних та 
геолого-геофізичних зйомок
Бусигін Борис Сергійович, д-р техн. наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 105,5

33 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Енергозберігаюче управління 
електромеханічними технологічними 
комплексами і системами гірничо-
металургійної промисловості
Куваєв Володимир Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

ФК Енергетика та 
енергозбереження 144,5

34 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Ефективність комбінованих електромеханічних 
систем з компонентами змінного та постійного 
струму: дослідження і оптимізація
Бешта Олександр Степанович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 128

35 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Наукові засади видобутку та переробки 
органічних палив комплексними 
енергетичними підприємствами
Бешта Олександр Степанович, д-р техн. наук, 
проф.

ФК Енергетика та 
енергозбереження 161

36 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Наукові основи адаптації екологічно безпечних 
технологічних систем транспорту в умовах 
розробки нерудних родовищ
Ширін Леонід Никифорович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 77

37 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Наукові основи інтеграції геомеханічних та 
технічних систем в інноваційні технології 
розробки родовищ корисних копалин України
Бузило Володимир Іванович, канд. техн. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 156,5

38 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Розвиток наукових основ управління 
навантаженням кріпильних, охоронних систем 
повторно використовуваних виробок. 
Підвищення ефективності протипилового 
захисту
Симанович Геннадій Анатолійович, канд. техн. 
наук, проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 169

39 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Розвиток теорії взаємодії робочих органів 
подрібнювачів з гірничою масою та 
техногенною сировиною
Заболотний Костянтин Сергійович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Машинобудування 104,7



40 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Розробка наукових засад фазових перетворень 
техногенних і природних газогідратів та 
створення новітніх технологій їх видобування
Бондаренко Володимир Ілліч, д-р техн. наук, 
проф.

ФК Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 149,5

41 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Розробка наукових основ мінімізації питомих 
енерговитрат на збагачення через керування 
магнітними зв'язками між тонкодисперсними 
частинками
Младецький Ігор Костянтинович, канд. техн. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 130

42 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Розробка теоретичних засад побудови систем 
електропостачання на основі відновлюваних 
джерел енергії
Шкрабець Федір Павлович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 115

43 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Стійкість наноструктур вугілля і геомеханічне 
обґрунтування геолокаційного прогнозу 
силових та структурних неоднорідностей 
складноструктурного вуглепородного 
середовища
Шашенко Олександр Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 157

44 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Теорія та впровадження методів динамічної 
розробки різноманітних родовищ корисних 
копалин з мінімальним порушенням 
навколишнього середовища
Дриженко Анатолій Юрійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 97

45

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»

Модернізація бюджетної політики України в 
умовах посткризових трансформацій
Боголіб Тетяна Максимівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 151

46

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»

Реалізація технологій стратегічного мислення в 
контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору
Базалук Олег Олександрович, д-р філос. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 134

47
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Гідроксиди з регульованою 
високоорганізованою нанопористою 
структурою – селективні сорбенти і 
каталізатори захисту навколишнього 
середовища
Капустін Олексій Євгенович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 120

48
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Інтегральна оцінка електромагнітних втрат і 
збитків у масштабі України, оптимізація якості 
електроенергії в електричних мережах
Жежеленко Ігор Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 109

49
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Методологія проактивного управління 
конкурентоспроможністю інноваційних 
промислових підприємств
Белопольський Микола Григорович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 102,5

50
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Розвиток теорії та технології вдування 
пиловугільного палива і порошкоподібних 
матеріалів в доменні печі й інші металургійні 
агрегати
Харлашин Петро Степанович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 114,5

51
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Розробка наукових основ проектування 
енергоефективних засобів компенсації 
реактивної потужності та активної фільтрації 
вищих гармонік в електричних мережах
Гулаков Сергій Володимирович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 104

52
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Розробка нових принципів прямого 
перетворення хімічної енергії в електричну на 
основі нанорозмірних гетероструктур та 
нанодіодів Шотткі
Гранкін Віктор Павлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 114



53
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Вивчення молекулярних механізмів адаптації 
живих організмів до несприятливих чинників і 
розробка способів підвищення адаптаційного 
потенціалу
Лущак Володимир Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 138

54
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Гомоморфізми та функціональне числення в 
алгебрах аналітичних функцій на банахових 
просторах
Загороднюк Андрій Васильович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 135,5

55
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Нанокомпозити мезопористий 
вуглець/сульфіди, оксиди, фториди металів у 
системах генерування і накопичення енергії
Остафійчук Богдан Костянтинович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 153

56
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Оцінка рекреаційних ресурсів 
адміністративних районів і міст обласного 
підпорядкування Івано-Франківської області
Клапчук Володимир Михайлович, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Економіка 59

57
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Розробка комплексного кристалохімічного і 
термодинамічного методу аналізу дефектної 
підсистеми кристалів МХ (М – Zn, Cd, Sn, Pb; 
X – S, Se, Te) та твердих розчинів на їх основі
Фреїк Дмитро Михайлович, д-р хім. наук, проф.

Ф Хімія 123

58
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Християнство в Карпатах: історія і археологія
Кугутяк Микола Васильович, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 92,5

59
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний університет»

Електрохімічний синтез багатокомпонентних 
наноструктурованих покриттів: новітні методи 
та електроліти, електродна кінетика, 
властивості, перспективи використання
Данилов Фелікс Йосипович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 140

60
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний університет»

Закономірності формування структури нових 
полімерів та вивчення їх впливу на рівень 
властивостей полімерних композицій
Бурмістр Михайло Васильович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 132,5

61
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний університет»

Керований синтез металоксидних матеріалів з 
прогнозованими властивостями
Веліченко Олександр Борисович, д-р хім. наук, 
проф.

ФК Хімія 203

62
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний університет»

Нові синтетичні методи дизайну нітроген- та 
сульфурвмісних біологічно-активних сполук
Марков Віктор Іванович, д-р хім. наук, проф. Ф Хімія 143

63 Державна льотна академія 
України

Дидактичні засади створення комп'ютерно 
орієнтованого середовища з процедурними 
тренажерами у навчанні фізики фахівців 
авіаційної галузі
Неділько Сергій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

117,5

64
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Розробка нейроподібних методів паралельно-
ієрархічного оброблення складних текстурних 
біомедичних зображень
Тимченко Леонід Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Приладобудування 151,5

65
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Сталий розвиток залізничного транспорту 
України: економіко-екологічний вимір
Двуліт Зоряна Петрівна, канд. екон. наук, доц.

Ф Економіка 60

66
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Стратегічні напрями соціально-економічного 
розвитку транспортних систем в умовах 
невизначеності
Макаренко Михайло Володимирович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 98



67
Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет

Розробка методів розрахунку динаміки 
позапічної обробки сталі при прогресивних 
способах введення матеріалів
Самохвалов Сергій Євгенович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 67,3

68
Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет

Розробка теоретичних основ і технологічних 
режимів виготовлення композиційних 
матеріалів з підвищеними фізико-механічними, 
теплофізичними та антифрикційними 
властивостями
Буря Олександр Іванович, канд. техн. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 116

69 Дніпропетровська державна 
фінансова академія

Підвищення ефективності фіскальної політики 
на регіональному рівні в Україні в умовах 
адаптації до європейських економічних 
стандартів
Баранник Лілія Борисівна, д-р екон. наук, доц.

Ф Економіка 68

70 Дніпропетровська державна 
фінансова академія

Формування територіального маркетингу як 
механізму стабілізації демографічного та 
інвестиційного розвитку регіону
Лисяк Любов Валентинівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 109

71
Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і 
спорту

Сучасний неолімпійський спорт: його 
історичні, організаційно-правові аспекти та 
теоретико-методичні засади підготовки 
спортсменів
Приходько Володимир Васильович, д-р пед. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

139,5

72

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Розвиток атомістичної теорії нукліації і її 
застосування для розробки новітніх технологій 
отримання кристалічних та нанокристалічних 
матеріалів для промислових підприємств 
України
Заблудовський Володимир Олександрович, д-р 
техн. наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 90,3

73
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Визначення статусу та розробка стратегії 
охорони глобально рідкісних видів тварин 
водних та навколоводних екосистем в Україні
Пахомов Олександр Євгенійович, д-р біолог. 
наук, проф.

ФК Біологія, біотехнології, 
харчування 175

74
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Вплив переорієнтації палива на працездатність 
сітчастих систем забезпечення суцільності 
палива в баках космічних літальних апаратів
Давидов Сергій Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 81

75
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Гетерополіаніони в спектроскопічних та 
автоматизованих проточних методах аналізу 
біоактивних речовин і фармпрепаратів/
Вишнікін Андрій Борисович, д-р хім. наук, доц.

Ф Хімія 113,5

76
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Дослідження адаптогенних механізмів 
функціонування різних типів водних екосистем 
Придніпров'я та визначення шляхів збільшення 
їх продуктивності.
Федоненко Олена Вікторівна, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 126,5

77
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Електродинамічні моделі структур з 
резонансними властивостями і голографічні 
методи вимірювань в мікрохвильовому 
діапазоні
Дробахін Олег Олегович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 148

78
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Етно- та лінгвокультурна трансформація 
держави й суспільства в умовах глобалізації: 
Нижня Наддніпрянщина
Шепель Юрій Олександрович, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

110,5

79
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Закономірності взаємодії рослин із 
нанопрепаратами та фітоактивними сполуками: 
фізіолого-біохімічні механізми, інтегрованість 
реакцій відповіді
Вінниченко Олександр Миколайович, д-р 
біолог. наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 130



80
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Зоогенні механізми екосистемних сервісів та 
розробка екологічних принципів їх збереження 
і відновлення
Пахомов Олександр Євгенійович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 180

81
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Ідентифікація в режимі online стану 
спостережуваних деформівних тонкостінних 
систем за до-помогою інверсних нейронних 
мереж і генетичного алгоритму
Ободан Наталія Іллівна, д-р техн. наук, проф.

Ф Механіка 109

82
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Інформаційні технології ідентифікації та 
тематичної інтерпретації багатоспектральних 
цифрових зображень дистанційного зондування
Корчинський Володимир Михайлович, д-р 
техн. наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 113,5

83
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Концептуальні основи економічної політики 
країн світу в контексті досягнення цілей 
розвитку тисячоліття
Стукало Наталія Вадимівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 139

84
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Математичні моделі та алгоритми розв'язання 
неперервних задач покриття на основі теорії 
оптимального розбиття множин
Кісельова Олена Михайлівна, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 122,7

85
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Математичні моделі, методи розрахунку та 
експериментальні дослідження 
багатомасштабних механічних та 
тепломасообмінних процесів у гетерогенних 
середовищах
Кочубей Олександр Олексійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Механіка 126

86
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Нанорозмірні, аморфні, керамічні, 
квазікристалічні та композиційні матеріали на 
основі металів та напівпроводників з 
підвищеними властивостями
Башев Валерій Федорович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 129

87
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Національні меншини Заходу в умовах 
суспільних трансформацій України та УРСР 
другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст
Бобилєва Світлана Йосипівна, канд. іст. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 175

88
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Розвиток теоретичних основ управління 
процесами електрохімічного виділення 
металоорганічних нанорозмірних кластерів та 
матеріалів на їх основі
Варгалюк Віктор Федорович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 129

89
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Розвиток теорії формування аналітичної 
системи з метою керування аналізом: 
ідентифікації, визначення, концентрування та 
розділення
Чмиленко Федір Олександрович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 103,5

90
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Розробка методик розв'язку фундаментальних 
задач міцності та руйнування кусково-
однорідних тіл, скомпонованих з 
інтелектуальних матеріалів.
Лобода Володимир Васильович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Механіка 131

91
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Розробка наукових основ підвищення 
функціональних властивостей металевих 
матеріалів шляхом комплексної обробки їх 
розплавів для виробів авіаційно-космічної 
техніки і транспорту
Санін Анатолій Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 106,5



92
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Розробка науково обґрунтованих підходів до 
прогнозування несучої здатності просторових 
конструкцій в умовах нестаціонарного 
термосилового навантаження.
Селіванов Юрій Михайлович, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

ФК Механіка 159

93
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Структурно-функціональні властивості 
природних мікробіоценозів та механізми 
біологічної дії мікробних препаратів
Вінніков Альберт Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 146

94
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Теоретико-експериментальні методи і 
алгоритми визначення несучої здатності 
неоднорідних структур із пошкодженнями
Дзюба Анатолій Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Механіка 144,5

95
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Теоретичне обґрунтування впровадження у 
степу України лісотипологічних принципів з 
метою відновлення лісів, зупинення деградації 
ґрунтів та запобігання опустелювання
Травлєєв Анатолій Павлович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 128

96
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Теоретичні основи біогеохімічних процесів 
трансформації, розподілу та акумуляції важких 
металів у природно-техногенних системах
Кроїк Ганна Аркадіївна, д-р геол. наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 89

97
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Теоретичні основи методу погодження 
результатів аерокосмічних даних спостережень 
поверхні Землі та наземних досліджень 
екологічного стану
Січевий Олексій Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 96,5

98
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Узагальнено розв'язні групи і модулі над ними 
та їх застосування до інших алгебраїчних 
структур
Курдаченко Леонід Андрійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 126,7

99
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Фінансова політика України: сучасні глобальні 
виклики
Грабчук Оксана Миколаївна, д-р екон. наук, 
доц.

Ф Економіка 78,5

100 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Синтез, спектральні і структурні дослідження 
та дослідження реакційної здатності N-
алкіл(трифторметил, арил)сульфоніл-1,4-
бензохінонімінів
Авдєєнко Анатолій Петрович, канд. хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 141,5

101 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Термодинамічне дослідження 
багатокомпонентних розплавів перехідних 
металів для створення кристалічних та 
аморфних високоентропійних сплавів
Турчанін Михайло Анатоліович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 128

102
Донбаська національна 
академія будівництва та 
архітектури

Розвиток фундаментальних основ фізико-
хімічної кінетики зародкоутворення і масової 
кристалізації переохолоджених розплавів з 
метою одержання матеріалів з заданою 
структурою та властивостями
Александров Валерій Дмитрович, д-р хім. 
наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 87

103 Донбаський державний 
технічний університет

Методологія адаптивного управління еколого-
економічною безпекою промислових 
підприємств
Припотень Володимир Юрійович, д-р екон. 
наук, доц.

Ф Економіка 152,5

104 Донбаський державний 
технічний університет

Наукові основи прогнозування і розрахунку 
нелінійної деформаційно-силової взаємодії 
кріплення підземних споруд з гірським масивом
Литвинський Гаррі Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 113



105 Донбаський державний 
технічний університет

Розвиток теорії та удосконалення ресурсо- і 
енергозберігаючих технологій позапічної 
обробки і безперервного розливання сталі
Семірягін Сергій Володимирович, канд. техн. 
наук, доц.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 140,5

106 Донецький національний 
університет

Аналітичні методи дослідження стохастичних 
диференціальних рівнянь
Бондарев Борис Володимирович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 130

107 Донецький національний 
університет

Гармонічний аналіз, інтегральна геометрія, 
рівняння згортки та диференціальні рівняння
Волчков Валерій Володимирович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 138,5

108 Донецький національний 
університет

Ізоморфні заміщення і електропровідність у 
твердих електролітах на основі молібдатів та 
ванадатів для паливних елементів
Гетьман Євген Іванович, д-р хім. наук, проф.

Ф Хімія 115,5

109 Донецький національний 
університет

Комунікативно-прагматична і дискурсивно-
граматична лінгвоперсонологія: 
структурування мовної особистості та її 
комп'ютерне моделювання
Загнітко Анатолій Панасович, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

169

110 Донецький національний 
університет

Модифікація властивостей перспективних 
функціональних матеріалів та особливості 
впливу магнетиків на рух заряджених частинок
Беспалова Світлана Володимирівна, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Загальна фізика 123

111 Донецький національний 
університет

Оксирани в регіоселективному синтезі 
лінійних та гіперрозгалужених мономерів для 
новітніх матеріалів
Олійник Микола Максимович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 118,5

112 Донецький національний 
університет

Середньовічні тюркські статуї кочовиків 
Євразії як джерело етнокультурної та духовної 
спадщини України
Добров Петро Васильович, д-р іст. наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 132,5

113
Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 
Івана Франка

Дослідження магнітних напівпровідникових 
матеріалів для сенсорних застосувань
Цмоць Володимир Михайлович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 61,5

114
Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 
Івана Франка

Дослідження нових композиційних 
наноматеріалів з іонно-синтезованими 
металевими наночастинками для нелінійної 
оптики та фотоніки
Кавецький Тарас Степанович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 104

115
Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 
Івана Франка

Фізико-технологічні основи одержання та 
властивості нанострукторованих 
люмінесцентних матеріалів для перетворення 
ультрафіолетового випромінювання у видиме
Пелещак Роман Михайлович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 110,5

116 Житомирський державний 
технологічний університет

Дослідження природи термічно, лазерно і 
радіаційно індукованих змін атомної та 
електронної структури монокристалів та плівок 
ZnCdTe
Москвін Павло Петрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 71

117 Житомирський державний 
технологічний університет

Новий прецизійний балістичний лазерний 
гравіметр з симетричним методом 
вимірювання з двовимірним відео 
зображенням та використанням нейронних 
мереж
Безвесільна Олена Миколаївна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Приладобудування 136

118 Житомирський державний 
технологічний університет

Організаційно-економічні засади стратегічного 
управління та інформаційного забезпечення 
системи планування діяльності підприємства
Тарасюк Галина Миколаївна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 133



119 Житомирський державний 
технологічний університет

Підвищення довговічності плоских пар тертя 
створенням регулярного мікрорельєфу деталей 
при їх обробці торцевим комбінованим 
інструментом
Мельничук Петро Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Машинобудування 92,3

120 Житомирський державний 
технологічний університет

Розробка механізму економіко-екологічної 
реабілітації суб'єктів господарювання на 
території бойових дій
Олійник Оксана Вікторівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 124

121 Житомирський державний 
технологічний університет

Розробка організаційних засад та 
інформаційного забезпечення економічного 
механізму охорони та стійкого використання 
природних ресурсів
Замула Ірина Валеріївна, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 137,5

122 Житомирський державний 
технологічний університет

Синтез композитних та гетеро наноструктур 
напівпровідників А2В6 та дослідження їх 
властивостей в зв'язку з явищами 
самоорганізації та видами симетрії їх 
поверхневих наноформ
Москвін Павло Петрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 97,5

123 Житомирський державний 
технологічний університет

Синтез способів формоутворення плоских 
поверхонь деталей реалізацією концепцій 
нестаціонарних процесів та урівноваження 
складових сил різання
Мельничук Петро Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Машинобудування 101

124 Житомирський державний 
технологічний університет

Системні дослідження та оптимізація умов 
використання дизельного біопалива з 
альтернативної сировини у двигунах 
внутрішнього згоряння
Москвін Павло Петрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 129,5

125 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Застосування гіперкомплексного аналізу для 
дослідження диференціальних рівнянь в 
частинних похідних та стохастичних 
диференціальних рівнянь
Погоруй Анатолій Олександрович, канд. фіз.-
мат. наук, доц.

Ф Математика 122

126 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Історія та сучасний стан національних громад 
Житомирщини (етнічна, культурна та релігійна 
самобутність)
Венгерська Вікторія Олексіївна, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 109,5

127 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Класифікація екосистем Українського Полісся 
із застосуванням методів фітоіндикації
Хом’як Іван Владиславович, канд. біолог. наук, 
без звання

Ф Охорона навколишнього 
середовища 57

128 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Моногенні функції у банахових алгебрах та 
крайові задачі аналізу і математичної фізики
Герус Олег Федорович, канд. фіз.-мат. наук, 
доц.

Ф Математика 76,7

129 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Синтез і дослідження новітніх адсорбційних 
матеріалів медико-біологічного та технічного 
призначення
Кусяк Наталія Володимирівна, канд. хім. наук, 
доц.

Ф Хімія 114,5

130 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Система управління українськими губерніями 
наприкінці ХVІІІ – поч. ХХ ст. (на прикладі 
Волинської губернії)
Ярмошик Іван Іванович, д-р іст. наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 82,5

131 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Страхи як феномен суспільного життя сучасної 
України
Козловець Микола Адамович, д-р філос. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 113,5

132 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Ціннісні та екзистенціальні вияви 
повсякденного життя мешканця сучасної 
України: теоретичний, методологічний та 
практичний аспекти
Поліщук Олена Петрівна, д-р філос. наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 128



133 Закарпатський художній 
інститут

Cадиба та інтер'єр народного житла українців 
Карпат: проблема вивчення та збереження в 
контексті Програми сталого розвитку 
Закарпатської області
Мушинка Микола Іванович, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

111,7

134 Закарпатський художній 
інститут

Дерев'яні церкви Українських Карпат: 
проблема вивчення та збереження в контексті 
Програми сталого розвитку Закарпатської 
області
Мушинка Микола Іванович, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

112,7

135 Запорізька державна інженерна 
академія

Дослідження умов утворення нової структури 
напівпровідників під дією градієнту 
температури та тиску
Червоний Іван Федорович, д-р техн. наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 104,3

136 Запорізька державна інженерна 
академія

Удосконалення механізмів розвитку 
інформаційного суспільства як цивілізаційної 
парадигми розвитку сучасної України в умовах 
глобалізації
Воронкова Валентина Григорівна, д-р філос. 
наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 189

137 Запорізький національний 
технічний університет

Методи, моделі та інформаційні технології 
інтелектуального аналізу даних і систем 
підтримки прийняття рішень
Дубровін Валерій Іванович_, канд. техн. наук, 
проф.

ФК Інформатика та кібернетика 96,3

138 Запорізький національний 
технічний університет

Підвищення магнітних характеристик при 
спіканні під тиском швидкоохолоджених 
сплавів системи Nd-Fe-(B,C)-Cu-Ti, 
оброблених воднем
Лоскутов Степан Васильович (індекс Гірша – 
3), д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 89,5

139
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Методологія екологічно безпечного 
використання відновлюваних джерел енергії у 
сталому туристично-рекреаційному розвитку 
Карпатського регіону
Мандрик Олег Миколайович, д-р техн. наук, 
доц.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 151

140
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Розробка наукових основ створення з'єднань з 
металополімерних композитних матеріалів та 
керування їх зносо-фрикційними та втомними 
властивостями
Вольченко Дмитро Олександрович, д-р техн. 
наук, доц.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 156

141 Інститут іоносфери НАН і 
МОН України

Дослідження геокосмічних бур над Україною 
на фазі зниження сонячної активності
Пуляєв Валерій Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 145,7

142 Інститут іоносфери НАН і 
МОН України

Прогнозування варіацій параметрів фізичних 
процесів та іонного складу в іоносферній 
плазмі по даним харківського радара 
некогерентного розсіяння
Ляшенко Михайло Володимирович, канд. фіз.-
мат. наук, без звання

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 141,5

143 Інститут магнетизму НАН 
України та МОН України

Вплив електричного та магнітного полів на 
високочастотні та морфологічні властивості 
магнітних наноструктур
Верба Роман Володимирович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

Ф Загальна фізика 168

144 Інститут магнетизму НАН 
України та МОН України

Фазові стани типу «електроліт-електроліт» 
поблизу феромагнітних поверхонь в умовах 
впливу зовнішніх магнітних полів, полів 
розсіювання електродів та електрохімічних 
реакцій
Горобець Юрій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 157

145
Інститут проблем штучного 
інтелекту МОН України та 
НАН України

Розроблення інтелектуальної системи для 
коригування психофізіологічного стану 
людини при прийнятті рішень у надзвичайних 
ситуаціях
Герасимов Ігор Григорович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 140



146
Інститут проблем штучного 
інтелекту МОН України та 
НАН України

Створення теорії і концепції побудови 
вітчизняного інтелектуального комп'ютера 
нового покоління на основі знань про 
функціонування мозку людини
Шевченко Анатолій Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 107,7

147 Інститут термоелектрики НАН 
та МОН України

Закономірності термоелектричного 
перетворення енергії тепла людини та прилади 
на їх основі
Анатичук Лук'ян Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Приладобудування 169,5

148 Інститут термоелектрики НАН 
та МОН України

Оптимальне керування динамічними 
тепловими процесами при лікування людини 
термоелектричними приладами
Анатичук Лук'ян Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Приладобудування 175

149 Інститут фізичної оптики імені 
О.Г. Влоха МОН України

Принципи формування топологічних дефектів 
оптичних параметрів неоднорідно збурених 
середовищ
Скаб Ігор Петрович, д-р фіз.-мат. наук, старш. 
наук. співроб.

ФК Загальна фізика 193

150

Київський державний інститут 
декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені М. 
Бойчука

Графіка мови: українська абетка, як один із 
символів державності України
Чебаник Василь Якович, без ступеня, проф.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 56

151 Київський національний 
лінгвістичний університет

Етичний персоналізм: культуродоцільна теорія 
та практика психологічного консультування
Бондаренко Олександр Федорович, д-р психол. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

78,5

152 Київський національний 
лінгвістичний університет

Концептуальні основи компетентнісного 
підходу до професійної підготовки фахівців 
філологічних спеціальностей
Бондаренко Олександр Федорович, д-р психол. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

174,5

153 Київський національний 
лінгвістичний університет

Мови світу: генезис, таксономія, 
функціонування у синхронії і діахронії
Корольова Алла Валер’янівна, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

232,5

154
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Бюджетна політика в умовах обмеженості 
фінансових ресурсів
Запатріна Ірина Вікторівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 178

155
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Державні пріоритети аудиту економічних 
відносин суб'єктів господарювання в Україні
Мних Євген Володимирович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 158,5

156
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Євроінтеграційні пріоритети розвитку 
національного бізнесу
Мазаракі Анатолій Антонович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 179,5

157
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Інституційна архітектоніка формування 
доходів бюджету у системі фінансово-
економічного регулювання
Тарасюк Михайло Вікторович, д-р екон. наук, 
доц.

Ф Економіка 173

158
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Кластеризація економіки України в умовах 
європейської інтеграції
Мазаракі Анатолій Антонович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 171

159
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Соціально-економічні ефекти державного 
регулювання внутрішнього ринку в умовах 
європейської інтеграції України
Уманців Юрій Миколайович, д-р екон. наук, 
доц.

Ф Економіка 152,5

160
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Сценарне прогнозування соціально-
економічного розвитку прикордонних регіонів 
в умовах цивілізаційних змін
Кифяк Василь Федорович, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 152,5

161
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Методологічні основи створення 
інформаційного середовища управління 
науковими дослідженнями структурних 
одиниць ВНЗ МОН України
Білощицький Андрій Олександрович, д-р техн. 
наук, доц.

ФК

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

174,5



162
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Наукові основи хімічної модифікації лужних 
цементів в суспензіях різної розрідженості для 
отримання будівельних сумішей заданої 
функціональності
Рунова Раїса Федорівна, д-р техн. наук, проф.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 169,5

163
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Створення теорії та методів визначення 
несучої здатності і залишкового ресурсу 
відповідальних просторових елементів 
енергетичних установок при різних механізмах 
розвитку тріщин
Пискунов Сергій Олегович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Механіка 138

164
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Теоретичні дослідження розвитку, прогнозу та 
попередження надзвичайних ситуацій при 
підтопленні територій під дією техногенезу
Волошкіна Олена Семенівна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 105

165
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Теоретичні основи управління системою 
розподілення енергопотоків у гідро- та 
пневмоприводах робочих органів будівельних 
машин
Пелевін Леонід Євгенійович, канд. техн. наук, 
проф.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 112,5

166
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Теорія і методи оцінки несучої здатності 
конструкцій сучасної техніки при статичному і 
циклічному навантаженні з урахуванням 
недосконалостей і пошкоджень
Баженов Віктор Андрійович, д-р техн. наук, 
проф.

ФК Механіка 181

167
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Фізико-хімічні основи створення геоцементів і 
покриттів на їх основі для захисту бетону від 
корозії
Гузій Сергій Григорович, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 179

168
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Автоматні групи: алгебраїчні, алгоритмічні та 
комбінаторні проблеми
Лавренюк Ярослав Васильович, д-р фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Математика 78

169
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Аналіз механічних напружень в 
напівпровідникових наноструктурах для 
потреб фото- і термовольтаїки
Курилюк Василь Васильович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 66,5

170
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Багатофункціональні матеріали з 
програмованими магнітними властивостями
Гуральський Ілля Олександрович, канд. хім. 
наук, без звання

Ф Хімія 59,5

171
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Біохімічні механізми пошкодження 
епітеліоцитів дванадцятипалої кишки при 
гіпоацидному стані шлунка
Дворщенко Катерина Олександрівна, д-р 
біолог. наук, без звання

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 64

172
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Дофамінергічна система в патогенезі 
запальних захворювань кишечника: клініко-
експериментальні дослідження
Толстанова Ганна Миколаївна, д-р біолог. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 98,5

173
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Кластеризація науково - технологічної сфери 
України в контексті підвищення її міжнародної 
конкурентоспроможності: NBIC-вимір
Хмара Марина Петрівна, канд. екон. наук, без 
звання

Ф Економіка 59

174
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Моделювання та оптимізація диференціальних 
та інтегро-диференціальних систем із 
розподіленими параметрами
Номіровський Дмитро Анатолійович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 69

175
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Розробка асимптотичної теорії випадкових 
процесів з імміграцією
Маринич Олександр Віталійович, канд. фіз.-
мат. наук, без звання

Ф Математика 89



176
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Розробка нових нанокомпозитів вуглець-
полімер із заданим розподілом наповнювача 
для захисту від електромагнітного 
випромінювання
Лазаренко Олександра Андріївна, канд. фіз.-
мат. наук, без звання

Ф Загальна фізика 73

177
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Розробка системи спрямованого транспорту 
ліків на основі фізичних принципів 
нанотехнологій
Ніколаєнко Тимофій Юрійович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

Ф Загальна фізика 86

178
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Управління кадровими ризиками в умовах 
геополітичної кризи
Пащук Лідія Віталіївна, канд. екон. наук, без 
звання

Ф Економіка 37,5

179
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Формування структури та фазового складу 
керамічних композиційних матеріалів на 
основі карбіду бору в процесі реакційного 
синтезу
Макара Володимир Арсенійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 143

180
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Наукові основи створення високоенергоємних 
перезаряджуваних літій-повітряних батарей на 
основі екологічно орієнтованих технологій
Барсуков В’ячеслав Зіновійович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 145

181
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Розвиток фізико-хімічних основ технологій 
формування поліфункціональних 
біополімерних матеріалів
Данилкович Анатолій Григорович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 132,5

182
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Структурно-параметричний синтез 
комбінованих систем електроживлення 
енергоефективних будівель (пасивних 
будинків) на основі Smart-технологій
Каплун Віктор Володимирович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 109,5

183
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Фізико-хімічні закономірності компатибілізації 
в нанонаповнених сумішах полімерів
Резанова Наталія Михайлівна, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Хімія 102

184
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Фізико-хімічні закономірності нанотехнологій 
створення текстильних матеріалів із 
комплексом бар'єрних властивостей для 
захисту у надзвичайних ситуаціях
Редько Яна Володимирівна, канд. техн. наук, 
доц.

Ф Хімія 106

185
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Фізико-хімічні основи комплексної переробки 
колаген містких відходів з використанням 
електроактивованих розчинів для отримання 
композиційних біоматеріалів з прогнозованими 
властивостями
Плаван Вікторія Петрівна, д-р техн. наук, проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 109

186
Кіровоградський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка

Соціальна зрілість як характеристика 
соціально-професійного становлення фахівця
Радул Валерій Вікторович, д-р пед. наук, проф. Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

131,5

187 Кіровоградський національний 
технічний університет

Методологія проектування робастно-
оптимальних систем автоматичного керування 
складними технологічними об'єктами та 
комплексами
Осадчий Сергій Іванович, д-р техн. наук, проф.

ФК Інформатика та кібернетика 143

188
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Нелокальні та крайові задачі у математичних 
моделях високотемпературної термодифузії та 
термопружності
Ляшенко Віктор Павлович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Математика 97



189
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Розвиток теоретичних основ підвищення 
енергоефективності електротехнічних 
комплексів, розробка методів діагностики та 
систем корекції енергоспоживання та 
енергоперетворення у процесі експлуатації та в 
аварійних режимах
Загірняк Михайло Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 135,5

190
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Розробка наукових основ і створення 
інноваційного енергозберігаючого обладнання 
для процесів дезінтеграції руд і будівельних 
матеріалів
Сокур Микола Іванович, д-р техн. наук, проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 83

191
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Формування механізму раціональності 
управління вищою освітою в умовах 
євроінтеграційних процесів
Почтовюк Андрій Борисович, канд. наук з 
держ. упр., доц.

Ф Економіка 100,5

192 Криворізький національний 
університет

Дослідження впливу динамічних ефектів 
високоенергетичного ультразвуку на газові 
бульбашки у пульпі для управління 
параметрами її газової фази у процесі флотації
Моркун Володимир Станіславович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 133

193 Криворізький національний 
університет

Обгрунтування та розроблення мобільного 
апаратурного способу визначення реального 
стану гірського масиву навколо шахтних 
стволів Кривбасу.
Штанько Людмила Олександрівна, канд. техн. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 33

194 Криворізький національний 
університет

Розроблення енергозберігаючих заходів на 
підприємствах гірничодобувної промисловості
Сінчук Олег Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 116,5

195 Криворізький національний 
університет

Розроблення оптимальної методики 
формування стратегії ціноутворення на 
залізорудну продукцію підприємств 
гірничорудної підгалузі в умовах змінної 
кон'юнктури
Бабець Євген Костянтинович, канд. техн. наук, 
доц.

Ф Економіка 120

196 Криворізький національний 
університет

Теоретичні і методичні засади формування 
професійної мобільності майбутніх педагогів
Сушенцева Лілія Леонідівна, д-р пед. наук, доц. Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

131,5

197 Криворізький національний 
університет

Теорія та практика педагогічної підготовки 
майбутніх учителів до реалізації ґендерного 
підходу в навчально-виховному процесі
Дороніна Тетяна Олексіївна, д-р пед. наук, доц.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

73

198 Луцький національний 
технічний університет

Механізми фінансового забезпечення сталого 
розвитку України та її регіонів
Вахович Ірина Михайлівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 142

199 Луцький національний 
технічний університет

Регіональна політика розвитку 
відновлювальної енергетики
Герасимчук Зоряна Вікторівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 157,5

200 Львівська державна фінансова 
академія

Розвиток пенсійної системи як досягнення 
компромісу інтересів сторін соціального 
партнерства
Гупало Олег Григорович, канд. екон. наук, доц.

Ф Економіка 50

201 Львівська державна фінансова 
академія

Розробка синтезуючої доктрини та апаратного 
інструментарію стратегіології фінансово-
економічного розвитку держави
Карпінський Борис Андрійович, канд. екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 92

202 Львівська державна фінансова 
академія

Теорія і перспективи формування 
організаційного лідерства
Юкіш Володимир Володимирович, канд. іст. 
наук, доц.

Ф Економіка 106,5



203 Львівська державна фінансова 
академія

Фінансове забезпечення ревіталізації 
постпромислових територій
Васьківська Катерина Володимирівна, д-р 
екон. наук, проф.

Ф Економіка 68

204 Львівська державна фінансова 
академія

Фіскальна політика активізації 
підприємництва в умовах глобальної 
податкової конкуренції
Буряк Петро Юрійович, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 99

205 Львівська національна 
академія мистецтв

Пам'ятки художнього дерева в архітектурно- 
мистецькій спадщині Закарпаття: регіональні 
особливості та загальноукраїнський контекст
Мельник Іван Андрійович, канд. 
мистецтвознавства, старш. наук. співроб.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

73,5

206 Львівський державний 
університет фізичної культури

Залучення осіб літнього віку до фізкультурно-
оздоровчих освітніх програм з метою 
поліпшення здоров'я та якості життя
Виноградський Богдан Анатолійович, д-р наук 
з фіз. виховання і спорту, доц.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

172,5

207 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Алгебраїчні та категорні методи в топології, 
фрактальній геометрії та логіці
Зарічний Михайло Михайлович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 114,5

208 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Взаємодія іонізуючого випромінювання із 
нанокомпозитами на основі наночастинок 
диспергованих у діелектричні матриці
Волошиновський Анатолій Степанович, д-р 
фіз.-мат. наук, проф.

Ф Загальна фізика 172

209 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Геолого-формаційне та металогенічне 
обґрунтування промислової золотоносності 
Українського щита
Павлунь Микола Миколайович, д-р геол. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 94

210 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Гібридні наносистеми на основі кон'югованих 
полімерів та неорганічних напівпровідників з 
оптоелектронними і сенсорними властивостями
Аксіментьєва Олена Ігорівна, д-р хім. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Хімія 155

211 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Документування фольклорних дискурсів: 
історія, методологія, практика
Івашків Василь Михайлович, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

176,5

212 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Етнодуховні і культурософські концепти в 
західноукраїнській літературі і 
літературознавстві І-ї пол. ХХ ст.
Салига Тарас Юрійович, д-р філол. наук, проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

144

213 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Ефекти спільної дії світла та механічної 
напруги на структуру електронних станів 
шаруватих напівпровідників
Стахіра Йосип Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 159,5

214 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Значення просторової неоднорідності оселищ 
для самовідновлення популяцій рідкісних 
видів рослин Українських Карпат
Прокопів Андрій Іванович, канд. біолог. наук, 
доц.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 128,5

215 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Інваріантні функціональні підпростори в 
нелінійних однорідних просторах та обернені 
задачі теорії операторів
Кондратюк Андрій Андрійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 139,5

216 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Класичні і квантові системи з деформаціями 
комутаційних співвідношень і статистики
Ткачук Володимир Михайлович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 149

217 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Комплексні дослідження космічних об'єктів на 
основі спостережуваних даних
Стоділка Мирослав Іванович, д-р фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 138

218 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Культурно-побутові традиції українців 
етнографічної Волині
Сілецький Роман Броніславович, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 159,5



219 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Математичне моделювання процесів 
деформування неоднорідних тіл з тонкими 
дефектами структури
Сулим Георгій Теодорович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Механіка 157,5

220 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Мікро– та наносегнетоелектричні кристали з 
просторовою неоднорідністю Просторово 
модульовані стани
Свелеба Сергій Андрійович, д-р фіз.-мат. наук, 
старш. наук. співроб.

ФК Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 133,5

221 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Мінеральні парагенезиси як відображення 
динаміки мінералоутворення на геохімічних 
бар'єрах у гідротермальних 
рудоутворювальних системах
Матковський Орест Іллярович, д-р геол. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 114,5

222 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Молекулярний дизайн нових ансамблів 
гетероциклів з фармакофорними фрагментами 
на основі мультикомпонентних і доміно-
реакцій та з використанням діазонієвих солей
Обушак Микола Дмитрович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 166,3

223 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Молекулярні механізми трансляційної 
регуляції експресії геномів актинобактерій
Федоренко Віктор Олександрович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 119

224 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Релаксаційні і фотохімічні процеси в 
люмінесцентних та світлочутливих 
функціональних матеріалах
Капустяник Володимир Богданович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Загальна фізика 140,5

225 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Са2+-транспортувальні системи та регуляції 
клітинного дихання екзокринних залоз у нормі 
і за дії стресорних чинників
Манько Володимир Васильович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 151

226 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних 
сполук з функціональними властивостями
чл.-кор. НАН України, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки 
Гладишевський Роман Євгенович, д-р хім. 
наук, проф.

Ф Хімія 197

227 Маріупольський державний 
університет

Розвиток організаційно-економічних моделей 
міжрегіонального співробітництва в умовах 
поглиблення європейської інтеграції
Булатова Олена Валеріївна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 129,5

228
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького

Діалогічні універсалії релігійної етики в 
культурно-освітніх практиках народів 
Північного Приазов'я
Москальова Людмила Юріївна, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

173,5

229
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького

Розробка системи радіолокаційних 
спостережень за трансконтинентальними 
міграціями птахів у ключових природних та 
техногенних моніторингових полігонах Азово-
Чорноморського регіону
Черничко Йосип Іванович, д-р біолог. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 187

230
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Вплив геометрії та розмірів ізометричних 
наповнювачів на структуру та теплофізичні 
властивості полімерних нанокомпозитних 
систем
Рехтета Микола Ананійович, канд. фіз.-мат. 
наук, доц.

Ф Загальна фізика 86,5

231
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Вплив температури дисипативного розігріву на 
динамічні характеристики вимушених 
резонансних коливань тривимірних тіл з 
непружних п'єзоелектричних матеріалів
Будак Валерій Дмитрович, д-р техн. наук, проф.

Ф Механіка 138



232
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Підготовка фахівців в університетській освіті 
на основі технології навчального мережевого 
ресурсу
Самойленко Олександр Миколайович, д-р пед. 
наук, доц.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

94

233
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Психолого-педагогічні засади становлення 
професійної суб'єктності
Євдокимова Наталя Олексіївна, д-р психол. 
наук, доц.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

146,5

234
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Степове Побужжя в контексті 
соціокультурного розвитку Східної та 
Центральної Європи у IV тис до не – XV ст не
Рижева Надія Олександрівна, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 130

235

Міжнародний науково-
навчальний центр 
інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України

Розвиток теорії індуктивного моделювання і 
розроблення високопродуктивних алгоритмів 
розв'язання задач класифікації та 
прогнозування
Степашко Володимир Семенович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 98,3

236 Мукачівський державний 
університет

Методика корекції опанувальної поведінки 
студентів вищих навчальних закладів
Щербан Тетяна Дмитрівна, д-р психол. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

117,5

237 Мукачівський державний 
університет

Наближення функцій дійсної та комплексної 
змінної ланцюговими дробами
Пагіря Михайло Михайлович, канд. фіз.-мат. 
наук, доц.

Ф Математика 78,5

238
Науковий фізико-
технологічний центр МОН і 
НАН України

Створення нової концепції застосування 
спектральних методів неруйнівного контролю 
тонкоплівкових покриттів у мікрохвильовому 
та субміліметровому діапазонах
Бажин Анатолій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Приладобудування 134,5

239 Національна металургійна 
академія

Вплив комплесної фізико-хімічної обробки у 
рідкому та твердому станах на 
структуроутворення та властивості 
напівпровідникового кремнію
Куцова Валентина Зиновіївна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 124,5

240 Національна металургійна 
академія

Закономірності структуроутворення в 
металевих матеріалах, що відбуваються під 
впливом складних фронтів кристалізації та 
високоенергетичних обробок на газові пори та 
неметалеві включення
Губенко Світлана Іванівна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 120,5

241 Національна металургійна 
академія

Наукове обґрунтування та розробка 
ефективних тепло-массообмінних процесів в 
інноваційних металургійних технологіях
Губинський Михайло Володимирович, д-р 
техн. наук, проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 177,5

242 Національна металургійна 
академія

Наукові основи підвищення інформативності 
сканерних даних аерокосмічної 
багатоспектральної зйомки та подальшого 
оперативного моніторингу об'єктів 
інфраструктури
Гнатушенко Вікторія Володимирівна, канд. 
техн. наук, доц.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 103,5

243 Національна металургійна 
академія

Науково-технічні основи багатофункціональної 
електролітно-плазмової обробки поверхні труб 
нафтового сортаменту, що забезпечує 
підвищення їх експлуатаційних характеристик
Тутик Валерій Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 109



244 Національна металургійна 
академія

Розробка інкрементальних теорій 
пружнопластичного деформування середовищ 
волокнистої та полікристалічної будови при 
великих пружнопластичних деформаціях 
компонентів матеріалу середовища
Ахундов Володимир Максимович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Механіка 93,5

245 Національна металургійна 
академія

Розробка нової концепції пластичної 
формозміни металів як основи інтенсифікації 
виробництва сортових профілів в ливарно-
прокатних комплексах
Шломчак Георгій Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 98

246 Національна металургійна 
академія

Фізичне та комп'ютерне моделювання процесу 
формування прогнозованих механічних і 
експлуатаційних властивостей у виливках з 
легованих залізовуглецевих сплавів
Матвєєва Марина Олегівна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 138,5

247
Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого

Актуальні проблеми правового забезпечення 
вимог екологічної безпеки в Україні
Гетьман Анатолій Павлович, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 152,5

248
Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого

Науково-теоретичні проблеми формування, 
розвитку та інституційної побудови правової 
економіки в Україні
Шевченко Людмила Степанівна, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Право 175

249
Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого

Проблеми розроблення та впровадження 
автоматизованих інформаційних систем для 
оптимізації кримінального провадження
Шепітько Валерій Юрійович, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 186,5

250
Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого

Системне вирішення проблем судової 
практики при застосуванні норм цивільного 
права
Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, д-р юрид. 
наук, проф.

Ф Право 152,7

251 Національний авіаційний 
університет

Акусто-емісійна діагностика механічної 
обробки композиційних матеріалів точінням
Філоненко Сергій Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Машинобудування 105

252 Національний авіаційний 
університет

Визначення наукових основ та принципів 
виробництва високоефективних двофазних 
масло-парогазових мастильних матеріалів
Аксьонов Олександр Федотович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Машинобудування 125

253 Національний авіаційний 
університет

Методологія ситуаційного колективного 
управління пілотованими і безпілотними 
літальними апаратами в єдиному повітряному 
просторі
Харченко Володимир Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 142,5

254 Національний авіаційний 
університет

Розроблення засобів еколого-економічної 
оптимізації багатокритеріальної оцінки 
збалансованого розвитку авіаційной діяльності 
в Україні
Запорожець Олександр Іванович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 150

255 Національний авіаційний 
університет

Системні методи відновлення керованості 
літальних апаратів в умовах аварійних 
ситуацій у польоті за рахунок реконфігурації
Казак Василь Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 146,5

256 Національний авіаційний 
університет

Теоретичні основи використання штучного 
інтелекту в системі технічного обслуговування 
повітряних суден
Дмитрієв Сергій Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 82,5



257

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Гідро- газодинаміка та теплопередача в 
двофазних та двокомпонентних теплоносіях 
двигунів, енергоустановок та технічних засобів 
для авіаційно-космічної техніки
Гакал Павло Григорович, д-р техн. наук, доц.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 80,5

258

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Дослідження вузлів і деталей літальних 
апаратів і їх двигунів шляхом їх моделювання 
як гетерогенних механічних систем
Доценко Володимир Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 105,5

259

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Методи дослідження силових конструкцій 
літальних апаратів на основі нових нелінійних 
математичних моделей
Кривцов Володимир Станіславович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 87,5

260

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Методи підвищення якості сервісу засобами 
цифрової обробки багатоканальних даних в 
системах мультимедіа, дистанційного 
зондування та телемедицини
Лукін Володимир Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 158,5

261

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Методологічні основи розробки безпілотної 
авіаційної техніки в єдиному інформаційному 
просторі
Дружинін Євген Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 100,5

262

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Методологічно-інформаційні ідеології 
теоретичних та експериментальних досліджень 
аерогідродинамічних та акустичних 
характеристик перспективних об'єктів 
аерокосмічної техніки, транспортних засобів, 
інженерних споруд та їх систем
Крашаниця Юрій Олександрович., д-р техн. 
наук, проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 96,5

263

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Нано- та композитні структури на основі 
халькогенідів цинку та кадмію: одержання і 
модифікація структур, дослідження та 
діагностика.
Чугай Олег Миколайович, д-р техн. наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 99,3

264

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Наукові основи, методи та засоби зеленого 
комп'ютингу і комунікацій
Харченко В’ячеслав Сергійович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 144

265

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Національний аерокосмічний університет ім. 
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»
Костюк Геннадій Ігорович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 145

266

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Нові методи дослідження багатокомпонентних 
пружних систем
Ніколаєв Олексій Георгійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Механіка 91,5

267

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка методів оцінки стану судинної 
системи людини на основі електроімпедансних 
вимірювань та нових методів просторово-
часової обробки електрогiстерографiчних 
сигналів
Зеленський Олександр Олексійович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Приладобудування 159,5

268

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка наукових основ раціонального 
управління працездатністю систем 
автоматичного управління об'єктами 
аерокосмічної техніки в умовах 
дестабілізуючих дій.
Кулік Анатолій Степанович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 125,5



269

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка теоретичних засад і методів 
дослідження газотермодинамічних параметрів 
та експлуатаційних характеристик 
газотурбінних двигунів та методології їх 
конвертації
Бойко Людмила Георгіївна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 89

270

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка теоретичних основ розподіленого 
інтелектуального управління інвестиційними 
проектами і програмами реформування та 
розвитку машинобудівного комплексу України
Федорович Олег Євгенович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 104

271

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Створення методологічних основ інтеграції 
виробничих систем підтримки прийняття 
рішень в єдиний простір знань на 
підприємствах аерокосмічного профілю
Павленко Віталій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 120,5

272

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Створення та дослідження високоефективних 
термоемісійних катодів з регульованим 
комплексом електрофізичних властивостей для 
застосування в авіаційно-космічній техніці
Таран Анатолій Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 114

273

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Теоретичне обґрунтування методів підвищення 
ресурсу конструкції літака при 
багатоцільовому застосуванні.
Фомичов Петро Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 87

274

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Теоретичні основи ствоерння єдиної 
комлексної системи керування якістю 
відповідальних деталей аерокосмічної техніки 
технологічними методами
Долматов Анатолій Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 105,5

275

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Формування наукових основ створення систем 
автоматичного керування, забезпечення 
теплового режиму та інтенсифікації процесів 
згоряння авіаційних двигунів
Єпіфанов Сергій Валерійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 111,5

276 Національний лісотехнічний 
університет України

Біоценотичні засади та молекулярно-генетичні 
механізми вирощування біологічно стійких 
високопродуктивних лісів
Криницький Григорій Томкович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 142,5

277 Національний лісотехнічний 
університет України

Математичне моделювання нерівноважних 
деформаційно-релаксаційних і 
тепломасообмінних процесів у середовищах з 
фрактальною структурою
Соколовський Ярослав Іванович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 129,7

278 Національний лісотехнічний 
університет України

Теоретико-методологічні засади екологізації 
освіти як чинника формування людського 
капіталу для сталого розвитку
Юрій Юрійович Туниця, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 142,5

279

Національний науково-
дослідний інститут 
українознавства та всесвітньої 
історії

Україна в соціальному та культурно-
історичному вимірах європейської цивілізації 
ХХ століття
Уткін Олександ Іванович, д-р іст. наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 89

280

Національний науково-
дослідний інститут 
українознавства та всесвітньої 
історії

Україна й українство в етнокультурних 
процесах світу
Баран Володимир Данилович, д-р іст. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

109

281

Національний науково-
дослідний інститут 
українознавства та всесвітньої 
історії

Україна ХХ – початок ХХІ ст.: утвердження 
демократичних цінностей, розв'язання 
національних та державотворчих проблем
Шевченко Володимир Федорович, д-р іст. 
наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 116,5



282
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Акмеологічні засади професійно-педагогічної 
підготовки освітінських кадрів.
Гузій Наталія Василівна, д-р пед. наук, проф. Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

206

283
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Дослідження еволюційних детермінованих та 
стохастичних систем складної тополого-
метричної структури Фрактальні властивості, 
керованість
Працьовитий Микола Вікторович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 186,5

284
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Концептуальні засади управління закладами 
системи соціального захисту населення в 
Україні
Ярошенко Алла Олександрівна, д-р філос. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

164,5

285
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Спектральні проблеми теорії диференціальних 
і різницевих операторів
Деркач Володимир Олександрович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Математика 194,5

286
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Теорія і технологія навчання в системі 
професійної освіти
Падалка Олег Семенович, д-р пед. наук, проф. Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

187,5

287
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

«Пектораль5»
Кравченко Володимир Іванович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 108

288
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Вплив поверхневих металічних шарів на 
термоелектричні властивості кристалів, тонких 
плівок і нанокомпозитних структур 3D-
топологічних ізоляторів
Рогачова Олена Іванівна, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 120,5

289
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Дослідження формування і властивостей 
плівок з нанокристалевою та трансротаційною 
структурою, яка формується в аморфному 
середовищі
Багмут Олександр Григорович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 81

290
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Комплексні дослідження змінення структури та 
фізичних властивостей перспективних 
наноструктурованих матеріалів під впливом 
факторів граничної інтенсивності
Равлік Анатолій Георгійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 122,5

291
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка комплексу інформаційно погоджених 
математичних моделей системи 
автоматизованого оптимального проектування 
потужних парових та газових турбін
Бойко Анатолій Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 136,5

292
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка математичних моделей і методів 
рішення нелінійних задач динаміки та міцності 
елементів конструкцій при дії квазістатичних, 
динамічних та ударних навантаженнях
Львов Геннадій Іванович, д-р техн. наук, проф.

Ф Механіка 151

293
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка математичних моделей, методів 
розрахунку, оптимізації динамічних 
контактних задач для багатокомпонентних тіл 
неоднорідної структури
Сімсон Едуард Альфредович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Механіка 121,5

294
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка методології розвитку лідерського 
потенціалу національної гуманітарно-технічної 
та управлінської еліти в інформаційному 
суспільстві
Романовський Олександр Георгійович, д-р 
техн. наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

132

295
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка наукових основ доводки конструкцій 
і систем високофорсованих вітчизняних 
дизелів для забезпечення їх високих техніко-
економічних показників
Пильов Володимир Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 122



296
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка теоретичних основ інтегрованих 
технологій для виробництва матеріалів 
подвійного призначення
Товажнянський Леонід Леонідович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 164

297
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка теоретичних основ синтезу 
гідравлічних машин, у тому числі гідротурбін 
та інших технологічних об'єктів автоматизації
Черкашенко Михайло Володимирович, д-р 
техн. наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 136,5

298
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка теорії та методів координуючого 
мультіагентного керування розподіленими 
мережами поставок в умовах дії невизначених 
збурень
Любчик Леонід Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 113

299
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка фізико-хімічних основ технологій 
функціональних плівкових 
наноструктурованих шарів для геліоенергетики
Хрипунов Геннадій Семенович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 104,5

300
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розроблення матеріалознавчих основ 
створення композиційних матеріалів з 
високими фізико-механічними властивостями
Соболь Олег Валентинович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 129

301
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Створення нових теоретичних основ, 
математичних методів і моделей розрахунку 
тепломасообмінних процесів в конденсаційних 
апаратах, що забезпечують підвищення 
енергоефективності котельних установок
Єфімов Олександр В’ячеславович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 161

302
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Створення перспективних інформаційно-
аналітичних технологій системних перетворень 
інформації для контролю та діагностики в 
умовах невизначеності
Щапов Павло Федорович, д-р техн. наук, проф.

Ф Приладобудування 93

303
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Структурні стани, властивості та енергетичний 
спектр квазінизьковимірних систем з 
наноструктурованими дефектами решітки
Мамалуй Андрій Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 120,5

304
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Фізико-хімічні основи і методи для створення 
високоефективних технологій аміаку, нітратної 
кислоти та фосфоровмісних мінеральних 
добрив
Лобойко Олексій Якович, д-р техн. наук, проф.

Ф Хімія 137,3

305
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Формування антикризового механізму сталого 
розвитку промислового підприємства
Перерва Петро Григорович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 146,5

306

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Гідродинаміка і тепломасообмін в контактних 
газо-крапельних утилізаторах теплоти
Безродний Михайло Костянтинович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 147

307

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Дослідження асимптотичних властивостей 
псевдорегулярних функцій та узагальнених 
процесів відновлення та їх застосування у 
математичному аналізі та у математичній фізиці
Клесов Олег Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ф Математика 172,5

308

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Дослідження ефективності використання 
імпульсних надширокосмугових сигналів у 
системах радіозв'язку і радіомережах
Коломицев Максим Олександрович, канд. 
техн. наук, без звання

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 116



309

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Дослідження наногетероструктур на потрійних 
сполуках AIIIBV для моделювання їх 
електронних властивостей та ефектів
Тимофєєв Володимир Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 120,5

310

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Закономірності впливу квазігидростатичного 
стиску на структуру та механічні властивості 
кристалічних металоподібних речовин та 
квазікристалічних металевих матеріалів
Юркова Олександра Іванівна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 128

311

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Методи оцінки та забезпечення необхідного 
рівня технічної безпеки роботи спеціалізованих 
багатопроцесорних систем управління
Романкевич Олексій Михайлович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 144

312

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Методи робастного адаптивного керування 
електромеханічними системами з підвищеними 
динамічними та енергетичними показниками
Пересада Сергій Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 130

313

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Механізми інтенсифікації процесу сорбції іонів 
важких металів сухим магнітокерованим 
біосорбентом для очищення стічних вод
Горобець Світлана Василівна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 143

314

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Основи теорії проектування різальних 
інструментів для високошвидкісної обробки
Равська Наталія Сергіївна, д-р техн. наук, проф. Ф Машинобудування 126

315

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Поширення спінових хвиль в неоднорідних 
модульованих феромагнітних структурах зі 
складними інтерфейсами
Горобець Юрій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 152

316

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Процеси генерації пари новітніх теплоносіїв в 
замкнених мініатюрних випарно-
конденсаційних системах космічного 
призначення
Кравець Володимир Юрійович, канд. техн. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 137,5

317

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розроблення узагальненого методу 
прогнозування ресурсу експлуатації 
конструкцій із композиційних матеріалів при 
складному навантаженні з урахуванням 
пошкоджуваності
Бобир Микола Іванович, д-р техн. наук, проф.

Ф Механіка 125,5

318

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Теоретичні засади обробки дискретних 
функцій з модульним аргументом та 
використання їх для моніторингу 
біотелеметричних показників людини в 
надзвичайних ситуаціях
Терещенко Тетяна Олександрівна, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 118,5

319

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Тепломасообмін при конденсації водяної пари 
з продуктів згорання на поверхні 
профільованих оребрених труб
Туз Валерій Омелянович, д-р техн. наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 139

320

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Фізико-хімічні основи зміцнення поверхні 
легких конструкційних сплавів 
ультразвуковою ударною обробкою за 
кріогенних температур
Волошко Світлана Михайлівна, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 147,5

321

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Фізичні принципи створення нових елементів 
оптично-електронних приладів на базі моно- та 
нанокристалічного карбіду кремнію
Воронов Сергій Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Приладобудування 150,5



322

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Формування градієнтних станів в наношарових 
металевих плівкових композиціях через 
процеси на зовнішній поверхні
Сидоренко Сергій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 148

323

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Фундаментальні закономірності синтезу 
багатофункціональних реагентів водоочищення 
хімічною активацією відходів глиноземних 
виробництв
Астрелін Ігор Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Хімія 160

324 Національний транспортний 
університет

Комп'ютерне прогнозування і запобігання 
аварійним режимам буріння похило-
скерованих та горизонтальних свердловин на 
етапах їх проектування і проходки
Гуляєв Валерій Іванович, д-р техн. наук, проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 134

325 Національний транспортний 
університет

Розробити метод прогнозування водно-
теплового режиму дорожньої конструкції з 
урахуванням зміни екологічного стану 
придорожньої смуги
Славінська Олена Сергіївна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 102

326 Національний транспортний 
університет

Удосконалення методів забезпечення безпеки 
учасників дорожнього руху
Поліщук Володимир Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 102,5

327 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Динаміка інтегровних спінових систем та 
атомарних комплексів
Бернацька Юлія Миколаївна, канд. фіз.-мат. 
наук, доц.

Ф Загальна фізика 84

328 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Збагачення генофонду м'якої пшениці через 
залучення генетичного потенціалу 
Amblyopyrum muticum
Терновська Тамара Костянтинівна, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 97

329 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Література та ідеологія в українській 
гуманітарній думці ХХ – ХХІ століть
Моренець Володимир Пилипович, д-р філол. 
наук, проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

192

330 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Перспективи вдосконалення механізмів 
реалізації принципу верховенства права в 
контексті Угоди про асоціацію України з ЄС
Козюбра Микола Іванович, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 119,5

331 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Архітектоніка мікро- та наноструктур в умовах 
оптичної дифракції та плазмонного резонансу 
для потреб сучасної фотоніки
Бобицький Ярослав Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 143,5

332 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Взаємозв'язок складу та структури нових 
каталітичних систем з ефективністю їх дії в 
реакціях перетворення органічних сполук
Піх Зорян Григорович, д-р хім. наук, проф.

Ф Хімія 149,5

333 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Вплив умов синтезу наноматеріалів на основі 
золота, паладію, срібла на їх 
електрокаталітичні властивості
Яворський Віктор Теофілович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Хімія 116,3

334 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Геодезичний та екологічний моніторинг 
транскордонного біосферного резервату 
«Західне Полісся»
Мороз Олександр Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 129

335 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Діагностика та забезпечення 
конкурентоспроможності української 
військової спецтехніки на світовому ринку 
озброєння
Мельник Ольга Григорівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 141

336 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Інтеграція методів і засобів вимірювання, 
автоматизації, опрацювання та захисту 
інформації в базисі кібер-фізичних систем
Мельник Анатолій Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 133



337 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Конструювання нано- і мікрочастинок 
ад'ювантів на основі блок-кополімерів 
природних амінокислот та поліетердіолів для 
створення вакцин
Воронов Станіслав Андрійович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 160

338 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Математичні моделі та методи дослідження 
динамічних і термомеханічних процесів у 
суцільних середовищах різної структури
Каленюк Петро Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Математика 143

339 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Монокристалічні та наноструктуровані 
матеріали для конверторів енергії та 
випромінювання і приладів електроніки та 
сенсорики
Убізський Сергій Борисович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 152

340 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Полівекторний розвиток систем менеджменту: 
антисипативний, креативний та діагностичний 
аспекти
Кузьмін Олег Євгенович, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 146

341 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розробка моделі прогнозування узагальненої 
сейсмічної активності території Європи за 
даними ГНСС та мареографічних спостережень
Третяк Корнилій Романович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 145,5

342 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Синтез керуючих впливів у складних 
нелінійних електроенергетичних та 
електромеханічних системах зі змінними 
параметрами та діагностування цих систем
Куцик Андрій Степанович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 130,5

343 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Фізико-технологічні засади створення 
наноструктур для квантового генерування і 
акумулювання електричної енергії
Григорчак Іван Іванович, д-р техн. наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 132

344 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Еколого-правові проблеми раціонального 
використання та охорони природних об'єктів 
Карпатського регіону України
Басай Віктор Давидович, д-р юрид. наук, проф.

Ф Право 84

345 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Захист прав інтелектуальної власності в мережі 
Інтернет: теоретичні та практичні аспекти
Харитонова Олена Іванівна, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 129

346 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Організаційно-правовий механізм реалізації 
експортного потенціалу України на 
інноваційних засадах
Подцерковний Олег Петрович, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 173

347 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Правовий менталітет і правові традиції 
українського народу у вітчизняній літературній 
спадщині: відображення, закріплення і 
розвиток
Оборотов Юрій Миколайович, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 115

348 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Проблеми вдосконалення судоустрою, 
організації діяльності прокуратури, інших 
правоохоронних органів, адвокатури
Ківалов Сергій Васильович, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 138

349 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Проблеми забезпечення прав людини у сфері 
праці та соціального захисту в умовах ринкової 
економіки
Чанишева Галина Іванівна, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 152,5

350 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Теорія кримінальної законотворчості: 
концептуальні основи
Туляков В’ячеслав Олексійович, д-р юрид. 
наук, проф.

Ф Право 182,5

351 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Цивільне судочинство у світлі судової реформи 
в Україні
Мінченко Раїса Миколаївна, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 143,5



352 Національний університет 
«Острозька академія»

Взаємовпливи східних і західних 
інтелектуальних традицій в дискурсі 
філософської думки середньовічної та 
ранньомодерної України
Кралюк Петро Михайлович, д-р філос. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 197

353 Національний університет 
«Острозька академія»

Інтерференція як феномен пам'яті та 
метапам'яті
Пасічник Ігор Демидович, д-р психол. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

153,5

354 Національний університет 
«Острозька академія»

Лексикографічні та корпусні технології 
представлення мовної системи
Коцюк Леся Миколаївна, канд. філол. наук, 
доц.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

81

355 Національний університет 
«Острозька академія»

Науково-теоретичне обґрунтування 
альтернативних моделей управління 
суспільним розвитком в глобальному 
інформаційному просторі
Сидорук Тетяна Віталіївна, д-р політ. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 132

356 Національний університет 
«Острозька академія»

Теорія та практика реалізації системи 
недержавного пенсійного забезпечення в 
Україні
Мамонтова Наталія Анатоліївна, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 71

357
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Біоморфологія органів локомоції хребетних
Мельник Олег Петрович, д-р ветеринар. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 62

358
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Вивчення генетичних ознак та характер їх 
успадкування у гібридних популяцій при 
створенні сучасних конкурентоспроможних 
сортів пшениць ярих і тритикале
Горган Михайло Дмитрович, канд. біолог. 
наук, доц.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 95

359
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Дослідження параметрів переходу 137Cs з 
ґрунту в рослини на радіоактивно забруднених 
торфових ґрунтах Полісся України
Лазарєв Микола Михайлович, канд. біолог. 
наук, доц.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 58

360
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Дослідити клітинний склад агрегованих 
лімфоїдних вузликів кишечнику в онтогенезі 
свійської качки
Хомич Володимир Тимофійович, д-р 
ветеринар. наук, проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 64,5

361
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Дослідити особливості коригуючої дії 
введених стовбурових клітин на патологічно 
змінені структури і функції тканин в організмі 
тварин-реципієнтів
Мазуркевич Анатолій Йосипович, д-р 
ветеринар. наук, проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 94,5

362
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Дослідити хвороби насіння, спричиненні 
патогенами грибної етіології та біологічно 
обґрунтувати заходи його оздоровлення і 
поліпшення якості
Кирик Микола Миколайович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 88

363
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Концепція електронного геоекологічного 
атласу річково-басейнової системи як 
інструменту моніторингу та управління 
природокористуванням за басейновим 
принципом
Ковальчук Іван Платонович, д-р геогр. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 132,5

364
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Механіко-технологічні основи 
ресурсозберігаючого виробництва і 
використання біопалив в енергетично 
автономних агроекосистемах
Голуб Геннадій Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 138,5

365
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Науковий моніторинг радіобіологічних ефектів 
хронічного іонізуючого опромінення 
референтних видів рослин в зонах 
радіоактивного забруднення ЧАЕС
Кашпаров Валерій Олександрович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 113



366
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Наукові основи технологій виробництва 
продуктів дитячого харчування лікувально-
профілактичного призначення для 
аліментарної корекції полінутрієнтних 
дефіцитів
Мазуренко Ігор Костянтинович, канд. техн. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 95,5

367
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Організаційно-правові засади раціонального 
використання та охорони природних ресурсів
Курило Володимир Іванович, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 113

368
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Оцінка і моделювання міграції радіонуклідів у 
компонентах природних лучних ценозів
Іванов Юрій Олександрович, д-р біолог. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 56

369
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Пошук ефективних шляхів створення штучних 
селективних сайтів для інструментальних 
аналітичних засобів на основі біосенсорів 
нового покоління
Стародуб Микола Федорович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 155,5

370
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробити теоретичні та технологічні засади 
цілеспрямованої стимуляції сапротрофної 
мікрофлори для формування біологічно 
стійких лісових біоценозів у Поліссі і 
Лісостепу України
Гойчук Анатолій Федорович, д-р сільськогосп. 
наук, проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 95

371
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Теоретичне обгрунтування закономірностей 
використання поживних речовин у процесах 
контрольованого живлення тварин
Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, д-р сільськогосп. 
наук, проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 122,5

372
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Коливання та стійкість нелінійних динамічних 
систем
Слюсарчук Василь Юхимович, лауреат 
Державної премії в галузі науки і техніки 
України, заслужений працівник освіти 
України, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ф Математика 113,5

373
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Математичне моделювання нелінійних 
процесів очищення рідин за умов 
автоматизованого керування, ідентифікації та 
оптимізації параметрів
Сафоник Андрій Петрович, канд. техн. наук, 
доц.

Ф Інформатика та кібернетика 73

374
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Науково-технологічний розвиток 
корпоративної економіки на основі паритету 
цивільної та військової продукції та 
інформаційної безпеки
Сазонець Ольга Миколаївна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 126

375
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Прогнозування стратиформних родовищ в 
чохлі платформ і обѓрунтування інвестицій в їх 
освоєння на прикладі покладів міді і бурштину 
у Волино-Подільській плиті
Мельничук Віктор Григорович, д-р геол. наук, 
проф.

Ф Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 113

376
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Розвиток концептуальних засад 
енергозберігаючої технології тонкого 
подрібнення твердих матеріалів на основі 
принципу енергетичної селективності 
дезінтеграції
Науменко Юрій Васильович, д-р техн. наук, 
доц.

Ф Хімія 82,3

377
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Розробити теоретичні засади еколого-
економічних та ресурсозберігаючих принципів 
управління складними природно-технічними 
комплексами в умовах змін клімату
Рокочинський Анатолій Миколайович, д-р 
техн. наук, проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 107,5



378
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Наукові основи підвищення фізико-механічних 
та експлуатаційних властивостей напилених 
покриттів із металів і сплавів формуванням 
наноструктурних елементів термічною 
обробкою та електроімпульсною дією
Дубовий Олександр Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Машинобудування 156,5

379
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Науково-технічні основи тригенераційних 
полінарних технологій на низькокиплячих 
робочих тілах для двигунів і енергетичних 
установок
Радченко Микола Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 153,5

380
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Теоретичні основи підвищення стійкості 
процесів горіння вуглеводневих палив в 
низькоемісійних камерах згоряння 
газотурбінних двигунів з використанням 
плазмохімічних стабілізаторів
Сербін Сергій Іванович, д-р техн. наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 171,5

381
Національний університет 
фізичного виховання та спорту 
України

Кардіогемодинамічні адаптаційні зміни у 
спортсменок високої кваліфікації до фізичних 
та психоемоційних навантажень у сучасному 
спорті вищих досягнень
Шахліна Лариса Ян-Генріхівна, д-р мед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

130

382
Національний університет 
фізичного виховання та спорту 
України

Олімпійська освіта в системі навчально-
виховного процесу підростаючого покоління
Булатова Марія Михайлівна, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

226

383
Національний університет 
фізичного виховання та спорту 
України

Теоретико-методологічні основи розвитку 
неолімпійського спорту
Імас Євген Вікторович, д-р екон. наук, проф. ФК

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

170

384 Національний університет 
харчових технологій

Аналіз напружено–деформівного стану 
елементів конструкцій, ослаблених 
внутрішніми неплоскими тріщинами
Мартиненко Михайло Антонович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Механіка 84,5

385 Національний університет 
харчових технологій

Вплив розміру і виснаження середовища на 
фізико-хімічні властивості та діаграми нанофаз 
у двокомпонентних твердих плівках і 
високодисперсних матеріалах
Шірінян Арам Сергійович, д-р фіз.-мат. наук, 
доц.

Ф Хімія 143

386 Національний університет 
харчових технологій

Ідентифікація, оцінка якості та безпечності 
харчової продукції сенсорними системами із 
штучним інтелектом
Іванов Сергій Віталійович, д-р хім. наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 152,5

387 Національний університет 
харчових технологій

Наукові засади розроблення технологій та 
зберігання пакованої харчової продукції з 
використанням смарт-упаковки
Пасічний Василь Миколайович, д-р техн. наук, 
доц.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 155,5

388 Національний університет 
харчових технологій

Наукові основи та теоретичне обґрунтування 
інноваційного процесу екстрагування 
біологічно-активних речовин із виноградних 
вичавок субкритичною водою
Зав’ялов Володимир Леонідович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 165

389 Національний університет 
харчових технологій

Розмірно-залежний гістерезис фазового 
перетворення першого роду в нанодисперсних 
матеріалах при термоциклуванні та можливості 
інноваційного застосування
Шірінян Арам Сергійович, д-р фіз.-мат. наук, 
доц.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 107,3

390 Національний університет 
харчових технологій

Розробка наукових основ методології 
встановлення справжності ароматизаторів 
вітчизняного та закордонного виробництва
Фролова Наталія Епінетівна, канд. техн. наук, 
доц.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 119,5



391 Національний університет 
харчових технологій

Технології продуктів функціонального 
призначення на основі м'ясної сировини з 
використанням багатокомпонентних 
композицій цільового призначення
Іванов Сергій Віталійович, д-р хім. наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 165,5

392 Національний університет 
харчових технологій

Фінансове регулювання суб'єктів страхового 
ринку України в сучасних умовах
Шірінян Лада Василівна, канд. екон. наук, доц. Ф Економіка 96

393
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 
Гоголя

Листування Володимира Винниченка 
"муженського" періоду
Хархун Валентина Петрівна, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

88,3

394
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 
Гоголя

Методика проведення моніторингових 
досліджень в галузі освіти на основі 
вимірювання латентних характеристик в 
інтервальних шкалах
Ковальчук Юрій Олексійович, канд. фіз.-мат. 
наук, доц.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

130

395
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 
Гоголя

Творчість Т. Г. Шевченка в критиці 
слов'янських літератур (1862–1914)
Михед Павло Володимирович, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

88,5

396 Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

Розробка науково-теоретичних основ 
отримання низькоенергоємних 
екологічнобезпечних композитів з 
використанням комп'ютерного 
матеріалознавства
Шинкевич Олена Святославівна, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 116,5

397 Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

Самоущільнюючі легкі бетони на 
механоактивованому модифікованому 
в'яжучому
Барабаш Іван Васильович, д-р техн. наук, проф.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 68,5

398 Одеська національна академія 
харчових технологій

Моделювання температурних полів у баках 
ракет носіїв з киплячим чи переохолодженим 
кріогенним паливом з урахуванням процесів, 
які відбуваються всередині бака
Артеменко Сергій Вікторович, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 98,5

399 Одеська національна академія 
харчових технологій

Наукові основи вдосконалення санітарного 
контролю безпеки харчової сировини і 
продуктів її переробки
Пилипенко Людмила Миколаївна, д-р техн. 
наук, проф.

ФК Біологія, біотехнології, 
харчування 124,5

400 Одеська національна академія 
харчових технологій

Розробка методології створення оптимальних 
проектних рішень реконструкцій і будівництв 
холодильників плодоовочесховищ з 
урахуванням кліматичних і регіональних умов 
України та вирішенням задач 
енергоресурсозбереження
Хмельнюк Михайло Георгієвич, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 76,3

401 Одеська національна академія 
харчових технологій

Теорія і техніка сушіння термолабільної 
сировини при використанні інноваційних 
енергоефективних систем термотрансформації 
та адресної доставки енергії
Бурдо Олег Григорович, д-р техн. наук, проф.

ФК Біологія, біотехнології, 
харчування 129,5

402 Одеська національна академія 
харчових технологій

Термодинамічні властивості конденсованих 
середовищ з вуглецевими наночастками 
генеалогічного дерева графена
Мазур Віктор Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 121,5

403 Одеська національна морська 
академія

Створоення методики розрахунку і 
дослідження динамічного і статичного 
напруженого стану при наявності 
приповерхневих, перетинаючихся і міжфазних 
дефектів
Попов Всеволод Геннадійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Механіка 98



404 Одеська національна морська 
академія

Теоретичні засади, методи та інструментальні 
засоби нформаційної технології діагностування 
динамічних об'єктів на основі моделей 
Вольтерра
Ковальов Микола Іванович, канд. техн. наук, 
доц.

Ф Інформатика та кібернетика 125

405 Одеський державний 
екологічний університет

Прогнозування стану і безпеки навколишнього 
середовища з урахуванням антропогенного, 
радіоактивного забруднення, радіаційно-
екологічних наслідків аварій на АЕС: Нові 
моделі і технології
Глушков Олександр Васильович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 169,5

406 Одеський національний 
економічний університет

Моделювання, економічне прогнозування та 
програмне забезпечення комплексного 
природокористування на регіональному рівні
КОВАЛЬОВ Анатолій Іванович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 118,5

407 Одеський національний 
економічний університет

Основний капітал у парадигмі нової 
індустріалізації: відтворювальний аспект
ЗВЄРЯКОВ Михайло Іванович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 131

408 Одеський національний 
морський університет

Дослідження прогресивних технологічних 
процесів відновлення деталей суднових 
механізмів, та створення системи нових 
оперативних методів їх випробувань.
Конопльов Анатолій Васильович,Стальніченко 
Олег Іванович, д-р техн. наук, проф.

Ф Машинобудування 83

409 Одеський національний 
морський університет

Науково-технічні основи ресурсного 
забезпечення проектів розвитку підприємств 
морського транспорту
Лапкіна Інна Олександрівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 87

410 Одеський національний 
морський університет

Теоретико-економічні засади оптимального 
управління функціонуванням та розвитком 
виробничо-транспортних систем
Постан Михайло Якович, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 128,5

411 Одеський національний 
морський університет

Теоретичні засади оптимального управління 
функціонуванням та розвитком морських 
транспортних систем
Махуренко Геннадій Сергійович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 144

412 Одеський національний 
політехнічний університет

Математичне моделювання критичних явищ у 
матеріалах з мікро- і наноструктурою
Казаков Анатолій Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 44,5

413 Одеський національний 
політехнічний університет

Методи підвищення завадозахищеності 
телекомунікаційних систем з MIMO 
структурами на основі досконалих 
алгебраїчних конструкцій
Мазурков Михайло Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 80

414 Одеський національний 
політехнічний університет

Методологічні основи та інструментальні 
засоби інформаційної технології 
діагностування станів неперервних об'єктів із 
застосуванням моделей Вольтерра
Положаєнко Сергій Анатолійович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 104

415 Одеський національний 
політехнічний університет

Методологія та управлінський інструментарій 
забезпечення економічно-безпечного 
інноваційного розвитку підприємств 
промислового сектору на засадах інтеграції 
освіти, науки та виробництва
Філиппова Світлана Валеріївна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 148,5

416 Одеський національний 
політехнічний університет

Моделювання термомеханічних явищ у 
матеріалах неоднорідної структури та 
прогнозування її впливу на їх експлуатаційні 
властивості
Усов Анатолій Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Машинобудування 78



417 Одеський національний 
політехнічний університет

Теоретичнi основи експлуатацiï ВВЕР-1000 з 
мiнiмальною ймовiрнiстю накопичення 
пошкодження оболонок твелiв
Максимов Максим Вiталiйович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 134,5

418 Одеський національний 
політехнічний університет

Удосконалення теоретичних та 
експериментальних методів дослідження 
перехідних процесів в енергетичних 
установках, за рахунок структурної оптимізації 
моделей і технічних систем
Тодорцев Юрій Костянтинович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 118

419 Одеський національний 
політехнічний університет

Формування маркетингового потенціалу 
інновацій машинобудування в умовах 
підвищення ризикованості ринкового 
середовища
Окландер Михайло Анатолійович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 128,5

420
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Багатоколірна фотометрія космічних об'єктів 
на геостаціонарній орбіті
Каретніков Валентин Григорович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 72

421
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Вивчення походження хімічних елементів, 
структури і еволюції зір, міжзоряного 
середовища, галактик та великомасштабної 
структури Всесвіту
Мішеніна Тамара Василівна, д-р фіз.-мат. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 151

422
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Вивчити процеси формування та просторового 
розподілу метану у Чорному морі та 
теоретично обґрунтувати його вплив на еко- та 
геосистеми басейну
Янко Валентина Венедиктівна, д-р геол. наук, 
проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 168,5

423
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Високоточні вимірювання та моделювання 
руху штучних і природних космичних тіл у 
навколоземному просторі
Андрієвський Сергій Михайлович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 131,5

424
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Вплив іонізації двохфазного середовища на 
енергетичні та технологічні аспекти горіння 
дисперсних систем
Полєтаєв Микола Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
доц.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 121

425
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Генетичний поліморфізм і адаптивний 
потенціал представників екоморфних 
угруповань рапани (Rapana venosa 
Valenciennes, 1846) Чорного моря
Тоцький Владлен Миколайович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 120,5

426
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Дослідження впливу фізичних та хімічних 
факторів на закономірності тепломасообміну 
дисперсних систем на основі парафінів
Орловська Світлана Георгіївна, канд. фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 116,5

427
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Дослідження надзвичайних властивостей води, 
які забезпечують основи існування живих 
організмів
Маломуж Микола Петрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 123,5

428
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Дослідження нового явища негативної 
люмінесценції в гетеродіодних структурах та 
встановлення його механізму
Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 174,5

429
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Дослідження поверхневих та об'ємних явищ в 
нестаціонарних умовах в наноструктурованих 
халькогенідах, оксидах металів та барвниках
Сминтина Валентин Андрійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 184



430
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Дослідження просторово-часових 
закономірностей гідрогеодеформаційного 
стану геологічного середовища Північного 
Причорномор'я для прогнозу небезпечних 
інженерно-геодинамічних подій
Шмуратко Валерій Іванович, д-р геол. наук, 
доц.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 118

431
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Дослідження тепломасопереносу у 
низькотемпературних випарних охолоджувачах 
газів і рідин для традиційних і альтернативних 
енергосистем на основі капілярно-пористих 
наноструктур
Адамян Вадим Мовсесович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 132

432
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Дослідження теплофізики та газодинаміки 
горіння палив в дисперсному вигляді в 
енергетичних установках
Калінчак Валерій Володимирович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 114

433
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Закономірності взаємного впливу в комплексі 
середовищ різного типу, одне з яких 
біологічного походження
Копит Микола Харламович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 93

434
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Контекстність освіти у прикордонних вищих 
навчальних закладах як умова особистісної, 
регіональної та міжнародної безпеки
Коваль Ігор Миколайович, д-р політ. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

163,5

435
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Магнітні властивості наноструктур на основі 
графену
Адамян Вадим Мовсесович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 132

436
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Метагеномний аналіз біологічної 
різноманітності мікробіоти Чорного моря та її 
біотехнологічний потенціал
Іваниця Володимир Олексійович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 147,7

437
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Наносистеми сенсорної електроніки, 
голографії, біомедицини, альтернативної 
енергетики, що містять частинки благородних 
металів та агрегати барвників
Тюрин Олександр Валентинович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 165

438
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Незворотна термодинаміка та стохастична 
геометрія невпорядкованих адсорбційних 
систем газ (пара) – функціональні 
органокремнеземи
Кутаров Володимир Володимирович, д-р фіз.-
мат. наук, доц.

Ф Загальна фізика 88,5

439
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Регіональна демографічна політика України в 
умовах сучасної політичної і економічної кризи
Топчієв Олександр Григорович, д-р геогр. 
наук, проф.

Ф Дослідження з проблем 
природничих наук 140,5

440
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Регуляція обміну вторинних месенджерів у 
бактерій з метою підвищення ними біосинтезу 
біосурфактантів
Галкін Борис Миколайович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 144,5

441
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Розвиток теорії і практики біокоординаційної 
супрамолекулярної хімії металокомплексів 
полідентатних лігандів як спосіб вирішення 
медико-біологічних проблем
Сейфулліна Інна Йосипівна, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Хімія 145

442
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Розробка наукових основ створення нового 
класу акустоелектронних пристроїв з 
керованими характеристиками
Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ф Загальна фізика 142,5

443
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Розробка наукових основ формування 
плівкових гетерофазних нанокомпозитів на 
базі cполук рутению
Борщак Віталій Анатолійович, д-р фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 157,3



444
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Статистична теорія та експериментальні 
дослідження міжфазної рівноваги у 
конденсованих середовищах, включаючи 
наноструктури та композити
Бондарев Віктор Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, без звання

Ф Загальна фізика 113

445
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Створення концепції боротьби з резистентними 
штамами мікроорганізмів з використанням 
амфіфільних порфіринових сполук
Ішков Юрій Васильович, д-р хім. наук, старш. 
наук. співроб.

Ф Хімія 103,7

446
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Фізичні основи спалювання низькокалорійних 
палив і вторинних енергоресурсів
Шевчук Володимир Гаврилович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 119,5

447
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Формування національних традицій та 
рецепція європейського досвіду у вищій школі 
на півдні України (ХІХ-ХХІ ст.)
Хмарський Вадим Михайлович, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 118,5

448
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Формування та характеристики внутрішніх 
потоків енергії у світлових полях складної 
просторової структури
Бекшаєв Олександр Янович, д-р фіз.-мат. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Загальна фізика 150

449
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Чисельно-аналітичне розв'язання просторових 
контактних задач для пружних основ з 
функціонально-градієнтних матеріалів
Вайсфельд Наталя Данилівна, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Механіка 105

450

Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського

Знаходження властивостей спектральних даних 
скінченновимірних та нескінченновимірних 
крайових задач
Пивоварчик Вячеслав Миколайович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Математика 100

451

Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського

Інформаційне забезпечення адаптивного 
керування процесом навчання
Мазурок Тетяна Леонідівна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 75

452
Полтавський національний 
педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка

Соціально-демографічна історія України доби 
Гетьманщини
Волошин Юрій Володимирович, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 188,5

453
Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка

Квантово-механічне моделювання реакцій 
електронного переносу на міжфазній межі 
«електрод – сольовий розтоп» в умовах 
катіонного каталізу.
Соловйов Веніамін Васильович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 102,5

454
Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка

Основні принципи відносності для 
багатовимірних рівнянь нелінійної 
математичної фізики
Сєров Микола Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Математика 101

455 Рівненський державний 
гуманітарний університет

Полімерні нанокомпозити для покриття 
підводних об'єктів з безвідбитковим 
поглинанням енергії ультразвукової хвилі
Колупаєв Борис Сергійович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 113

456 Рівненський державний 
гуманітарний університет

Розвиток числових методів комплексного 
аналізу і теорії збурень моделювання 
нелінійних процесів з післядією за умов 
керування, ідентифікації та оптимізації 
параметрів
Бомба Андрій Ярославович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 92,5

457 Рівненський державний 
гуманітарний університет

Теоретичні та методичні засади 
різновекторності інноватики у вихованні: 
досвід, реалії, перспективи
Петренко Оксана Борисівна, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

145,5



458
Сумський державний 
педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка

Дослідження спін-залежного розсіювання та 
тунелювання електронів у модифікованих 
наногетероструктурах в умовах взаємної 
дифузії та фазоутворення
Лобода Валерій Борисович, канд. фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 111

459
Сумський державний 
педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка

Оптимізація умов отримання сплавів цирконію 
з багатокомпонентних флуорвмісних йонних 
розплавів
Бугаєнко Валерій Васильович, канд. хім. наук, 
доц.

Ф Хімія 91,3

460
Сумський державний 
педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка

Розвиток інтелектуального і творчого 
потенціалу учнів та студентів в умовах 
впровадження нових стандартів математичної 
освіти
Чашечникова Ольга Серафимівна, д-р пед. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

131

461
Сумський державний 
педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка

Теоретичні та методичні засади розвитку 
хореографічно-педагогічної освіти в Україні
Ніколаї Галина Юріївна, д-р пед. наук, проф. ФК

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

186

462
Сумський державний 
педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка

Філософська рефлексія конвергенції високих 
технологій у суспільстві ризику: гуманітарно-
наукові методологічні засади і пріоритети 
превентивної освіти
Цикін Веніамін Олександрович, д-р філос. 
наук, проф.

ФК Філософія, історія та 
політологія 120

463 Сумський державний 
університет

Вплив процесів гранулізації і спін-залежного 
розсіювання електронів на фізичні властивості 
плівкових твердих розчинів
Проценко Іван Юхимович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 153

464 Сумський державний 
університет

Вплив фізичних процесів на властивості 
плівкових спін-вентилів на основі Fe, Co, Au, 
Cu та наночастинок магнітних матеріалів
Проценко Сергій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 133

465 Сумський державний 
університет

Геометрія і топологія підмноговидів і аналіз на 
многовидах
Борисенко Олександр Андрійович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Математика 131

466 Сумський державний 
університет

Електрофізичні властивості низьковимірних 
метаматеріальних та металодіелектричних 
систем міліметрового-інфрачервоного 
діапазонів хвиль
Воробйов Геннадій Савелійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 154,5

467 Сумський державний 
університет

Зв'язок алельного поліморфізму "генів 
ектопічної кальцифікації" з розвитком 
поширених серцево-судинних хвороб та їх 
ускладнень
Атаман Олександр Васильович, д-р мед. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 130,5

468 Сумський державний 
університет

Історичний розвиток порубіжжя Північно-
Східної України як засіб конструювання 
загальнонаціональної моделі історичної пам'яті
Звагельський Віктор Борисович, канд. філол. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Філософія, історія та 
політологія 145,5

469 Сумський державний 
університет

Комплексна розробка методів підвищення 
ефективності оброблення 
важкооброблювальних матеріалів за рахунок 
удосконалення різальних інструментів та умов 
їх застосування
Залога Вільям Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

ФК Машинобудування 137

470 Сумський державний 
університет

Методологія формування механізму 
інноваційного розвитку національної 
економіки на основі альтернативної енергетики
Прокопенко Ольга Володимирівна, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 160,5



471 Сумський державний 
університет

Механіка руйнувань елементів конструкцій 
авіаційної та ракетно-космічної техніки типу 
композиційних пластин та оболонок з силовим 
набором
Фильштинський Леонід Аншелович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 116,5

472 Сумський державний 
університет

Морфофункціональний моніторинг стану 
органів і систем організму за умов порушення 
гомеостазу
Погорєлов Максим Володимирович, д-р мед. 
наук, доц.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 136,5

473 Сумський державний 
університет

Надлишкові позиційні системи числення в 
телекомунікаційних мережах
Борисенко Олексій Андрійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 99

474 Сумський державний 
університет

Нерівноважна термодинаміка фрагментації 
металів і тертя просторово-неоднорідних 
межових мастил між поверхнями з 
нанорозмірними нерівностями
Хоменко Олексій Віталійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 139,5

475 Сумський державний 
університет

Розробка матеріалознавчих основ структурної 
інженерії вакуумно-плазмових надтвердих 
покриттів з метою досягнення необхідних 
функціональних властивостей
Погребняк Олександр Дмитрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 175,5

476 Сумський державний 
університет

Розроблення фундаментальних основ 
відтворювального механізму "зеленої" 
економіки в умовах інформаційного суспільства
Мельник Леонід Григорович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 176,5

477 Сумський державний 
університет

Селективні процеси при конденсації 
слабкопересичених стаціонарних парових 
потоків металів у вигляді пористих наносистем.
Перекрестов Вячеслав Іванович, д-р техн. наук, 
доц.

Ф Загальна фізика 110

478 Сумський державний 
університет

Феромагнітні наночастинки: детермінований 
хаос, стохастична динаміка, магнітні, теплові 
та транспортні властивості
Денисов Станіслав Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 103

479 Сумський державний 
університет

Формування принципів, методів і механізму 
раціонального перерозподілу природної ренти 
в системі «держава – регіон – суб'єкт 
господарювання»
Теліженко Олександр Михайлович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 145,5

480 Сумський державний 
університет

Фундаментальні основи управління розвитком 
інноваційної культури промислових 
підприємств
Ілляшенко Сергій Миколайович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 158,5

481
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Когнітивно-поведінкові і психолінгвістичні 
стратегії подолання психічної травматизації 
особистості
Засєкіна Лариса Володимирівна, д-р психол. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

151,5

482
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Нові складні халькогеніди талію, карбіди для 
термоелектрики та нелінійної оптики
Парасюк Олег Васильович, канд. хім. наук, доц.

Ф Хімія 146

483
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Психологія управлінської компетентності 
керівників місцевих органів виконавчої влади
Малімон Людмила Яківна, канд. психол. наук, 
доц.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

126,5

484
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Соціально-педагогічні та медико-біологічні 
основи фізичної активності різних груп 
населення
Цьось Анатолій Васильович, д-р наук з фіз. 
виховання і спорту, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

154,5



485
Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля

Розробка теорії та підвищення ефективності 
енергетичних процесів у системах 
приготування, транспортування та спалювання 
водовугільного палива
Сьомін Дмитро Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 115

486
Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля

Теоретико-методологічні основи проектно- і 
процесноорієнтованого управління на 
регіональному рівні безпечним 
функціонуванням і розвитком суб'єктів і 
об'єктів діяльності в умовах економіки знань, 
системних криз та гібридних загроз
Рамазанов Султан Курбанович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 131

487 Тернопільський національний 
економічний університет

Бенчмаркінг процесів регіонального розвитку 
Польщі, Словаччини, Болгарії та України
Савельєв Євген Васильович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 154

488 Тернопільський національний 
економічний університет

Інституційно-економічний механізм 
забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняного корпоративного сектору в умовах 
глобалізації
Сірко Анатолій Васильович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 97,5

489 Тернопільський національний 
економічний університет

Модернізація фінансового механізму соціально-
економічного розвитку України в умовах 
євроінтеграційних процесів
Дем’янишин Василь Григорович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 136,5

490 Тернопільський національний 
економічний університет

Феноменологія управління збалансованим 
розвитком національної економіки в умовах 
нових викликів
Желюк Тетяна Леонтіївна, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 142

491
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка

Оцінка еколого-генетичного потенціалу 
рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) в 
Українських Карпатах
Дробик Надія Михайлівна, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 108,5

492
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка

Реалізація ґендерного підходу в освітньо-
виховний простір «навчальний заклад-родина-
громада» в контексті європейської моделі 
демократії
Кравець Володимир Петрович, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

194

493
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Дослідження когнітивних властивостей 
однорідних обчислювальних середовищ та їх 
синтез у високопродуктивні інформаційні 
технології комп'ютерного зору
Грицик Володимир Володимирович, д-р техн. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Інформатика та кібернетика 120

494
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Пластичне відшаровування включень у 
попередньо напруженому середовищі за умови 
їх недосконалого контакту
Кривень Василь Андрійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Механіка 121,5

495
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Розвиток теоретичних основ та 
експериментальні дослідження радіометрії 
медикобіологічного призначення
Яворський Богдан Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Приладобудування 112

496
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Розробка методів розрахунку експлуатаційних 
впливів і моніторингу довговічності елементів 
конструкції ракети носія при транспортуванні 
літаком
Ясній Петро Володимирович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Механіка 142,5

497 Ужгородський національний 
університет

Барична та температурна динаміка об'ємних та 
низькорозмірних систем з різним типом 
дипольного впорядкування
Сливка Олександр Георгійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 126

498 Ужгородський національний 
університет

Виявлення та дослідження прихованих 
фізичних процесів в ближньому космосі з 
залученням новітніх оптичних технологій
Сливка Олександр Георгійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 123,5



499 Ужгородський національний 
університет

Дослідження взаємодії електронного та 
лазерного випромінювання з об'ємними і 
наноструктурованими халькогенідними 
матеріалами системи Ge-As-S (Se)
Різак Василь Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 105

500 Ужгородський національний 
університет

Дослідження дефектних станів у 
модифікованих нелінійно-оптичних кристалах 
типу Sn2P2S6.
Грабар Олександр Олексійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 140

501 Ужгородський національний 
університет

Експериментальні та теоретичні проблеми 
взаємодії електронів та гамма квантів з 
молекулами, атомами та атомними ядрами
Лазур Володимир Юрійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 138,5

502 Ужгородський національний 
університет

Емісійна спектроскопія стимульованих 
поліморфних перетвореннь і приповерхневого 
окиснення в матеріалах халькогенідної 
фотоніки
Міца Володимир Михайлович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 129,5

503 Ужгородський національний 
університет

Емісія фотонів при взаємодії електронів та 
іонів з поверхнями наноструктурованих 
матеріалів та плівок біомолекул
Шафраньош Іван Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 125,5

504 Ужгородський національний 
університет

Інтегральні рівняння Додда-Грейдера в теорії 
одно- та двоелектронних процесів з 
перерозподілом у високоенергетичних іон-
атомних зіткненнях
Лазур Володимир Юрійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 153,5

505 Ужгородський національний 
університет

Методи прямої та непрямої профілактики 
тромбоемболії легеневої артерії
Русин Василь Іванович, д-р мед. наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 150

506 Ужгородський національний 
університет

Механізми формування ускладнень при 
захворюваннях печінки та підшлункової 
залози, методи їх лікування та профілактики.
Русин Василь Іванович, д-р мед. наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 153,5

507 Ужгородський національний 
університет

Модифікація енергетичних параметрів 
елементарних збуджень складних періодичних 
структур внаслідок зміни симетрії
Небола Іван Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Ф Загальна фізика 90,5

508 Ужгородський національний 
університет

Наукові основи впровадження європейської 
стратегії збереження біорізноманіття 
Карпатського регіону на засадах оселищної 
концепції
Комендар Василь Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 112,5

509 Ужгородський національний 
університет

Профілактика, рання діагностика та 
оптимізація лікування рецидивного і 
генералізованого раку грудної залози
Готько Євген Степанович, д-р мед. наук, доц.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 71

510 Ужгородський національний 
університет

Профілактика, рання діагностика, оптимізація 
лікування метастатичного ураження головного 
мозку у хворих на злоякісні новоутворення
Готько Євген Степанович, д-р мед. наук, доц.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 54,5

511 Ужгородський національний 
університет

Процеси нелінійної взаємодії лазерного 
випромінювання з атомами та газорозрядною 
плазмою з вмістом ексиплексних молекул.
Суран Василь Васильович, канд. фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 115

512 Ужгородський національний 
університет

Процеси порядок-безпорядок в нових 
аморфних суперіонних провідниках на основі 
сполук зі структурою аргіродита
Студеняк Ігор Петрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 135,5



513 Ужгородський національний 
університет

Процеси формування моношарів та нанофазне 
структурування в склоподібній матриці 
графеноподібних двохвимірних халькогенідів 
миш'яку та германію
Голомб Роман Михайлович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

Ф Загальна фізика 133

514 Ужгородський національний 
університет

Розробка і дослідження нових методів 
моделювання випадкових процесів і полів та 
розв'язків рівнянь математичної фізики
Король Ігор Іванович, д-р фіз.-мат. наук, доц.

Ф Математика 130,3

515 Ужгородський національний 
університет

Розробка фізичних основ ідентифікації об'єктів 
під поверхнею землі з використанням методів 
електромагнітного та акустичного резонансів
Жигуц Юрій Юрійович, д-р техн. наук, проф.

Ф Приладобудування 115

516 Ужгородський національний 
університет

Симетрійні та аналітичні властивості 
деформованих нелінійних моделей квантових 
систем та задач атомної і адронної фізики
Лазур Володимир Юрійович, канд. фіз.-мат. 
наук, проф.

ФК Загальна фізика 157,5

517 Ужгородський національний 
університет

Стратегія цілеспрямованого синтезу біологічно 
активних сполук
Лендел Василь Георгійович, д-р хім. наук, доц.

Ф Хімія 124,5

518 Ужгородський національний 
університет

Сукцесія мікробіоценозів в умовах впливу 
ксенобіотиків (на прикладі нітратів)
Ніколайчук Віталій Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 78,3

519 Ужгородський національний 
університет

Теоретичні і прикладні аспекти побудови 
механізмів стратегічного розвитку суб'єктів 
регіонального туризму на засадах державно-
приватного партнерства.
Шандор Федір Федорович, д-р філос. наук, доц.

ФК Економіка 114,5

520 Ужгородський національний 
університет

Топологічні особливості енергетичних спектрів 
напівпровідників та зумовлені ними фізичні 
явища
Хархаліс Любов Юріївна, канд. фіз.-мат. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Загальна фізика 98,5

521 Ужгородський національний 
університет

Українська мова як державна в 
угорськомовному середовищі на Закарпатті 
Українізми в угорській мові
Лизанець Петро Миколайович, д-р філол. наук, 
проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

110,5

522 Ужгородський національний 
університет

Участь України у формуванні глобального 
права та захист національних інтересів (країни 
Балтії і Центрально-Східної Європи)
Савчин Михайло Васильович, д-р юрид. наук, 
доц.

Ф Право 159,5

523 Ужгородський національний 
університет

Фізика процесів в наносекундному і тліючому 
розрядах, що є джерелами ультрафіолетового 
випромінювання, наночастинок та кластерів
Шуаібов Олександр Камілович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 117

524 Ужгородський національний 
університет

Фізичні та біофізичні наслідки непружних 
зіткнень повільних електронів з важливими 
біомолекулами і метастабільними атомами
Шафраньош Іван Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 119,5

525 Ужгородський національний 
університет

Халькогенідні кристали фероїків різної 
розмірності для бістабільних елементів 
електроніки
Височанський Юліан Миронович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 144

526 Ужгородський національний 
університет

Хімія, технологія і властивості нових 
термоелектричних матеріалів у системах 
Tl2S(Se,Te)–SnS(Se,Te)–PbS(Se,Te)
Барчій Ігор Євгенович, д-р хім. наук, проф.

Ф Хімія 106,5

527 Українська академія друкарства

Система комп'ютерної оптимізації формул 
алгоритмів (СКОФА)
Овсяк Володимир Казимирович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 91



528 Українська державна академія 
залізничного транспорту

Розвиток теоретичних основ виникнення та 
запобігання порушень стійкості земляних та 
інших споруд
Плугін Аркадій Миколайович, д-р хім. наук, 
проф.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 141,7

529 Українська державна академія 
залізничного транспорту

Теоретичні основи отримання нових 
корозійностійких композиційних силікатних 
матеріалів з високими гідрофізичними 
характеристиками
Плугін Андрій Аркадійович, д-р техн. наук, 
проф.

ФК Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 152

530 Українська інженерно-
педагогічна академія

Розробка та дослідження нового методу 
побудови 4D міжсвердловинної 
акселерометричної математичної моделі кори 
Землі за даними сейсмічного зондування
Литвин Олег Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 118,5

531 Українська інженерно-
педагогічна академія

Розробка теоретичних основ синтезу 
ультратонких порошків зі зниженою 
схильністю до агрегування з гібридних гелів 
етилсилікату
Скородумова Ольга Борисівна, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Хімія 59

532 Українська інженерно-
педагогічна академія

Розробка фізико - хімічних основ створення 
композиційних матеріалів для монолітних 
футеровок і покриттів
Ілюха Микола Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Хімія 121

533
Український державний 
університет фінансів та 
міжнародної торгівлі

Механізми вдосконалення системи 
використання внутрішніх та 
зовнішньоекономічних чинників забезпечення 
конкурентоспроможності економіки України у 
євроінтеграційних умовах
Андрійчук Віктор Григорович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 61

534
Харківський державний 
університет харчування і 
торгівлі

Використання методів сенсорного аналізу та 
спектроскопії дифузного відбиття для 
визначення кольору рослинної сировини
Дубініна Антоніна Анатоліївна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 121

535
Харківський державний 
університет харчування і 
торгівлі

Наукові основи керування процесом 
зневоднення та якістю сушеної продукції
Погожих Микола Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 121,5

536
Харківський державний 
університет харчування і 
торгівлі

Освіта як сфера господарського розвитку
Ушакова Наталія Григорівна, канд. екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 101,5

537
Харківський національний 
економічний університет імені 
Семена Кузнеця

Консолідація обліково-аналітичної інформації 
в організації управління безпекою 
інноваційного розвитку великомасштабних 
економіко-виробничих систем: теорія та 
методологія
Пилипенко Андрій Анатолійович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 158

538
Харківський національний 
економічний університет імені 
Семена Кузнеця

Розроблення методології соціально-
економічного розвитку регіону на підґрунті 
формування системного базису синтезованого 
капіталу та інформаційної інфраструктури
Гавкалова Наталія Леонідівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 128

539
Харківський національний 
економічний університет імені 
Семена Кузнеця

Стратегічне управління життєдіяльністю 
підприємств на основі інвестування для 
забезпечення гідної якості трудового життя
Ястремська Олена Миколаївна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 159

540
Харківський національний 
економічний університет імені 
Семена Кузнеця

Теоретичні аспекти розпізнавання кризових 
явищ в економіці України
Кизим Микола Олександрович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 108

541
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Вплив високоенергетичного електронного і 
гамма-опромінення на електрофізичні 
властивості напівпровідників
Малець Євген Борисович, канд. фіз.-мат. наук, 
доц.

Ф Загальна фізика 75



542
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Теоретичне обґрунтування вибору параметрів 
контролю та розробка експрес-методів 
визначення якості культур комах
Злотін Олександр Зіновійович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 115

543
Харківський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Створення високотехнологічних полімерних 
композиційних матеріалів будівельного 
призначення
Данченко Юлія Михайлівна, канд. техн. наук, 
доц.

Ф Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 90,5

544 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Активні і нелінійні метаповерхні та 
анізотропні фотонні структури як модель 
багатофункціональних систем керування 
оптичного та терагерцового діапазонів
Шульга Сергій Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 136

545 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Аналітичні методи в якісній теорії керованих 
динамічних систем
Коробов Валерій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Математика 100

546 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Взаємодія електронних потоків з 
електромагнітними кристалами та 
метаматеріалами в приладах субмм діапазону
Шматько Олександр Олександрович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 133

547 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Вивчити еколого-генетичні механізми 
формування і регуляції поведінкових ознак у 
модельного об'єкта (дрозофіли) і людини
Волкова Наталя Євгенівна, канд. біолог. наук, 
без звання

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 101

548 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Визначення фізичних та динамічних 
характеристик астероїдів, що наближаються до 
орбіти Землі
Бельська Ірина Миколаївна, д-р фіз.-мат. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 167,5

549 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Високоточна мікрохвильова спектроскопія 
рідбергівських станів атомів цинку
Дюбко Станіслав Пилипович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 108

550 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Вік-залежна перебудова прооксидантно-
антиоксидантної системи та виживаємість 
організму за дії аліментарних факторів-
модуляторів швидкості старіння
Нікітченко Юрій Вікторович, д-р біолог. наук, 
старш. наук. співроб.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 127

551 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Генетичні механізми детоксикації і адаптації 
організму до хронічної дії субмалих доз 
важких металів.
Перський Євген Ефроїмович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 88

552 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Геометрія і топологія підмноговидів у 
просторах зі спеціальними структурами
Ямпольський Олександр Леонідович, канд. 
фіз.-мат. наук, доц.

Ф Математика 95,5

553 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Глобальні збурення, стимульовані космічною 
діяльністю та потужним 
радіовипромінюванням віддалених 
радіосистем, їх екологічні наслідки
Чорногор Леонід Феоктистович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 173

554 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Голографічні методи та принципи в 
об'єктивній сенсорній фізіології людини
Титар Володимир Петрович, канд. фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 175,7

555 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Діоди на основі напівпровідників А3В5 з 
тунельними, резонансно-тунельними та 
лавинними границями для генерації та 
помноження частоти у терагерцовому діапазоні.
Прохоров Едуард Дмитрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 106,5

556 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження і розробка біосумісних 
багатофункціональних покриттів для 
імплантології
Дудін Станіслав Валентинович, канд. фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 150,5



557 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження імпульсних газових розрядів та 
створення на їх основі обладнання і технологій
Лісовський Валерій Олександрович, д-р фіз.-
мат. наук, старш. наук. співроб.

ФК Загальна фізика 166,5

558 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження механізмів формування відгуку 
біологічних систем та фізичних засад нових 
методів медичної мікро- та макродіагностики
Горбенко Галина Петрівна, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 158,5

559 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження нелінійних процесів взаємодії 
іоносфери з іншими геосферами
Тирнов Олег Федорович, канд. фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 136,5

560 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження особливостей клітинної відповіді 
на дію електромагнітних та хімічних факторів 
стресу
Шкорбатов Юрій Георгійович, д-р біолог. 
наук, старш. наук. співроб.

ФК Біологія, біотехнології, 
харчування 147,5

561 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження фізіолого-генетичних механізмів 
адаптації сільськогосподарських рослин до 
абіотичних чинників та формування 
продуктивності
Жмурко Василь Васильович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 90,5

562 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Експериментальне та теоретичне дослідження 
динаміки процесів іонного та 
електромагнітного опромінення поверхні 
багатокомпонентних фізичних об'єктів/
Денисенко Ігор Борисович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Загальна фізика 168,5

563 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Експериментальні та теоретичні дослідження 
процесів взаємодії потоків заряджених 
частинок високої густини потужності з 
речовиною
Бізюков Олександр Анатолійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 136,5

564 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Електродинамічні властивості плоских 
багатошарових фрактальних решіток
Погарський Сергій Олександрович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 120,5

565 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Електромагніті поля поблизу випромінюючих 
антенних решіток.
Горобець Микола Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 114

566 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Електромагнітні поля у багаторезонансних 
комбінованих структурах 
магнітодіелектричного типу
Катрич Віктор Олександрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 189,5

567 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Зміни структури нижньої іоносфери землі і 
умов поширення радіохвиль під впливом 
потужної мезосферної електрики
Розуменко Віктор Тимофійович, канд. фіз.-мат. 
наук, доц.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 138

568 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Імпульсний георадар для дистанційного 
виявлення нерозірваних боєприпасів та мін у 
рослинності та поверхневому шарі ґрунту
Колчигін Микола Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 110

569 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Інститут освіти у системі забезпечення 
інформаційної безпеки держави
Бакіров Віль Савбанович, д-р соціол. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

215

570 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Квантова теорія систем взаємодіючих фермі- 
та бозе-частинок
Адаменко Ігор Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 122

571 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Кінетика міжфазної взаємодії та дифузійних 
процесів в шаруватих плівкових наносистемах
Кришталь Олександр Петрович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

Ф Загальна фізика 169,5



572 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Консолідація українського суспільства шляхом 
зростання суб'єктності територіальних громад 
на засадах мультикультуралізму та 
толерантності
Фісун Олександр Анатолійович, д-р політ. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

83,5

573 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Концептуальні засади прогнозування 
функціональних властивостей іон-
молекулярних систем та молекулярних 
комплексів
В’юник Іван Mиколайович, д-р хім. наук, проф.

Ф Хімія 148

574 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Методи ефективної передачі енергії 
електромагнітного випромінювання тонким 
волокнам та малим частинкам
Шульга Сергій Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 116

575 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Механізми контролю і управління 
параметрами елементарних та колективних 
процесів випромінювання
Лазурик Валентин Тимофійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 117

576 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Механізми перемикання онтогенезу на 
збільшення тривалості життя або максимізацію 
продуктивності на прикладі безхвостих амфібій
Коршунов Олексій Владиславович, канд. 
біолог. наук, без звання

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 87,5

577 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Механізми сцинтиляційних процесів в 
об'ємних та плівкових композитних 
сцинтиляційних матеріалах на основі складних 
оксидних сполук
Гриньов Борис Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

ФК Загальна фізика 156

578 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Моделі і механізми взаємодії агентів в 
інформаційній економіці
Меркулова Тамара Вікторівна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 118

579 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Моделі формування гендерної ідентичності у 
сучасному культурному просторі України: 
шляхи подолання феноменів девальвації 
маскулінності та фемінінності
Кочарян Олександр Суренович, д-р психол. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

116

580 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Моделювання динамічних процесів в іоносфері 
та геомагнітному полі в період аномального 24-
го циклу сонячної активності
Чорногор Леонід Феоктистович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

ФК Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 181,5

581 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Моделювання та ідентифікація теплових 
процесів в системах сухого зберігання 
відпрацьованого ядерного палива
Нємченко Костянтин Едуардович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 119,5

582 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Мультикомпонентні циклоконденсації 
карбонільних сполук і нуклеофілів - шлях до 
функціоналізованих азагетероциклів і 
азолоазинів медико¬біологічного призначення
Орлов Валерій Дмитрович, д-р хім. наук, проф.

Ф Хімія 105

583 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Науково-інноваційний потенціал та 
соціокультурна роль класичного університету 
під час збройних конфліктів ХІХ – ХХ ст. [на 
матеріалах Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна]
Парфіненко Анатолій Юрійович, канд. іст. 
наук, доц.

Ф Філософія, історія та 
політологія 107,5

584 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Нові хемосенсорні системи та наноматеріали 
на основі органо-кремнеземних гібридів із 
закріпленими флуорофорами та 
електроактивними речовинами
Холін Юрій Валентинович, д-р хім. наук, проф.

Ф Хімія 171



585 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Побудова ефективних математичних та 
комп'ютерних моделей гіротропної 
електродинаміки періодичних структур
Гандель Юрій Володимирович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 91

586 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Правове регулювання фінансового ринку в 
Україні, та протидія злочинам та 
правопорушенням у сфері фінансового ринку
Кагановська Тетяна Євгенієва, д-р юрид. наук, 
проф.

Ф Право 76,5

587 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Просторова і часова концентрація процесів 
соціально-економічної активності в системі 
регулювання розвитку національної економіки
Родченко Володимир Борисович, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 113

588 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Процеси електро-, тепло- та масопереносу у 
надпровідно-магнітних та композитних 
наноструктурованих матеріалах
Вовк Руслан Володимирович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 138,5

589 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Рідкісні ядерні процеси і розпади, 
спектроскопія розпадів та структура ядер
Гірка Володимир Олександрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 155,5

590 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Різнорівневий добір, стійкість і міжрівнева 
взаємодія у багаторівневих біосистемах на 
прикладі гібридогенного комплексу зелених 
жаб
Шабанов Дмитро Андрійович, канд. біолог. 
наук, доц.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 103,5

591 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка енергоефективних технологій 
отримання водню для екологічно чистого 
виробництва енергії.
Куклін Володимир Михайлович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 77,5

592 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка концепції "динамічних 
функціональних мереж" на рослинних та 
тваринних моделях.
Божков Анатолій Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 141,3

593 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка математичних моделей та чисельно-
аналітичних методів дослідження хвильових 
рухів континуальних систем ускладненої 
структури
Кізілова Наталія Миколаївна, канд. фіз.-мат. 
наук, доц.

Ф Механіка 129

594 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка методів аналізу короткочасових та 
надширокосмугових сигналів і процесів на 
основі нетрадиційних лінійних і нелінійних 
інтегральних перетворень.
Чорногор Леонід Феоктистович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 145,3

595 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка теоретико-функціональних методів та 
їх застосування в теорії операторів та 
математичній статистиці
Фаворов Сергій Юрійович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Математика 146,5

596 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка теоретичних основ синтезу 
біотехнічних систем підтримки гомеостазу.
Мустецов Микола Петрович, канд. техн. наук, 
проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 157

597 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка теорії експериментальної регуляції 
тривалості онтогенезу.
Божков Анатолій Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 165

598 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Роль сфінгомієліназ у віковому порушенні 
функціонального стану клітин і тканин та у 
розвитку передчасного старіння організму
Бабенко Наталія Олексіївна, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 134,5

599 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Спектральний аналіз операторних жмутків в 
еволюційних системах типу Соболєва
Руткас Анатолій Георгійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 108



600 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Структурні ефекти в сильних і 
електромагнітних взаємодіях та особливості 
радіаційного впливу на наноструктури
Гірка Ігор Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 167

601 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Трикутні та функціональні моделі операторів 
та систем операторів та їх застосування
Янцевич Артем Артемович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Математика 106,5

602 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Університетська культура в українському 
інтелектуальному просторі (XIX – початок ХХI 
ст.)
Посохова Людмила Юріївна, д-р іст. наук, доц.

Ф Філософія, історія та 
політологія 166

603 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Фазові і структурні перетворення та 
електрокінетичні явища у двокомпонентних 
наносиcтемах.
Сухов Володимир Миколайович, канд. фіз.-
мат. наук, доц.

ФК Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 166,5

604 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Фізичні закономірності хвилевої взаємодії у 
гібридних металево-діелектричних структурах
Погарський Сергій Олександрович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 146

605 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Фізичні засади створення та використання 
сучасних матеріалів у плазмово-технологічних 
процесах
Гірка Володимир Олександрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 156

606 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Фізичні процеси в обмежених 
плазмовоподібних середовищах, 
метаматеріалах та надгустій плазмі/
Азарєнков Микола Олексійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 179

607 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Формування мультимасштабних мікро- та 
наноструктур у твердих тілах при градієнтному 
термічному, плазмовому та лазерному впливі
Азарєнков Микола Олексійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 161,5

608 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Формування та аналіз бездифракційних 
лазерних пучків з урахуванням векторного 
характеру випромінювання в терагерцовому 
діапазоні
Маслов Вячеслав Олександрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 106

609 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Якісна динаміка нелінійних зв'язаних систем 
гідропружності
Чуєшов Ігор Дмитрович, канд. фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Математика 115

610

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Закономірності управління системами міських 
пасажирських перевезень
Доля Віктор Костянтинович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 128,5

611

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Прогнозування та моделювання динаміки 
сталого розвитку соціально-економічних та 
еколого-економічних систем галузі житлово-
комунального господарства міст та регіонів 
України
Димченко Олена Володимирівна, д-р екон. 
наук, проф.

Ф Економіка 104

612

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Розробка і дослідження голографічного методу 
підвищення ефективності сонячних 
енергетичних установок
Назаренко Леонід Андрійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 130

613

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Створення фундаментальних основ теорії 
випробувань багатовимірних об'єктів на 
вібронадійність в умовах відтворення 
просторових траєкторій руху
Шпачук Володимир Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Механіка 128,5



614

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Стратегічний моніторинг та антикорупційний 
аудит в системі фінансово-економічної безпеки 
держави, регіону, суб'єктів господарювання в 
умовах євроінтеграції
Момот Тетяна Валеріївна, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 147

615 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Кіберфізична система – «Розумне хмарне 
управління транспортом» (Cyber Physical 
System – Smart Cloud Traffic Control)
Хаханов Володимир Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

ФК Інформатика та кібернетика 136

616 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Концепція молекулярного розпізнавання на 
основі "синтетичних рецепторів" та її 
застосування для створення приладів 
визначення речовин
Рожицький Микола Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Приладобудування 136

617 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Методи, системи і засоби криптографічного 
захисту інформації з гарантованим рівнем 
стійкості та підвищеною швидкодією
Халімов Геннадій Зайдулович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 154

618 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Розробка методології і математичних моделей 
соціально-економічних систем при реалізації 
концепції їх стійкого розвитку.
Петров Едуард Георгійович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 111,5

619 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Теорія, методи і моделі управління життєвим 
циклом інтелектуальних інформаційних 
середовищ регіональних соціо-економічних 
об'єктів
Левикін Віктор Макарович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Інформатика та кібернетика 117,3

620 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Черемош
, , Ф Електроніка, радіотехніка та 

телекомунікації 131

621 Херсонська державна морська 
академія

Дослідження енергозберігаючих суднових 
електроенергетичних систем і комбінованих 
електромеханічних пропульсивних комплексів
Іщенко Іван Михайлович, канд. техн. наук, доц.

Ф Енергетика та 
енергозбереження 160,5

622 Херсонська державна морська 
академія

Інноваційні технології формування 
професійної культури працівника морського та 
річкового транспорту при вивченні 
гуманітарних дисциплін
Кулікова Лілія Борисівна, д-р пед. наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

157

623 Херсонська державна морська 
академія

Проблеми використання прикладного 
магнетизму в управлінні технологіями 
підвищення ресурсу та надійності виробів 
машинобудування, транспорту, флоту
Малигін Борис Вадимович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Машинобудування 73

624 Херсонська державна морська 
академія

Розробка магнітометричного методу контролю 
механічних напружень корпусу судна для 
забезпечення його безпечної експлуатації
Мирошников Вадим Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Приладобудування 115

625 Херсонський державний 
університет

Збереження довкілля та енергоефективність 
шляхом комплексних заходів з використанням 
відновлюваних енергоресурсів
Михайлик Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 37

626 Херсонський державний 
університет

Підготовка вчителя до навчання природничих 
дисциплін в умовах компетентнісного виміру 
якості освіти
Шарко Валентина Дмитрівна, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

125

627 Херсонський державний 
університет

Сучасні технології підготовки майбутніх 
менеджерів освітньої сфери в контексті 
єдиного європейського простору
Федяєва Валентина Леонідівна, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

180,5



628 Херсонський державний 
університет

Формування науково-дослідницького 
середовища вищого навчального закладу в 
контексті європейської інтеграції
Слюсаренко Ніна Віталіївна, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

107,5

629 Херсонський національний 
технічний університет

Дослідження процесів узгодження 
економічного зростання і соціального розвитку 
в умовах ринкової самоорганізації
Савіна Галина Григорівна, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 117,5

630 Херсонський національний 
технічний університет

Фундаментальні дослідження механізму 
міжмолекулярної взаємодії природних 
волокнистих наповнювачів і полімерної 
матриці в процесі формування композиційних 
матеріалів
Тіхосова Ганна Анатоліївна, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Хімія 135

631 Хмельницький національний 
університет

Механізми підвищення якості та 
конкурентоспроможності людського 
потенціалу в системі забезпечення соціально-
економічних ефектів інтеграції України до ЄС
Нижник Віктор Михайлович, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 157,5

632 Хмельницький національний 
університет

Розвиток та дослідження методів теорії 
багаточастотної фазової радіолокаційної 
дальнометрії
Шинкарук Олег Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 164

633 Хмельницький національний 
університет

Теорія процесів модифікації металевих 
поверхонь в тліючому розряді з автономними 
параметрами режиму
Пастух Ігор Маркович, д-р техн. наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 128

634 Черкаський державний 
технологічний університет

Синтез та аналіз дискретних систем зв'язку 
шумовими сигналами зі змінними параметрами 
шумової носійної
Первунінський Станіслав Михайлович, канд. 
техн. наук, проф.

Ф Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 97,5

635 Черкаський державний 
технологічний університет

Створення тa рoзвитoк бiзнес-iнкубaтoрів 
регіонального та мiжрегioнaльнoгo типів
Качала Тамара Миколаївна, д-р екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 135

636 Черкаський державний 
технологічний університет

Україна: історія регіону
Бушин Микола Іванович, д-р іст. наук, проф. Ф Філософія, історія та 

політологія 93,5

637
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Вплив дефектної структури на пороутворення, 
течію решітки та на конкуренцію фаз при 
взаємній дифузії
Гусак Андрій Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 155

638
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Еволюція механічних властивостей та фазового 
стану металів під дією періодичних механічних 
напружень
Ляшенко Юрій Олексійович, д-р фіз.-мат. наук, 
доц.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 121,5

639
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Моделювання педагогічних структур в умовах 
полікультурного розвитку соціуму
Лодатко Євген Олександрович, д-р пед. наук, 
доц.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

152,5

640
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Підготовка майбутнього вчителя до праці в 
здоров'язберігаючому режимі в системі 
університетської освіти
Кузьмінський Анатолій Іванович, д-р пед. 
наук, проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

164,5

641
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Селянство України за умов суспільно-
політичних потрясінь та соціально-
економічних трансформацій першої третини 
ХХ ст
Корновенко Сергій Валерійович, д-р іст. наук, 
проф.

Ф Право 167

642
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Соціальні практики формування ґендерної 
чутливості й толерантності в традиційному 
українському суспільстві модерного періоду
Земзюліна Наталія Іванівна, д-р іст. наук, доц.

Ф Філософія, історія та 
політологія 158,5



643
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Структурні та спектральні властивості нових 
матеріалів для сенсибілізованих барвником 
сонячних елементів, нанофотоніки та 
органічних світловипромінюючих пристроїв
Мінаєв Борис Пилипович, д-р хім. наук, проф.

Ф Хімія 135,5

644
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Теоретичне та методичне забезпечення якісної 
математичної освіти загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладів в умовах євроінтеграції
Тарасенкова Ніна Анатоліївна, д-р пед. наук, 
проф.

Ф

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

227

645
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Аналітичні та наближені методи дослідження 
нових класів еволюційних неперервних і 
дискретних систем
Петришин Роман Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Математика 157,5

646
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Біохімічні аспекти респонсивної інтеграції 
метаболізму есенціальних нутрієнтів
Марченко Михайло Маркович, д-р біолог. 
наук, проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 156,5

647
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Геометричні питання теорії функцій та 
ортогонально адитивні оператори у векторних 
ґратках
Маслюченко Володимир Кирилович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

Ф Математика 143

648
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Дослідження коректності мішаних задач 
інтегро-диференціальних і 
псевдодиференціальних рівнянь параболічного 
типу
Матійчук Михайло Іванович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Математика 117

649
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Метод статико-голографічної асоціативної 
пам'яті подвійного фазового спряження для 
розв'язання задач інформаційної оптики
Полянський Петро В’ячеславович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 131,5

650
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Методи і засоби азимутально-інваріантної 
поляризаційної наноскопії біологічних 
полікристалічних мереж
Ушенко Олександр Григорович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Загальна фізика 172,5

651
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Молекулярно-генетичні та біохімічні 
механізми клітинної відповіді на абіотичний 
стрес: регуляторна роль АФК, антиоксидантів 
та вуглеводів
Волков Роман Анатолійович, д-р біолог. наук, 
проф.

Ф Біологія, біотехнології, 
харчування 146,5

652
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Новітні звичайні та напівмагнітні 
халькогенідні матеріали для дешевих сонячних 
елементів і спінтроніки
Мар’янчук Павло Дмитрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 146

653
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Потенціал сталого розвитку фермерських 
господарств України
Руденко Валерій Петрович, д-р геогр. наук, 
проф.

Ф Охорона навколишнього 
середовища 173,5

654
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Розмовне та діалектне буковинське мовлення: 
комунікативно-прагматичні й етнолінгвістичні 
параметри
Кульбабська Олена Валентинівна, д-р філол. 
наук, проф.

Ф

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

169,5

655
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Розробка наукових основ отримання детекторів 
іонізуючого випромінювання та сонячних 
елементів на основі CdTe, легованого 
ізовалентними домішками 3d-металів (Mn, Zn)
Фочук Петро Михайлович, д-р хім. наук, проф.

ФК Хімія 180

656
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Роль етноконфесійних взаємовідносин 
транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) 
в євроінтеграційних процесах: суспільно-
практичний вимір
Балух Василь Олексійович, д-р іст. наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 162,5



657
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Сімейна та календарна обрядовість українців, 
румунів, молдован, поляків північної частини 
Буковини у європейському культурному 
просторі
Кожолянко Георгій Костянтинович, д-р іст. 
наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 154,5

658
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Структурні та електрофізичні характеристики 
напівізолюючих кристалів матеріалів АІІВVI 
(CdTe, Cd1-хHgхTe, Cd1-хZnхTe) після впливу 
зовнішніх чинників
Новіков Сергій Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, доц.

Ф Загальна фізика 145

659
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Трансформація та дослідження властивостей 
напівпровідникових матеріалів і бар'єрних 
детекторів на їх основі
Махній Віктор Петрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 104,5

660
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Фізико-хімічні процеси електронного та 
магнітного легування напівпровідникових 
наночастинок різної форми та механізми їхньої 
взаємодії з біосистемами
Савчук Андрій Йосипович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 108,7

661
Чернігівський національний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка

Регіональні еліти Лівобережної України у 
громадсько-політичному та соціокультурному 
житті Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.
Ячменіхін Костянтин Михайлович, д-р іст. 
наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 129

662
Чернігівський національний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка

Становлення Давньоруської державності в 
контексті Європейської цивілізації: погляд з 
Дніпровського Лівобережжя
Коваленко Олександр Борисович, канд. іст. 
наук, проф.

Ф Філософія, історія та 
політологія 117,5

663 Чернігівський національний 
технологічний університет

Моніторинг обліково-аналітичної системи та 
аналіз її впливу на ефективність діяльності 
сільськогосподарських підприємств та 
фермерських господарств
Лень Василь Степанович, канд. екон. наук, 
проф.

Ф Економіка 107,5

664 Чернігівський національний 
технологічний університет

Обліково-аналітичне забезпечення управління 
витратами підприємств, установ і організацій в 
умовах реформування економіки
Гливенко Валентина Василівна, канд. екон. 
наук, доц.

Ф Економіка 70,5

665 Чернігівський національний 
технологічний університет

Створення наукових основ прогнозуючого 3D 
моделювання процесів абразивного 
шліфування пластичних металевих матеріалів
Кальченко Володимир Віталійович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Машинобудування 135

666 Чернігівський національний 
технологічний університет

Феномен вітальності: екзистенційний та 
соціокультурний вимір
Тополь Ольга Володимирівна, д-р філос. наук, 
доц.

Ф Філософія, історія та 
політологія 116,5

667 Чернігівський національний 
технологічний університет

Формування інвестиційної стратегії розвитку 
державно-приватного партнерства в умовах 
функціонування регіональних кластерних 
структур
Вдовенко Станіслав Михайлович, д-р наук з 
держ. упр., доц.

Ф Економіка 70

668 Чернігівський національний 
технологічний університет

Формування механізмів виявлення ідентичних 
ендогенних компонентів фінансово-
економічної безпеки суб'єктів господарювання 
та розробка заходів їх управління
Ільчук Валерій Петрович, д-р екон. наук, проф.

Ф Економіка 89,5

669 Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили

Наукові основи з'єднання вуглець-вуглецевих 
матеріалів з металами за допомогою активації 
поверхонь, термоградієнтного метода та 
керованим напруженим станом
Ємельянов Володимир Михайлович, д-р наук з 
держ. упр., доц.

Ф Машинобудування 100



670 Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили

Розробка та дослідження інтелектуальних 
моделей та комп'ютерних технологій для 
систем прийняття рішень в транспортній 
логістиці
Кондратенко Юрій Пантелійович, д-р техн. 
наук, проф.

Ф Інформатика та кібернетика 113

671 Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили

Фундаментальні дослідження 
структуроутворення та технології інженерії 
поверхневих високоміцних структур з 
перемінною зносостійкістю
Клименко Леонід Павлович, д-р техн. наук, 
проф.

Ф Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 155,5

672 Академія митної служби 
України

Розробка стандарту каталогізації артефактів як 
спосіб збереження національного культурного 
надбання з урахуванням міжнародного досвіду
Калашникова Ольга Леонідівна, д-р філол. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 58

673 Бердянський державний 
педагогічний університет

Міждисциплінарний характер сучасної 
літературної компаративістики
Харлан Ольга Дмитрівна, д-р філол. наук, проф.

П

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

110,5

674
Буковинський державний 
фінансово-економічний 
університет

Створення оптичного цифрового комплексу 
для моніторингу атмосферного парникового 
ефекту
Прядко Володимир Васильович, д-р екон. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 123,5

675
Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського

Обґрунтування регіональних проектів охорони 
етнокультурної спадщини
Денисик Григорій Іванович, д-р геогр. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 38,5

676
Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського

Оцінка ефективності й обґрунтування 
раціонального використання рекреаційного 
потенціалу Середнього Побужжя
Гудзевич Анатолій Васильович, д-р геогр. 
наук, доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 88,5

677
Вінницький державний 
педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського

Фізіологічне обгрунтування регламентів 
застосування стимуляторів та інгібіторів росту 
для регуляції карпогенезу та оптимізації 
продукційного процесу сільськогосподарських 
культур
Курיята Володимир Григорович, д-р біолог. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 109,5

678 Вінницький національний 
технічний університет

Засоби контролю якості та витрат природного 
та скрапленого нафтового газів
Білинський Йосип Йосипович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 91

679 Вінницький національний 
технічний університет

Інформаційна технологія обробки параметрів 
просторово-часових моделей даних 
динамічних багатозв'язних просторово-
розподілених систем
Мокін Віталій Борисович, д-р техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 132

680 Вінницький національний 
технічний університет

Методи та інформаційно-вимірювальні 
системи контролю зоотехнічних параметрів 
тварин та параметрів технологічних процесів у 
тваринницьких фермах
Кучерук Володимир Юрійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 109

681 Вінницький національний 
технічний університет

Методологія комплексного захисту інформації 
в соціотехнічних системах в умовах 
інформаційної війни
Лужецький Володимир Андрійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 126

682 Вінницький національний 
технічний університет

Радіовимірювальні сенсори фізичних величин 
на основі реактивних властивостей і від'ємного 
опору напівпровідникових структур
Осадчук Олександр Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 134

683 Вінницький національний 
технічний університет

Розробка методів та засобів цифрового 
підписування з прискореною процедурою 
перевірки підпису
Роїк Олександр Митрофанович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 120,5



684
Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
Олександра Довженка

Розроблення системи формування 
соціокультурної компетентності майбутніх 
учителів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій
Вашуленко Микола Самійлович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

131,5

685

Горлівський інститут 
іноземних мов ДВНЗ 
"Донбаський державний 
педагогічний університет"

Інноваційна модель діагностики, форм роботи 
та підтримки здібностей обдарованих студентів
Бочарова Олена Анатоліївна, д-р пед. наук, доц. П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

104,5

686 ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»

Ресурсний центр факультету дошкільної освіти 
та практичної психології – освітній простір для 
розвитку студентів, педагогів, психологів, 
батьків та дітей
Коношенко Сергій Володимирович, д-р пед. 
наук, доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

120

687
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Алгоритмічні методи підвищення ефективності 
паралельних комп'ютерних систем при 
моделюванні динамічних об'єктів
Фельдман Лев Петрович, д-р техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 111,3

688
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Дослідження перспективних засобів захисту 
обладнання гідравлічних установок від 
гідравлічних ударів в перехідних режимах
Кононенко Анатолій Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 66,5

689
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Розробка математичних моделей для аналізу 
динамічної стійкості та методів захисту 
гібридних електричних систем
Сивокобиленко Віталій Федорович, канд. техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 162

690
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Розробка ресурсозберігаючої технології 
рафінування сталі та дослідження утворення 
неметалевих включень та формування глазурі 
на поверхні футерівки ковшів
Смірнов Олексій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 138

691
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Розробка систем керування електроприводами 
кранових механізмів, що забезпечують 
демпфування коливань протяжних конструкцій 
та переміщуваних вантажів
Толочко Ольга Іванівна, д-р техн. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 105,5

692
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Розробка та дослідження експериментального 
зразка оптичного вимірювача концентрації 
метану для вугільних шахт
Зорі Анатолій Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 152,5

693
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Система інтерактивного реалістичного 3D- 
моделювання навколишнього простору для 
систем віртуальної та доповненої реальності
Башков Євген Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 86

694
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Створення системи екологічного моніторингу 
для комплексної оцінки стану забруднення 
атмосфери з використанням супутникових 
даних та даних наземних спостережень
Аверін Геннадій Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 125

695
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Теоретичні та експериментальні основи 
створення шахтних підвісних монорейкових 
доріг
Кондрахін Віталій Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 88

696
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет»

Удосконалення теплових схем систем 
централізованого теплопостачання за рахунок 
впровадження теплоелектрогенеруючих об'єктів
Саф'янц Сергій Матвійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 95



697 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Математичне моделювання конструкцій 
неоднорідної структури на базі сучасних 
інформаційних технологій
Грищак Віктор Захарович, д-р техн. наук, проф.

П Механіка 137

698 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Моделювання та оптимізація інформаційних 
потоків методами дискретної нелінійної 
динаміки та інтелектуального пошуку в 
метричних просторах
Максишко Наталія Костянтинівна, д-р екон. 
наук, проф.

ПК Інформатика та кібернетика 81,3

699 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Прогностичні моделі та методи управління 
інфраструктурним відновленням соціально-
економічних утворень
Волков Володимир Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Економіка 100

700 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Професійно-комунікативний підхід у системі 
вищої іншомовної освіти
Пахомова Тетяна Олександрівна, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

194

701 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Розробка сучасних підходів щодо 
вдосконалення системи відновлювальних 
заходів серед спортсменів
Богдановська Надія Василівна, д-р біолог. 
наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

168

702 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Створення та розвиток індустріального парку в 
Запорізькому регіоні.
Череп Алла Василівна, д-р екон. наук, проф.

П Економіка 120,5

703 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Сучасні підходи щодо вдосконалення 
навчально-тренувального процесу спортсменів 
вищої кваліфікації
Маліков Микола Васильович, д-р біолог. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

148

704 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Теоретико-методичні засади підготовки 
вчителя фізики до інноваційної діяльності
Іваницький Олександр Іванович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

127,5

705 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»

Теоретичні засади підготовки перекладачів з 
англійської мови у вищих навчальних закладах
Зацний Юрій Антонович, д-р філол. наук, проф. П

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

150

706

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Активізація інноваційного розвитку 
підприємств на засадах комерціалізації 
інтелектуальної власності та трансферу 
технологій
Павленко Ірина Анатоліївна, д-р екон. наук, 
доц.

П Економіка 165,5

707

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Боргова політика України в умовах інтеграції у 
світовий фінансовий простір
Федосов Віктор Михайлович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 130,5

708

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Інноваційні напрями практичної діяльності 
щодо забезпечення благоустрою населених 
пунктів як основи соціально-економічного 
відродження України
Бородюк Володимир Михайлович, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 165,5

709

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Інноваційні фінансові технології та 
інструменти: завдання, перспективи та ризики 
впровадження в Україні
Федосов Віктор Михайлович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 154,5

710

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Модернізація аналізу фінансової звітності 
суб'єктів господарювання в умовах 
інноваційного розвитку економіки України
Кіндрацька Любомира Максимівна, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 178,5

711

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Розробка заходів державного регулювання та 
підтримки підприємств аграрно-промислового 
комплексу в умовах інноваційного розвитку 
економіки України
Дем’яненко Сергій Іванович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 143,5



712

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Розробка та впровадження інноваційних 
управлінських технологій на підприємствах 
України
Наливайко Анатолій Петрович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 163

713

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Стратегія розвитку підприємств АПК України 
в умовах глобальних тенденцій на аграрних 
ринках
Єранкін Олександр Олександрович, д-р екон. 
наук, доц.

П Економіка 149

714

ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»

Управління кредитним портфелем банку в 
період виходу з фінансової кризи
Мороз Анатолій Миколайович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 162,5

715 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Енерго – та ресурсозберігаюча імпульсна 
технологія швидкісного буріння шпурів і 
свердловин при розробці родовищ корисних 
копалин
Кожевников Анатолій Олександрович, д-р 
техн. наук, проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 92,5

716 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Інформаційно-комунікаційні технології оцінки 
стану сільськогосподарських територій 
південно-східної частини України за даними 
аерокосмічного моніторингу
Нікулін Сергій Леонідович, д-р геол. наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 134,5

717 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Наукове обґрунтування технічних рішень із 
забезпечення енергоефективності та 
експлуатаційної безпеки сучасних шахтних 
підйомно-транспортних комплексів
Самуся Володимир Ілліч, д-р техн. наук, проф.

П Механіка 191

718 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Обґрунтування комплексу геотехнологічних 
модулів з використання природнотехногенного 
ресурсу родовищ корисних копалин України
Садовенко Іван Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 150

719 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Розробка екологобезпечних технологій ведення 
гірничих робіт з урахуванням потреб в 
ліквідації та консервації гірничодобувних 
підприємств
Симоненко Володимир Іванович, д-р техн. 
наук, старш. наук. співроб.

П Охорона навколишнього 
середовища 139

720 ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»

Розробка технології переобладнання 
передньопривідного автомобіля в 
повнопривідний гібридний
Півняк Геннадій Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 148,5

721

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»

Безпека життєдіяльності і охорона здоров'я 
дітей і молоді: психолого-педагогічні та 
медичні аспекти
Коцур Надія Іванівна, д-р іст. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

162

722

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»

Сучасні технології комплексного розвитку 
особистості дітей дошкільного віку, школярів і 
студентської молоді України в процесі занять 
фізичною культурою і спортом
Пангелова Наталія Євгенівна, д-р наук з фіз. 
виховання і спорту, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

165,5

723

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»

Українська ідентичність в умовах суспільно-
політичних, соціокультурних та 
етнонаціональних трансформацій (1991-2014 
рр.)
Коцур Віктор Петрович, д-р іст. наук, проф.

П Філософія, історія та 
політологія 155,5

724

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»

Формування професійної компетентності 
майбутніх учителів з використанням 
інноваційних педагогічних технологій
Шапран Ольга іллівна, д-р пед. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

98,5

725
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Амортизація навантажень у металургійних 
машинах
Артюх Віктор Геннадійович, д-р техн. наук, 
доц.

П Машинобудування 116,5



726
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Обґрунтування конструктивних параметрів 
барабанів стрічкових конвеєрів з метою 
підвищення довговічності стрічки та 
зменшення енергоспоживання
Суглобов Володимир Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 116

727
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Підвищення трибологічних властивостей 
легованих чавунів та сталей ледебуритного 
класу поверхневим модифікуванням з 
використанням плазмової обробки
Єфременко Василь Георгійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 134,5

728
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Розробка нових технологій відновлення 
обладнання турбоагрегатів теплових 
електростанцій за допомогою композитних 
матеріалів
Іщенко Анатолій Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 133

729
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Розробка нових технологій комплексного 
зміцнення сталей та чавунів створенням 
диференційованих метастабільних фазово-
структурних шарів
Чейлях Олександр Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 130,5

730
ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний 
університет»

Управління теплообмінними процесами при 
енегоефективному градієнтному нагріванні 
заготовок та розробка енергоощадних 
електротермічних нагрівачів
Кухар Володимир Валентинович, д-р техн. 
наук, доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 176,5

731
ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва 
та архітектури»

Розробка наукових засад трансформації 
будівель та житлових комплексів сучасних 
великих міст України на основі інноваційних 
екотехнологій
Савицький Микола Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 182

732
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Біоекологічний моніторинг та оптимізація 
екологічного стану Калуського 
урбопромислового району
Парпан Василь Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 130,5

733
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Дослідження психології міжетнічних відносин 
в умовах соціально-політичної нестабільності у 
прикордонних регіонах України
Заграй Лариса Дмитрівна, д-р психол. наук, 
доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

89,5

734
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Нові композитні та тонкоплівкові 
термоелектричні матеріали на основі 
багатокомпонентних сполук Ag-Pb-Sb-Te 
(LAST): технологія, властивості, використання
Фреїк Дмитро Михайлович, д-р хім. наук, проф.

ПК Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 177,5

735
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Синтез і дослідження нанодисперсних 
оксидних пігментів з покращеними 
експлуатаційними властивостями
Шийчук Олександр Васильович, д-р хім. наук, 
проф.

П Хімія 94

736
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»

Створення спеціалізованих регіональних 
рекреаційно-туристичних атласів (Івано-
Франківська область)
Великочий Володимир Степанович, д-р іст. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 68

737
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний університет»

Розробка резервних літієвих батарей 
працездатних при температурі до мінус 25С з 
терміном зберігання 15 років
Шембель Олена Мойсіївна, д-р хім. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 110

738
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний університет»

Фізико-хімічні основи переробки титано- та 
молібденовмісної сировини в технологіях 
оксидних пігментів та каталізаторів
Ніколенко Микола Васильович, д-р хім. наук, 
проф.

П Хімія 164



739 Державна льотна академія 
України

Розробка інтелектуальної навчальної системи 
“Диспетчер Tower”
Джума Людмила Миколаївна, канд. техн. наук, 
доц.

П Інформатика та кібернетика 96,7

740 Державна льотна академія 
України

Розробка моделей та алгоритмів забезпечення 
функціональної стійкості поліергатичної 
системи обслуговування повітряного руху в 
екстремальних умовах
Неділько Віталій Миколайович, канд. техн. 
наук, доц.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 93,5

741 Державна льотна академія 
України

Розробка функціонально-стійкої, адаптивної 
системи контролю і діагностування об'єктів 
інформаційно-аналітичної підсистеми при 
підготовці та виконанні польотів
Хращевський Рімвідас Вілімович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 99,5

742 Державна льотна академія 
України

Розроблення комплексу оцінювання впливу 
неоднорідних факторів середовища 
менеджменту авіапідприємства на безпеку 
авіаційної діяльності
Сікірда Юлія Володимирівна, канд. техн. наук, 
доц.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 79

743

Державне підприємство 
«Український науковий центр 
розвитку інформаційних 
технологій»

Дослідження та розроблення комплексу заходів 
та програмних рішень підтримки живучості ІТ-
інфраструктури органів державного управління
Нетесін Ігор Євгенійович, канд. фіз.-мат. наук, 
без звання

П Інформатика та кібернетика 66

744

Державне підприємство 
«Український науковий центр 
розвитку інформаційних 
технологій»

Розроблення інформаційно-аналітичної 
системи підтримки прийняття рішень у сфері 
планування та управління оборонними 
ресурсами (аспект логістики)
Карпович Андрій Анатолійович, канд. екон. 
наук, без звання

П Інформатика та кібернетика 95,5

745

Державне підприємство 
Хмельницький державний 
центр науки, інновацій та 
інформатизації

Методи використання наукометричного 
аналізу в процесі забезпечення прогнозування 
науково-технологічного розвитку держави
Кулик Володимир Миколайович, канд. техн. 
наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 46,5

746
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Високопродуктивні обчислювальні засоби 
обробки та розпізнавання зображень на основі 
клітинних автоматів
Білан Степан Миколайович, канд. техн. наук, 
доц.

П Інформатика та кібернетика 89,5

747
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Методи організації розподілених комп'ютерних 
мереж і технологій оптимізації режимів 
електроспоживання та інтелектуалізації 
процедур енергозбереження і безпеки руху 
залізниць України
Стасюк Олександр Іонович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 116

748
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Оптимізація методів паралельно-ієрархічного 
перетворення для виявлення і розпізнавання 
зображень малоконтрастних зашумлених 
динамічних об'єктів на складному фоні
Тимченко Леонід Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 133,5

749
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Розробка методів підвищення 
енергоефективності, надійності та діагностики 
сучасного та гібридного транспорту
Черняк Юрій Васильович, канд. техн. наук, 
доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 78

750
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Теоретико-методологічні принципи 
комерціалізації об'єктів інтелектуальної 
власності залізниць України як основи 
інвестиційно-інноваційного розвитку
Стасюк Олександр Іонович, д-р техн. наук, 
проф.

П Економіка 138



751
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Теоретичні дослідження і розробка сучасних 
комп'ютерно - орієнтованих технологій 
оптимізації режимів електропостачання, 
енергозбереження і безпеки руху залізниць 
України
Стасюк Олександр Іонович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 135,5

752
Державний економіко- 
технологічний університет 
транспорту

Формування науково-технічних основ 
залізничних перевезень небезпечних вантажів з 
метою ефективного використання 
транспортного потенціалу та екосистеми 
України
Мироненко Віктор Кімович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 99

753 Державний університет 
телекомунікацій

Аналіз ефективності алгоритмів цифрового 
спектрального аналізу для ідентифікації 
вхідних сигналів радіоелектронних систем
Наконечний Володимир Сергійович, канд. 
техн. наук, старш. наук. співроб.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 13,5

754 Державний університет 
телекомунікацій

Аналіз та оцінка ризиків інформаційної 
безпеки в банківських та комерційних системах
Розорінов Георгій Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 68,5

755 Державний університет 
телекомунікацій

Дослідження використання модифікованих 
кодів Голда для створення сенсорної 
телекомунікаційної системи екологічного 
моніторингу з кодовим розподілом каналів
Cеменко Анатолій Іларіонович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 88,7

756 Державний університет 
телекомунікацій

Дослідження засобів діагностування 
телекомунікаційних мереж
Вишнівський Віктор Вікторович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 78,5

757 Державний університет 
телекомунікацій

Дослідження надійності телекомунікаційних 
мереж
Вишнівський Віктор Вікторович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 89

758 Державний університет 
телекомунікацій

Методологічні засади побудови процесно-
орієнтованого підприємства телекомунікацій
Тупкало Віталій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Економіка 89

759 Державний університет 
телекомунікацій

Підвищення ефективності передачі інформації 
в системі управління інфокомунікаційною 
мережею
Жураковський Богдан Юрійович, д-р техн. 
наук, доц.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 73

760 Державний університет 
телекомунікацій

Порівняльний аналіз ефективності алгоритмів 
ідентифікації джерел випромінювання
Дружинін Володимир Анатолійович, д-р техн. 
наук, старш. наук. співроб.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 44

761 Державний університет 
телекомунікацій

Розробка методів та засобів підвищення 
живучості інформаційно-комунікаційних 
систем в умовах впливу кібернетичних атак
Бурячок Володимир Леонідович, д-р техн. 
наук, старш. наук. співроб.

П Інформатика та кібернетика 80,5

762 Державний університет 
телекомунікацій

Розробка методів та технологій протидії 
спеціальним інформаційним операціям, що 
проводяться проти населення та керівництва 
держави
Богданович Володимир Юрійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 76,7

763 Державний університет 
телекомунікацій

Розробка надвисокошвидкісної бездротової 
мережі backhaul з гігабітними каналами із 
можливістю використання неліцензійного 
терагерцового діапазону
Сайко Володимир Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 115,5

764 Державний університет 
телекомунікацій

Розробка перспективної архітектури 
інформаційних систем для підприємств галузі 
телекомунікацій та інформатизації
Тупкало Віталі Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 94,3



765 Державний університет 
телекомунікацій

Розробка принципів створення програмно-
апаратного комплексу наземного сегменту 
автономної супутникової національної системи 
частотно-часової синхронізації
Cеменко Анатолій Іларіонович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 66

766 Державний університет 
телекомунікацій

Розробка типових системних архітектур 
компонентів інформаційної інфраструктури
Беркман Любов Наумівна, д-р техн. наук, проф. П Інформатика та кібернетика 100

767 Державний університет 
телекомунікацій

Удосконалена модель статистичної оцінки 
електромагнітної сумісності бездротових 
мереж із новітніми радіотехнологіями
Сайко Володимир Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 97,5

768 Державний університет 
телекомунікацій

Фаззі-системи активного управління чергою 
пакетів в мережах TCP/IP
Гостєв Володимир Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 74

769
Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет

Маловідходні комплексні технології переробки 
природної сировини та багатоннажних відходів 
у азотні добрива та хімічні продукти
Волошин Микола Дмитрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Хімія 122,5

770
Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет

Розробка нової ресурсо- та енергоефективної 
комплексної технології ковшового рафінування 
чавуну перед конвертерною плавкою в 
сировинних умовах України
Сігарьов Євген Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 142,5

771
Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет

Розробка та дослідження енергоощадного з 
підвищеною надійністю електроприводу за 
схемою асинхронно-вентильного каскаду для 
стаціонарних установок вугільних шахт
Садовой Олександр Валентинович, д-р техн. 
наук, проф.

ПК Енергетика та 
енергозбереження 161

772
Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет

Розробка, вдосконалення методів контролю та 
заходів захисту від радіоактивних та інших 
шкідливих речовин
Зберовський Олександр Владиславович, д-р 
техн. наук, старш. наук. співроб.

П Охорона навколишнього 
середовища 114

773
Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет

Технологія глибокої біологічної очистки 
міських та промислових стічних вод з 
отриманням біогазу та органо-мінеральних 
добрив
Волошин Микола Дмитрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 111,5

774 Дніпропетровська державна 
фінансова академія

Прогнозування та моделювання промислового 
розвитку та соціально-економічних процесів в 
регіоні
Рядно Олександр Андрійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Економіка 62,5

775 Дніпропетровська державна 
фінансова академія

Стратегічне управління розвитком малого та 
середнього бізнесу промислових регіонів 
України
Падерін Іван Дмитрович, д-р екон. наук, проф.

П Економіка 67,5

776
Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний 
університет

Збалансований (сталий) розвиток агросфери і 
його технологічне та інформаційне 
забезпечення в умовах техногенно-
навантажених територій
Кобець Анатолій Степанович, д-р наук з держ. 
упр., проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 149,5

777
Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і 
спорту

Педагогічний контроль інтегральної 
підготовленості спортсменів в ігрових видах 
спорту на різних етапах багаторічної 
підготовки
Мітова Олена Олександрівна, канд. наук з фіз. 
виховання і спорту, доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

105



778
Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і 
спорту

Реабілітація осіб з обмеженими фізичними 
спроможностями на підгрунті визначення 
особливостей психофізіологічних і 
компенсаторно-пристосувальних реакцій 
організму
Майкова Тетяна Володимирівна, д-р мед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

137,5

779

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Інноваційне конструктивно-технологічне 
вдосконалення влаштування залізобетонних 
конструкцій ефективним з'єднанням арматури
Радкевич Анатолій Валентинович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 106

780

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Наукові основи ефективного використання 
енергії рекуперації в системі електричного 
транспорту
Сиченко Віктор Григорович, д-р техн. наук, 
доц.

ПК Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 167

781

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Наукові основи підвищення експлуатаційної 
надійності та економічності тягового рухомого 
складу
Боднар Борис Євгенович, д-р техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 127,5

782

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Підвищення енергетичної ефективності 
післяремонтних приймально-здавальних 
випробувань електричних машин тягового та 
моторвагонного рухомого складу
Афанасов Андрій Михайлович, д-р техн. наук, 
доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 106

783

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Підвищення енергоефективності систем 
приводу та систем кліматизації рухомого 
складу та будівель при застосуванні ВДЕ.
Габрінець Володимир Олексійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 86

784

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Розвиток туристичних перевезень залізничним 
транспортом в Україні
Гненний Олег Миколайович, д-р екон. наук, 
доц.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 150,5

785

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Розробка пристрою живлення та захисту 
електронної апаратури та створення 
математичних моделей захисних засобів 
систем залізничної автоматики і телемеханіки
Разгонов Адам Пантелійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 86

786

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Формування підходів щодо покращення 
використання вантажних вагонів та 
оперативного управління просуванням 
вагонопотоків в міжнародних перевезеннях
Гера Богдан Васильович, д-р техн. наук, проф.

ПК Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 169,5

787
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Використання природних антиоксидантів та 
продуктів нанотехнологій в якості адаптогенів 
за умов розвитку неврологічної складової при 
кардіопатіях
Ушакова Галина Олександрівна, д-р біолог. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 99

788
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Вимірювальний комплекс для технічної 
діагностики вузлів та агрегатів ракетно-
космічної техніки методами інтерференційно-
оптичного контролю
Малайчук Валентин Павлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 101

789
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Дослідження принципів побудови 
транспортних космічних систем в умовах 
запобігання засмічення навколоземного 
космічного простору
Дронь Микола Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 140,5

790
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Експериментальне визначення та прогноз змін 
просадових властивостей (деградації) лесових 
грунтів при техногенезі
Мокрицька Тетяна Петрівна, д-р геол. наук, 
доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 123,5



791
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Маркетингове комунікаційне забезпечення 
упровадження в Україні систем 
енергозабезпечення на основі використання 
альтернативних джерел енергії
Смирнов Сергій Олександрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Економіка 154

792
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Математичні моделі зміни гідрогеологічних 
умов територій в зоні впливу ставків-
накопичувачів, хвостосховищ і шахтних 
відвалів у Західному Донбасі і Кривому Розі
Євграшкіна Галина Петрівна, д-р геол. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 92,5

793
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Науково-прикладні засади прогресивних 
технологій та організація виробництва в 
авіаційній та космічній галузях
Джур Євген Олексійович, д-р техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 127,5

794
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Підвищення ефективності системи кліматизації 
будівель застосуванням ВДЕ при впровадженні 
теплового насосу та нових схемних рішень
Габринець Володимир Олексійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 131,3

795
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Розробка методів та інформаційної технології 
статистичного аналізу стаціонарних та 
наддинамічних процесів екологічного 
моніторингу
Байбуз Олег Григорович, д-р техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 119,5

796
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Розробка та впровадження методики 
екологічно безпечного оптимального режиму 
скидів мінералізованих шахтних вод у водні 
об'єкти (на прикладі р Інгулець)
Шерстюк Наталія Петрівна, д-р геогр. наук, 
доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 90

797
Дніпропетровський 
національний університет імені 
Олеся Гончара

Стратиграфічні та палеогеографічні чинники 
прогнозування корисних копалин морських і 
перехідних відкладів кайнозою Причорномор'я 
та Придніпров'я
Баранов Володимир Андрійович, д-р геол. 
наук, старш. наук. співроб.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 124

798 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Нові профільовані ливарно-прокатні агрегати 
для процесів обробки тиском
Роганов Лев Леонідович, д-р техн. наук, проф.

П Машинобудування 107,5

799 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Підвищення енергоефективності процесів 
механообробки на основі багатокритеріальної 
оптимізації параметрів технологічних систем 
важкого машинобудування
Мироненко Євгеній Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 145,5

800 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Розвиток автоматизованого розрахунку та 
проектування, удосконалення технології та 
обладнання для правлення сортового та 
листового металопрокату
Федорінов Володимир Анатолійович, канд. 
техн. наук, проф.

П Машинобудування 146

801 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Розробка інтелектуальної системи для 
прискореної технологічної підготовки 
ремонтно-відновлювальних робіт
Ковалевський Сергій Вадимович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 106,3

802 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Розробка інформаційних технологій для 
вирішення завдань інтелектуального аналізу 
даних у машинобудуванні на основі методів 
інженерії знань
Тарасов Олександр Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 132,5

803 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Розробка та дослідження технологічних 
процесів і оснащення комбінованого 
пластичного деформування виробів із 
конструкційних матеріалів
Алієв Іграмотдин Сєражутдинович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 174,5



804 Донбаська державна 
машинобудівна академія

Управління процесами механічної обробки 
деталей вітроенергетики з нових 
важкооброблюваних матеріалів на важких 
верстатах
Ковальов Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 142,5

805
Донбаська національна 
академія будівництва та 
архітектури

Наукове та економічне обґрунтування 
використання сучасної нормативної бази 
України, щодо проектування будівельних 
металоконструкцій, що гармонізована до 
європейських вимог.
Горохов Євген Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 175,5

806
Донбаська національна 
академія будівництва та 
архітектури

Розробка комплексних моделей екологічного та 
енергетичного моніторингу роботи систем 
водопостачання та водовідведення
Нездоймінов Віктор Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 116,5

807
Донбаська національна 
академія будівництва та 
архітектури

Розробка науково-методичних та практичних 
підходів до вдосконалення ресурсо- та 
енергозбереження на об'єктах будівництва і 
міського господарства
Олексюк Анатолій Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 125

808
Донбаська національна 
академія будівництва та 
архітектури

Розробка теоретико-експериментальних 
принципів проектування складів будівельних 
композиційних матеріалів та виробів і методів 
розрахунку будівельних конструкцій 
підвищеної довговічності та надійності
Корсун Володимир Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 176

809
Донбаська національна 
академія будівництва та 
архітектури

Розробка теоретичних і практичних основ 
термомодернізації експлуатованих житлових і 
громадських будинків з метою підвищення 
енергоресурсоефективності
Лук’янов Олександр Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 129,5

810 Донбаський державний 
технічний університет

Забезпечення надійності та безпеки аварійних 
будівель, що реконструюються методом 
регулювання залишкових напружень в 
металевих конструкціях і основах фундаментів.
Должиков Петро Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 94

811 Донбаський державний 
технічний університет

Підвищення енергетичної ефективності 
передавачів лазерно-локаційної системи при 
використанні керованого режиму збудження 
активного елемента
Мурга Валерий Володимирович, канд. техн. 
наук, доц.

П Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 118,3

812 Донбаський державний 
технічний університет

Підвищення енергетичної ефективності 
поверхневої обробки металів при використанні 
плазмотрона з рідинним електродом
Мурга Валерий Володимирович, канд. техн. 
наук, доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 106

813 Донбаський державний 
технічний університет

Розробка локальної системи контролю станом 
горна доменної печі для вдосконалення 
технології управління його роботою
Новохатський Олександр Михайлович, д-р 
техн. наук, проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 105,5

814 Донецький національний 
університет

Енергоресурсозбереження при виробництві 
сталі в агрегаті ківш-піч
Недопьокін Федір Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 123,5

815 Донецький національний 
університет

Одержання ферментних препаратів, 
підвищення продуктивності базидіоміцетів за 
культивування на відходах в лабораторних та 
напівпромислових умовах
Бойко Михайло Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 131



816 Донецький національний 
університет

Розробка автоматизованої системи моніторинга 
водних об'єктів та атмосферного повітря за 
біологічними індикаторами
Беспалова Світлана Володимирівна, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 146,5

817 Донецький національний 
університет

Розробка високоефективних передавачів 
телекомунікаційної апаратури на базі 
підсилювачів з високим ККД за інтегральною 
технологією
Крижановський Володимир Григорович, д-р 
техн. наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 111,5

818

Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського

Інституціональні аспекти конкурентного 
розвитку сегментів споживчого ринку
Азарян Олена Михайлівна, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 148,5

819

Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського

Розробка процесу екстрагування цільових 
компонентів з виноградних вичавків 
субкритичною водою
Петрова Юлія Миколаївна, канд. техн. наук, 
доц.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 141,5

820
Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 
Івана Франка

Європейська стратегія навчання іноземних мов 
у системі безперервної освіти України
Невмержицька Олена Василівна, д-р пед. наук, 
доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

109,5

821
Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 
Івана Франка

Зміст, умови, чинники та механізми 
забезпечення особистісно-професійного 
розвитку майбутнього педагога у процесі 
викладання психологічних дисциплін
Савчин Мирослав Васильович, д-р психол. 
наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

125,5

822 Житомирський державний 
технологічний університет

Апаратно-програмний комплекс експрес-
діагностики стану людини
Манойлов В'ячеслав Пилипович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 103,5

823 Житомирський державний 
технологічний університет

Інтелектуальні автомобільні транспортні 
системи
Рудзінський Володимир Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 65

824 Житомирський державний 
технологічний університет

Нові методи і алгоритми розв'язання 
оптимізаційних задач транспортної логістики і 
їх реалізація на мобільних платформах
Панішев Анатолій Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 95,5

825 Житомирський державний 
технологічний університет

Розвиток методів оптимізації замкнених 
маршрутів в транспортній логістиці на основі 
використання сучасних комп'ютерних 
технологій
Панішев Анатолій Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 87

826 Запорізька державна інженерна 
академія

Вдосконалення іноваційних 
електрогідравлічних технологій для видалення 
інкрустацій та очистки рідини
Мнухін Анатолій Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 92

827 Запорізька державна інженерна 
академія

Оптимізація та удосконалення систем 
управління технологічними процесами 
металургійного виробництва
Пазюк Михайло Юрійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 104,5

828 Запорізька державна інженерна 
академія

Розробка інтерметалідних титанових сплавів 
при отриманні вузлів та лопаток для 
газотурбінних двигунів нового покоління
Середа Борис Петрович, д-р техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 117

829 Запорізька державна інженерна 
академія

Розробка та дослідження експериментальної 
технології відновлення деформованих 
будівель, споруд та забезпечення їх надійної 
експлуатації
Павлов Іван Дмитрович, д-р техн. наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 94

830 Запорізький національний 
технічний університет

Забезпечення структурних трансформацій 
національної економіки в умовах 
децентралізації державного управління
Гудзь Петро Васильович, д-р екон. наук, проф.

П Економіка 95,5



831 Запорізький національний 
технічний університет

Інтелектуальні методи діагностування систем 
керування віддаленими технічними об'єктами
Субботін Сергій Олександрович, д-р техн. 
наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 132,5

832 Запорізький національний 
технічний університет

Підвищення ефективності систем 
криптографічного та стеганографічного 
захисту інформації з використанням сучасних 
інформаційних технологій
Карпуков Леонід Матвійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 84,5

833 Запорізький національний 
технічний університет

Розробка ефективних технологій застосування 
полімерно-абразивних інструментів (ПАІ) при 
обробці тонкостінних деталей із сталей та 
сплавів на основі нікелю, титану та алюмінію
Внуков Юрій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 126

834 Запорізький національний 
технічний університет

Розробка та випробування нових магнієвих 
сплавів для медичних біорозчинних імплантатів
Цивірко Едуард Іванович, д-р техн. наук, проф. П Фізико-технічні проблеми 

матеріалознавства 93,3

835 Запорізький національний 
технічний університет

Розробка та дослідження ресурсозберігаючих 
технологій виготовлення відповідальних 
деталей авіаційних двигунів із титанових 
сплавів
Качан Олексій Якович, д-р техн. наук, проф.

ПК Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 128,5

836 Запорізький національний 
технічний університет

Розробка та удосконалення алгоритмів 
комбінованої обробки сигналів в 
радіотехнічних та телекомунікаційних системах
Піза Дмитро Макарович, д-р техн. наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 138,3

837 Запорізький національний 
технічний університет

Розроблення складу та технології виробництва 
графітизованих сталей для роботи в умовах 
термозмін та зношування
Волчок Іван Петрович, д-р техн. наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 121

838 Запорізький національний 
технічний університет

Удосконалення логістики транспортно-
складських процесів в енергоємних системах 
промислових підприємств
Бабушкін Геннадій Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 96,5

839 Запорізький національний 
технічний університет

Формування адаптивної системи управління 
промисловим підприємством в умовах 
невизначеності ринкового середовища
Прушківський Володимир Геннадійович, д-р 
екон. наук, проф.

П Економіка 109

840
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Оптимізація систем електропостачання та 
електрообладнання електротехнологічних 
комплексів нафтогазової промисловості за 
критеріями енергoефективності та надійності
Костишин Володимир Степанович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 141

841
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Розроблення і впровадження приладу для 
експрес-контролю теплоти згорання 
природного газу
Яворський Андрій Вікторович, канд. техн. 
наук, доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 153,5

842
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Розроблення інноваційних технологій освоєння 
родовищ природних вуглеводнів з 
низькопроникними колекторами
Кондрат Олександр Романович, канд. техн. 
наук, доц.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 149

843
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Розроблення методології оцінювання ризиків 
для населення та навколишнього середовища 
робіт, пов'язаних з розробкою покладів 
нетрадиційного газу
Карпаш Максим Олегович, д-р техн. наук, доц.

П Охорона навколишнього 
середовища 143,5

844

Інститут інтелектуальної 
власності Національного 
університету «Одеська 
юридична академія»

Інтелектуальна власність і інновації як 
соціально - технологічна платформа 
формування економіки знань
Пархоменко Володимир Дмитрович, д-р техн. 
наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

114



845

Інститут інтелектуальної 
власності Національного 
університету «Одеська 
юридична академія»

Методи моніторингу процесу наукових 
досліджень з використанням наукометричних 
баз даних
Кравчук Віктор Васильович, канд. екон. наук, 
доц.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 40,5

846
Інститут проблем штучного 
інтелекту МОН України та 
НАН України

Розробка високоефективного двонаправленого 
людино-машинного тактильного інтерфейсу 
для керування мобільними роботами та 
групами людей
Полівцев Сергій Олександрович, канд. техн. 
наук, старш. наук. співроб.

П Інформатика та кібернетика 129

847
Інститут проблем штучного 
інтелекту МОН України та 
НАН України

Розробка інтелектуальної системи 
відеоспостереження спеціального призначення
Шевченко Анатолій Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 124,3

848 Інститут термоелектрики НАН 
та МОН України

Термоелектричний кондиціонер для 
бронежилетів та одягу
Вихор Людмила Миколаївна, д-р фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

П Приладобудування 195

849 Інститут термоелектрики НАН 
та МОН України

Термоелектричний нагрівник для 
транспортних засобів
Михайловський Віліус Ярославович, д-р фіз.-
мат. наук, старш. наук. співроб.

П Приладобудування 189

850 Інститут фізичної оптики імені 
О.Г. Влоха МОН України

Монокристалічні, високоефективні, екологічно 
чисті сполуки для функціональної електроніки. 
Акустооптичні матеріали
Влох Ростислав Орестович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

ПК Загальна фізика 199,5

851
Кам’янець-Подільський 
національний університет імені 
Івана Огієнка

Прогнозування біобезпеки Подільського 
регіону в умовах активізації видів-
трансформерів
Любінська Людмила Григорівна, д-р біолог. 
наук, доц.

П Охорона навколишнього 
середовища 72

852

Київська державна академія 
водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного

Розробка методики системи управлінського 
обліку, аналізу та контролю грошових потоків 
підприємств водного транспорту
Малишкін Олександр Іванович, канд. екон. 
наук, доц.

П Економіка 89

853

Київська державна академія 
водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного

Розробка методичного забезпечення 
формування та оцінки ефективності 
функціонування транспортно-логістичних 
кластерів за участю водного транспорту
Коба Вячеслав Григорович, канд. екон. наук, 
проф.

П Економіка 123,5

854

Київська державна академія 
водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного

Розробка механізму формування 
мультимодальних транспортно-логістичних 
центрів
Боняр Світлана Михайлівна, канд. екон. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 110,5

855

Київська державна академія 
водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного

Розробка утилізаційних контурів та 
теплообмінного обладнання для 
когенераційних установок на базі двигунів 
внутрішнього згоряння
Панін Владислав Вадимович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 84,5

856

Київська державна академія 
водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного

Формування механізму державно-приватного 
партнерства на транспорті
Карпенко Оксана Олександрівна, канд. екон. 
наук, доц.

П Економіка 125,5

857
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Регулювання ринків фінансових послуг в 
контексті глобальної фінансової архітектури
Шульга Наталія Петрівна, д-р екон. наук, проф. П Економіка 158

858
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Створення та застосування нових 
поліфункціональних матеріалів в екологічно 
орієнтованих технологіях виробництва шкір
Мокроусова Олена Романівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 157

859
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

Фінансове забезпечення системи соціального 
захисту населення у сучасних економічних 
умовах
Тропіна Валентина Борисівна, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 184



860
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Вдосконалення управління розвитком 
кадрового потенціалу ВНЗ
Гойко Анатолій Францович, канд. екон. наук, 
проф.

П Економіка 45

861
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Інституційно-комунікативна модель політики 
регіонального розвитку та територіальної 
інтеграції
Перегуда Євген Вікторович, д-р політ. наук, 
доц.

П Філософія, історія та 
політологія 174,5

862
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Наукова концепція створення сучасних 
біоценотичних методів контролю екологічного 
стану басейнів річок з метою прогнозу процесу 
трансформації їх гідроекосистем
Удод Віра Михайлівна, д-р біолог. наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 88,5

863
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Розробка енергоефективних технологій зі 
зменшенням теплових та антропогенних 
викидів від промислових та енергетичних 
об'єктів
Корбут Вадим Павлович, д-р техн. наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 139,5

864
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Розробка комплексних фізичних методів 
обробки води для енергоресурсоефективного 
тепло- та водопостачання з основами 
конструювання обладнання
Приймак Олександр Вікторович, д-р техн. 
наук, проф.

ПК Охорона навколишнього 
середовища 119,5

865
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Розробка методів розрахунку конструктивних 
інженерних заходів для зменшення взаємного 
впливу сусідніх будівель в сейсмічних районах
Сахаров Володимир Олександрович, канд. 
техн. наук, доц.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 147

866
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Розробка очищення концентрованих стічних 
вод промислових підприємств з використанням 
відходів у виробництві екобетонів
Кочетов Геннадій Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 129,5

867
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Розробка та впровадження засобів трансферу 
технологій архітектурно-будівельної галузі
Бушуєв Сергій Дмитрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 136,5

868
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

“Нова елементна база для сучасних 
комунікаційних систем на основі композитних 
магнітоелектричних матеріалів”
Попов Максим Олександрович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

П Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 85,5

869
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Дослідження, моделювання та розробка 
людино-машинних систем типу 
«EXOSKELETON»
Терещенко Василь Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 93

870
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Клініко-експериментальна розробка нових 
медичних технологій профілактики та 
лікування захворювань травного тракту, 
асоційованих з ожирінням
Фалалєєва Тетяна Михайлівна, д-р біолог. 
наук, старш. наук. співроб.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 76,5

871
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Методи машинного навчання для 
розпізнавання морфологічних зображень
Голубєва Катерина Миколаївна, канд. техн. 
наук, без звання

П Інформатика та кібернетика 47,7

872
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Оптимізаційні технології підтримки прийняття 
рішень в задачах підвищення безпеки 
населення міст та забезпечення його 
соціального захисту
Снитюк Віталій Євгенович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 98

873
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Побудова сейсмоакустичних моделей 
геологічного середовища для вирішення 
нафтогазопошукових задач
Тищенко Андрій Павлович, канд. геол. наук, 
без звання

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 75,5



874
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Пошук та розробка ефекторів небілкової 
природи, що мають потенційну біологічну 
активність спрямованої дії
Савчук Олексій Миколайович, д-р біолог. наук, 
старш. наук. співроб.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 78

875
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Розробка динамічних плазмово-рідинних 
систем з метою підвищення ефективності 
використання природних енергоресурсів
Недибалюк Олег Анатолійович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

П Енергетика та 
енергозбереження 84

876
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Розробка сучасних методів та фізико-
технологічних основ створення нового 
радіофізичного устаткування для систем 
енергозбереження
Фелінський Георгій Станіславович, д-р фіз.-
мат. наук, старш. наук. співроб.

П Загальна фізика 122,5

877
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Розробка теоретико-методичних засад, 
структури та програмного забезпечення 
інтерактивного електронного атласу великого 
міста (на прикладі міста Києва)
Бортник Сергій Юрійович, д-р геогр. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 134

878
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Розроблення інтелектуальних датчиків для 
контролю вибухонебезпечних газів
Мартиш Євген Власович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 72,5

879
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Синтез нових функціональних похідних S, N, 
O-вмісних гетероциклів як потенційних 
лікарських засобів, дослідження їх хімічних і 
фізико-хімічних властивостей.
Шишкіна Олена Олегівна, канд. хім. наук, без 
звання

П Хімія 72

880
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Система прогнозованого активного управління 
проектами та програмами вищого навчального 
закладу (на прикладі Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка)
Онищенко Андрiй Михайлович, д-р екон. наук, 
доц.

П Інформатика та кібернетика 45,5

881
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

Технології несилового (інформаційного) 
впливу на населення під час підготовки та 
проведення військових дій
Тесля Юрій Миколайович, д-р техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 78,5

882
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Автоматизоване проектування раціональних 
схем розкрою рулонних матеріалів на деталі 
взуття
Щербань Володимир Юрійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 64,5

883
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Встановлення прогнозованого терміну 
стійкості до ультрафіолетового опромінення 
геосинтетичних матеріалів при розробці 
нормативних документів
Слізков Андрій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 119

884
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Екологічні компенсаторні заходи щодо 
обмеження негативного впливу урбокомплексу 
на малі водні об'єкти
Панасюк Ігор Васильович, д-р техн. наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 146,5

885
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-
економічної безпеки на національному, 
регіональному та мікрорівні в контексті 
сталого розвитку
Лойко Валерія Вікторівна, д-р екон. наук, доц.

П Економіка 120,5

886
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Наукові засади та принципи економічної 
безпеки вищих навчальних закладів у 
ринкових умовах
Грищенко Іван Михайлович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 120

887
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Новий асортимент і технології виготовлення 
форменого одягу з профілактичним корсетом 
для профілактики і корегування постави учнів 
молодшої шкільної групи
Колосніченко Марина Вікторівна, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 61



888
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Оцінювання та прогнозування якості продукції 
виробничо-технічного призначення з 
використанням адаптивних систем штучного 
інтелекту
Федін Сергій Сергійович, д-р техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 93,3

889
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Розвиток системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення процесу управління витратами і 
доходами в умовах імплементації стандартів 
обліку
Скрипник Маргарита Іванівна, д-р екон. наук, 
доц.

П Економіка 129

890
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Розробка інтерактивного методу проектування 
форми та конструкцій взуття на основі 
просторового дизайну
Гаркавенко Світлана Степанівна, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 72,7

891
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Розробка методичних підходів до обліку 
державних об'єктів нерухомості України на 
тимчасово окупованих територіях
Чубукова Ольга Юріївна, д-р екон. наук, проф.

П Економіка 48

892
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Розробка нанонаповнених бактерицидних 
поліпропіленових монониток та технології їх 
формування
Цебренко Марія Василівна, д-р хім. наук, проф.

П Хімія 94

893
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Розробка покриттів для ран з пролонгованою 
лікувальною та антимікробною дією на 
нетканих основах з вітчизняної текстильної 
сировини
Супрун Наталія Петрівна, д-р техн. наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 117,5

894
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Розробка текстильних матеріалів та оцінка їх 
ефективності для захисту органів дихання 
людини від негативного впливу 
навколишнього середовища
Защепкіна Наталія Миколаївна, д-р техн. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 92

895
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Розроблення технології одержання полімерних 
композиційних матеріалів на основі 
ненасичених поліефірів з наповнювачами 
органічного походження
Пахаренко Валерій Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Хімія 122

896
Київський національний 
університет технологій та 
дизайну

Стратегія розвитку легкої промисловості в 
умовах набуття чинності Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС
Гончаров Юрій Вікторович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 106,5

897
Кіровоградський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка

Ресурсні та організаційні засади створення 
інформаційно-освітнього середовища вищого 
навчального закладу
Садовий Микола Ілліч, д-р пед. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

103

898 Кіровоградський національний 
технічний університет

Дослідження стану розвитку інноваційної 
інфраструктури України в регіональному 
розрізі
Кропівний Володимир Миколайович, канд. 
техн. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

166

899 Кіровоградський національний 
технічний університет

Наукові основи та технічне забезпечення сівби 
в системі точного землеробства
Свірень Микола Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 92,5

900 Кіровоградський національний 
технічний університет

Розробка методів синтезу тестових моделей 
поведінки програмних об'єктів, підвищення 
оперативності передачі та захисту інформації у 
телекомунікаційних системах
Смірнов Олексій Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 126,7

901 Кіровоградський національний 
технічний університет

Технічне забезпечення процесів підготовки та 
обробітку ґрунту в системі біологічного 
землеробства
Сало Василь Михайлович, д-р техн. наук, проф.

П Машинобудування 122,5



902 Кіровоградський національний 
технічний університет

Удосконалення технології виготовлення і 
використання нових видів твердого палива з 
відходів рослинного походження та сумішей на 
їх основі в енергетичних установках
Клименко Василь Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 136

903
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Дослідження процесу утилізації відходів 
агропромислового комплексу в процесах 
одержання наноструктурованих адсорбентів 
для очищення промислових вод
Шмандій Володимир Михайлович, д-р техн. 
наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 101,3

904
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Екологічна біотехнологія виробництва метану 
із синьо-зелених водоростей
Загірняк Михайло Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 136

905
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Енергоресурсозберігаючі технології управління 
теплоспоживанням будівель навчальних 
закладів
Родькін Дмитро Йосипович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 123

906
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Обгрунтування параметрів свердловинних 
зарядів з кумулятивним ефектом для зниження 
енерговитрат та шкідливих викидів при вибуху
Воробйов Віктор Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 114

907
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Створення ресурсозберігаючих технологій 
отримання заготовок тугоплавких матеріалів та 
їх сплавів з впорядкованою структурою для 
виготовлення виробів з підвищеними 
експлуатаційними та бронезахисними 
характеристиками
Драгобецький Володимир Вячеславович, д-р 
техн. наук, проф.

П Машинобудування 140

908
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського

Створення сучасних технологій вирощування 
структурно-досконалого електронного арсеніду 
галлія
Оксанич Анатолій Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 77,3

909 Криворізький національний 
університет

Розроблення методу визначення мінералого-
технологічних різновидів залізної руди з 
використанням надвисокочастотного 
електромагнітного випромінювання, гамма-
випромінювання, та високоенергетичного 
ультразвуку
Моркун Володимир Станіславович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 142

910 Луцький національний 
технічний університет

Дослідження напружено-деформованого стану 
сталефібробетонних конструкцій, 
удосконалення методики оцінки надійності та 
технології їх виготовлення
Божидарнік Віктор Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 147,5

911 Луцький національний 
технічний університет

Методологія створення геоінформаційної 
системи туристично-рекреаційних ресурсів
Матвійчук Людмила Юріївна, д-р екон. наук, 
доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 156

912 Луцький національний 
технічний університет

Підвищення зносостійкості трибосистем 
ковзання шляхом оптимізації параметрів 
радіальних відхилень
Пустюльга Сергій Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 102,5

913 Луцький національний 
технічний університет

Покращення динамічних характеристик та 
підвищення енергоощадності вібраційних 
машин з дебалансним приводом
Ярошевич Микола Павлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Механіка 135

914 Луцький національний 
технічний університет

Порошкові фільтруючі матеріали на основі 
природних мінералів
Рудь Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 137,5



915 Луцький національний 
технічний університет

Програмно-апаратні засоби автоматизації 
досліджень енергоефективних процесів 
сушіння капілярно-пористих матеріалів
Делявський Михайло Володимирович, д-р 
техн. наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 115

916 Луцький національний 
технічний університет

Розробка інтелектуальної автоматизованої 
системи проектування пакувального 
обладнання
Пальчевський Богдан Олексійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 114,7

917 Луцький національний 
технічний університет

Розробка механізмів ефективного 
використання альтернативних моторних палив 
та альтернативних джерел енергії в двигунах 
мобільної техніки
Ковальська Любов Леонідівна, д-р екон. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 120

918 Луцький національний 
технічний університет

Створення модифікованих 
полімеркомпозиційних матеріалів з 
комплексом керованих властивостей для 
трибосистем ковзання
Савчук Петро Петрович, д-р техн. наук, проф.

ПК Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 150

919 Луцький національний 
технічний університет

Технологічне забезпечення й стабілізація 
якості поверхневого шару деталей підшипників 
на операціях шліфування переривчастими 
кругами
Марчук Віктор Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Приладобудування 153

920 Львівська державна фінансова 
академія

Розробка методики оцінювання та порівняння 
фінансового потенціалу адміністративно-
територіальних одиниць за прийняття 
управлінських рішень
Карпінський Борис Андрійович, канд. екон. 
наук, проф.

П Економіка 105,5

921 Львівська національна 
академія мистецтв

Історико-інформаційний електронний ресурс з 
української культури й мистецтва (Середні 
віки і ранньомодерна доба)
Рибак Оксана Зіновіївна, д-р іст. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

98

922 Львівська національна 
академія мистецтв

Комплексне науково-реставраційне 
дослідження інтер'єру Хрестовоздвиженського 
кафедрального собору в Ужгороді XVIII – І 
пол. ХХ ст.
Приймич Михайло Васильович, канд. 
мистецтвознавства, доц.

ПК

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

128,5

923 Львівський державний 
університет фізичної культури

Обґрунтування нормативної бази рівня 
фізичної підготовленості учнів 10-11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів
Петришин Юрій Володимирович, канд. пед. 
наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

80,5

924 Львівський державний 
університет фізичної культури

Технологія залучення населення до 
фізкультурно-оздоровчих занять в системі 
спорту для всіх України
Жданова Ольга Миколаївна, канд. пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

101,5

925 Львівський інститут економіки 
і туризму

Оптимізація рекреаційного навантаження на 
природоохоронних територіях у зв'язку з 
туристичною діяльністю в Західному регіоні 
України
Бомба Мирослав Ярославович, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Економіка 74

926 Львівський інститут економіки 
і туризму

Оптимізація рекреаційного навантаження на 
природоохоронних територіях у зв'язку з 
туристичною діяльністю в Західному регіоні 
України
Бомба Мирослав Ярославович, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 90

927 Львівський інститут економіки 
і туризму

Удосконалення управлінського та фінансово-
економічного механізму розвитку екологічного 
та етнічного туризму в західних регіонах 
України
Майор Ольга Володимирівна, канд. екон. наук, 
доц.

П Економіка 75,5

928 Львівський інститут економіки 
і туризму

Шляхи вирішення проблем інвестиційної та 
інноваційної діяльності підприємств 
туристичної індустрії Львівської області
Подвірна Христина Євгенівна, канд. геогр. 
наук, без звання

П Економіка 41,5



929 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Багатофункціональні монокристалічні, 
композитні і наноструктуровані матеріали на 
основі широкозонних фосфорів і фероїків
Капустяник Володимир Богданович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 153,5

930 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Грунтово-географічне районування України
Позняк Степан Павлович, д-р геогр. наук, проф. П Дослідження з проблем 

природничих наук 122,5

931 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Експериментальне дослідження та комп'ютерне 
моделювання наноструктурованих метал-
діелектричних композитів для наноплазмоніки
Болеста Іван Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 155,5

932 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Модифікація наночастинками структурно-
чутливих властивостей матеріалів для 
створення нових безсвинцевих припоїв
Мудрий Степан Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 156

933 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Об'ємні та стрічкові аморфні сплави на основі 
заліза, леговані d-елементами, як основа нових 
матеріалів
Котур Богдан Ярославович, д-р хім. наук, проф.

П Хімія 156

934 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Оптимізація екологічної мережі 
транскордонних об'єктів природно-заповідного 
фонду заходу України у рамках Програми 
ЮНЕСКО «Людина та біосфера»
Царик Йосиф Володимирович, д-р біолог. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 181,5

935 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Оптоелектронний пристрій та 
нанобіотехнологія кількісної оцінки 
бактерицидної дії колоїдних розчинів 
наночастинок металів
Бордун Олег Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 132,7

936 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Отримання енергетичної рослинної сировини 
на техногенних ґрунтах
Терек Ольга Іштванівна, д-р біолог. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 125,5

937 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Побудова, аналіз і програмна реалізація 
чисельних методів для прямих та обернених 
задач фізики та механіки
Хапко Роман Степанович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 142

938 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Природа акцепторів електронів при 
анаеробному диханні у бактерій циклу 
сульфуру і утилізація гідроген сульфіду 
фотолітотрофами
Гудзь Степан Петрович, канд. біолог. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 134,5

939 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Розроблення методів формування 
термосенсорів на базі кремнієвих p-n переходів 
з підвищеною радіаційною стійкістю
Павлик Богдан Васильович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 114,5

940 Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Теплофізичні властивості та фазові рівноваги 
рідина-рідина в металевих та молекулярних 
рідинах
Склярчук Василь Михайлович, д-р фіз.-мат. 
наук, доц.

ПК Загальна фізика 160

941
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького

Розробка інтелектуальної системи 
інформаційного та когнітивного супроводу 
функціонування Національної рамки 
кваліфікацій
Осадчий Вячеслав Володимирович, д-р пед. 
наук, доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

184,5

942
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького

Розробка методів діагностування системи 
антиоксидантного захисту птахів та 
обґрунтування режимів її екзогенної індукції з 
метою підвищення ефективності птахівництва
Данченко Олена Олександрівна, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 137,5



943
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького

Розробка науково-інформаційної системи 
моніторингу, оцінки та прогнозу стану 
біорізноманіття на регіональних територіях та 
площадках вітрових та сонячних 
електростанцій, ліній електромереж в межах 
Азово-Чорноморського регіону
Сіохін Валерій Дмитрович, канд. біолог. наук, 
доц.

П Охорона навколишнього 
середовища 182,5

944
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького

Соціокультурний діалог етнокультурних 
спільнот Приазов'я в контексті зміцнення 
соборності України
Катаєв Станіслав Львович, д-р соціол. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

165,5

945

Міжнародний науково-
навчальний центр 
інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України

Інформаційна підтримка технології навчання 
масового використання персоніфікованих 
електронних виробів цифрової медицини
Вовк Мая Іванівна, канд. біолог. наук, старш. 
наук. співроб.

П Інформатика та кібернетика 79

946 Мукачівський державний 
університет

Методика розвитку пізнавального інтересу 
учнів до історії з використанням ЕНПЗ «Наш 
рідний край – Закарпаття, 4 клас»
Кобаль Василь Іванович, канд. пед. наук, доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

118

947 Мукачівський державний 
університет

Напівпровідникові джерела ІЧ 
випромінювання та фотоприймачі для 
оптичних сенсорів функціональної електроніки 
нового покоління
Кабацій Василь Миколайович, канд. фіз.-мат. 
наук, доц.

П Загальна фізика 61

948 Мукачівський державний 
університет

Створення інтелектуальної сенсорної системи 
фіксації базових показників середовища "одяг-
людина" на основі сучасних 
мікроконтролерних технологій
Курітник Ігор Петрович, д-р техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 118,5

949 Мукачівський державний 
університет

Суспільно-географічні дослідження тенденцій 
розвитку регіону (Закарпатської області)
Папп Василь Васильович, д-р екон. наук, доц. П Дослідження з проблем 

природничих наук 113,5

950
Науковий фізико-
технологічний центр МОН і 
НАН України

Технології формування наноструктур для 
електроніки, медицини та ядерної енергетики 
методом кластерного реактивного іонно-
плазмового синтезу
Бажин Анатолій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

ПК Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 153,5

951
Науковий фізико-
технологічний центр МОН і 
НАН України

Технологія формування захисних покриттів 
для різального інструменту на основі 
багатофазних систем Ti-B-C та AlN-(Ti-Cr)B2
Турбін Петро Васильович, канд. фіз.-мат. наук, 
без звання

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 128

952 Національна металургійна 
академія

Розвиток методів запобігання утворенню 
деформаційних дефектів безшовних труб для 
нафто-газовидобувної промисловості, зокрема 
видобутку сланцевого газу
Данченко Валентин Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 166,7

953 Національна металургійна 
академія

Розробка науково-технічних основ створення 
технології виробництва економічних сталей з 
карбонітридною наноструктурою для 
енергетичного машинобудування
Пройдак Юрій Сергійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 163

954 Національна металургійна 
академія

Розробка ресурсозберігаючих технологій 
екологічно безпечної утилізації металургійних 
відходів з метою отримання матеріалів для 
високотехнологічного застосування
Шатоха Володимир Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 162,5



955 Національна металургійна 
академія

Розробка сучасних інноваційних мало-та 
безвідходних технологій отримання 
високоякісних вуглецевих матеріалів з 
рішенням задач охорони навколишнього 
середовища
Гасик Михайло Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 156

956 Національна металургійна 
академія

Розробка та впровадження новітньої технології 
виготовлення комбінованих металевих 
виливків з порцеляновими вставками, що 
контактують у виробах з хімічно-агресивними 
середовищами
Хричиков Валерій Євгенович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 138,5

957 Національна металургійна 
академія

Розробка технології виробництва 
високоміцних металовиробів на основі 
використання синергетичних ефектів 
суміщення термічної обробки і холодної 
деформації
Дейнеко Леонід Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 157,3

958 Національна металургійна 
академія

Удосконалення і оптимізація технологічної 
схеми електротермії феронікелю з 
впровадженням новітніх комп'ютерних 
технологій контролю та АСУ ТП
Гасик Михайло Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 173,5

959
Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого

Пріоритетні напрями підвищення якості та 
ефективності кримінального законодавства 
України у сфері забезпечення національної 
безпеки України
Настюк Василь Якович, д-р юрид. наук, проф.

П Право 155,5

960 Національний авіаційний 
університет

Інноваційні заходи з ергодизайнерського 
забезпечення євроінтеграційних процесів та 
формування нормативної бази з їх реалізації
Свірко Володимир Олександрович, канд. 
психол. наук, без звання

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 126,7

961 Національний авіаційний 
університет

Інтегрована cистема автоматизованого 
проектування енергетичних установок для 
використання енергії вітру та сонця
Синєглазов Віктор Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 110,5

962 Національний авіаційний 
університет

Комплекс оптимального траєкторного 
управління польотом безпілотного літака в 
збуреній атмосфері
Тунік Анатолій Азарійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 132,5

963 Національний авіаційний 
університет

Методи та засоби оперативної обробки 
інформації цільового призначення з борту 
повітряного судна на основі даних аерофото- 
та відеозйомки
Приставка Пилип Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 83,5

964 Національний авіаційний 
університет

Мультизадачний комплекс автоматичного 
управління на базі інтегрованої інерційно-
супутникової системи для бпла
Ларін Віталій Юрійович, д-р техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 147

965 Національний авіаційний 
університет

Оптимізація надійності систем живлення 
паливом авіаційних газотурбінних двигунів з 
використанням інтелектуального 
діагностичного комплексу
Шмаров Валерій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 100,5

966 Національний авіаційний 
університет

Підвищення екологічної безпеки авіаційної 
техніки впровадженням альтернативних 
моторних палив
Бойченко Сергій Валерійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 153

967 Національний авіаційний 
університет

Підвищення шорсткості асфальто- і 
цементобетонних покриттів автомобільних 
доріг та аеродромів
Бєлятинський Андрій Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 177,7



968 Національний авіаційний 
університет

Розвиток технологій екомоніторингу і експрес-
діагностики для вирішення завдань оцінки 
впливу транспортної діяльності на довкілля
Мовчан Ярослав Іванович, д-р біолог. наук, без 
звання

П Охорона навколишнього 
середовища 167,5

969 Національний авіаційний 
університет

Створення лексикографічних моделей захисту 
інформації для авіаційних застосувань
Конахович Георгій Филимонович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 67,5

970 Національний авіаційний 
університет

Технології отримання полімерних 
композиційних матеріалів конструкційних 
елементів та покриттів для поглинання 
електромагнітного випромінювання у 
літакобудуванні
Трачевський Вячеслав Васильович, канд. хім. 
наук, доц.

П Хімія 111,3

971

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Дослідження та розробка літака з шасі на 
повітряної подушці
Гайдачук Олександр Віталійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 77

972

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Методологічні основи управління розвитком 
підприємств пріоритетних галузей через 
трансформацію бізнес-моделей.
Латкін Матвій Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 108,5

973

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Методологія удосконалення промислових 
паливно-енергетичних комплексів і авіаційних 
двигунів з використанням інформаційно-
вимірювальних систем моніторингу змінних 
станів в умовах невизначеності вхідних даних
Кошовий Микола Дмитрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 116

974

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Наукові основи інтегрованого проектування та 
конструювання агрегатів літаків транспортної 
категорії за допомогою інформаційних 
технологій
Гребеніков Олександр Григорович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 90,5

975

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Наукові основи створення імпульсних 
технологічних систем для виконання 
високонавантажених стиків та з'єднань 
конструкцій транспортних засобів
Нечипорук Микола Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 103

976

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Обґрунтування та розробка стратегічних 
напрямків розвитку підприємств наукоємного 
виробництва в умовах конкурентного 
зовнішнього середовища
Божко Валерій Павлович, д-р техн. наук, проф.

П Економіка 97

977

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка безпілотного комплексу дистанційної 
реєстрації прихованих змін на місцевості з 
використанням методу зондування порушень 
динамічної рівноваги біопродукційних процесів
Кобрін Віталій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

ПК Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 150

978

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка інженерної методики проектування 
з'єднувальних вузлів і дослідження технології 
їх формування методом поздовжньої намотки у 
виробах з композитів.
Карпов Яків Семенович, д-р техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 94,5

979

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка інтелектуальних безпілотних 
літаючих платформ та їх програмно-
математичного забезпечення для оперативного 
моніторингу надзвичайних ситуацій
Кортунов В’ячеслав Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 134,5



980

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка методів та засобів забезпечення 
довготермінової експлуатації енергоустановок 
аерокосмічної техніки і транспорту
Безручко Костянтин Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 112,5

981

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка науково-методичних основ 
експлуатації безпілотних літальних апаратів в 
цивільній авіації України
Малєєва Ольга Володимирівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 115,5

982

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Розробка принципів побудови та створення 
елементів технологічних систем прецизійного 
оброблення з використанням термоімпульсних 
джерел
Планковський Сергій Ігорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 90

983

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Створення наукових основ проектування та 
технології виробництва агрегатів авіаційної та 
ракетно-космічної техніки із полімерних 
композиційних матеріалів
Гайдачук Віталій Євгенович., д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 120

984

Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Удосконалення технологічних систем 
заготівельно-штампувального і 
механообробного виробництва авіаційної та 
автомобільної техніки на основі моделювання 
досліджуваних процесів
Кривцов Володимир Станіславович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 91,5

985 Національний лісотехнічний 
університет України

Розробка технології пришвидшеного 
вирощування деревної маси в плантаційних 
насадженнях на основі використання 
регуляторів росту рослин
Дебринюк Юрій Михайлович, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 102,5

986 Національний лісотехнічний 
університет України

Розроблення ресурсоощадних технологій 
конвективного сушіння шпону та подрібненої 
деревини.
Білей Петро Васильович, д-р техн. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 142,5

987 Національний лісотехнічний 
університет України

Розроблення технології підвищення біо- та 
атмосферостійкості деревини шляхом її 
термічного модифікування
Максимів Володимир Михайлович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 98

988

Національний науково-
дослідний інститут 
українознавства та всесвітньої 
історії

Самобутність етнокультури Гуцульщини як 
складової національної культури України: 
освітній вимір
Зеленчук Ярослав Іванович, канд. іст. наук, без 
звання

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

96,5

989
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Інформаційні технології навчання 
природничих дисциплін
Жалдак Мирослав Іванович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

160

990
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Інформаційно-аналітична система 
самооцінювання освітньої діяльності 
педагогічних університетів
Сергієнко Володимир Петрович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

132,5

991
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Лінгводидактичні моделі технологій 
формування соціоактивної українськомовної 
особистості (для іноземних студентів і слухачів 
університетських курсів)
Мацько Любов Іванівна, д-р філол. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

158,5

992
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Розроблення новітньої педагогічної технології 
превентивної освіти та виховання студентської 
молоді
Страшко Станіслав Васильович, канд. біолог. 
наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

156,5

993
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

Формування інформатичної компетентності 
майбутніх учителів
Яшанов Сергій Микитович, д-р пед. наук, проф. П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

173,5



994
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

«САТУРН»
Волонцевич Дмитро Олегович, д-р техн. наук, 
проф.

П Механіка 173

995
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Дослідження слабких енергетичних 
перетворень у кліткових структурах на основі 
явища п'єзобіосинтезу
Сокол Євгеній Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Приладобудування 108,5

996
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Експериментальні та розрахункові 
дослідження з метою створення перспективних 
вихідних патрубків потужних парових турбін 
ТЕС та АЕС
Суботович Валерій Петрович, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Енергетика та 
енергозбереження 174

997
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Енергоефективна технологія подовженого 
зберігання харчових продуктів та очищення 
води на основі комплексу високовольтних 
імпульсних дій
Бойко Микола Іванович, д-р техн. наук, проф.

ПК Біологія, біотехнології, 
харчування 185

998
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Наукове обґрунтування та розроблення 
способу одержання нового типу кондитерських 
(кулінарних) жирів функціонального 
призначення
Гладкий Федір Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 127,5

999
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Нові методи синтезу полімерів та кополімерів 
радикальною полімеризацією із застосуванням 
адуктів Дільса-Альдера, як ініціаторів та 
складових кополімерів
Каратєєв Арнольд Михайлович, д-р хім. наук, 
проф.

П Хімія 98,5

1000
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Підвищення електробезпеки персоналу та 
надійності експлуатації енергооб'єктів України 
при аварійних режимах роботи
Баранов Михайло Іванович, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Енергетика та 
енергозбереження 139

1001
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розвиток теорії та науково-методичних основ 
для створення і модернізації турбогенераторів, 
що задовольняють сучаснім вимогам 
електроенергетичної системи України
Мілих Володимир Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 130,5

1002
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка дисперсійнозміцнених 
композиційних карбідкремнієвих та 
цирконійвмісних матеріалів підвищеної 
зносостійкості
Семченко Галина Дмитрівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Хімія 140,5

1003
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка експериментального зразка 
енергоефективного електропривода 
електромобіля з суперконденсаторною 
батареєю
Клепіков Володимир Борисович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 108,5

1004
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка енергоефективних комплексних 
систем утилізації теплових вторинних 
енергоресурсів високотемпературних 
енерготехнологічних процесів
Ганжа Антон Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 119,5

1005
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка засобів підвищення ефективності 
лінійних ударних електромеханічних 
прискорювачів та силових пристроїв
Болюх Володимир Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 123

1006
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка інноваційних технологій 
функціональних наноматеріалів для 
підвищення ресурсу, корозійного і механічного 
опору та відновлення металевих виробів
Сахненко Микола Дмитрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Хімія 153



1007
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка інтелектуальних прикладних 
інформаційних технологій для підвищення 
ефективності створення проблемно-
орієнтованих програмних систем
Ткачук Микола В’ячеславович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 100

1008
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка інформаційної технології формування 
портфелів проектів національного рівня на 
основі імітаційної моделі науково-
технологічного розвитку України
Кононенко Ігор Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 116,5

1009
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка комплексного генеруючого вузла-
регулятора на базі відновлювальних джерел 
електроенергії
Артюх Станіслав Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 118

1010
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка концепції ультразвукової 
допплерівської системи діагностики стану 
атеросклерозу на основі аналізу нелінійних 
вібрацій бляшки для системи реабілітації 
потерпілих у зоні бойових дій
Порошин Сергій Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 95

1011
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка методів підвищення точності 
інерціальних та інерціально-супутникових 
навігаційних систем шляхом визначення та 
алгоритмічної компенсації похибок первинних 
вимірів
Бреславський Дмитро Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Приладобудування 144

1012
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка методів та моделей механіки 
контактної взаємодії складнопрофільних тіл 
методом граничних елементів
Ткачук Микола Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Механіка 155,5

1013
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка практичних положень створення 
накопичувачів енергії з раціональними 
параметрами для приміських поїздів 
електрифікованих залізниць
Омельяненко Віктор Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 109,5

1014
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка складів композиційних високоміцних 
склокристалічних матеріалів для елементів 
бронезахисту
Брагіна Людмила Лазарівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 140

1015
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка способу одержання безхлорних 
калійних добрив нового покоління
Гринь Григорій Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Хімія 143,7

1016
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка та дослідження методів перетворення 
зображень в системах візуалізації тренажерних 
комплексів.
Качанов Петро Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 96

1017
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка та дослідження нових нанорозмірних 
багатошарових плівкових композицій для 
рентгенівської оптики та нанотрибології
Кондратенко Валерій Володимирович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 113,7

1018
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка та застосування нетрадиційних схем 
селекції рентгенівського пучка для аналізу 
нано-структурованих матеріалів та 
нанодомішок
Михайлов Ігор Федорович, д-р фіз.-мат. наук, 
старш. наук. співроб.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 113

1019
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка техніко-технологічних рішень і 
дослідних зразків елементів системи «верстат-
оснастка-інструмент» плоского торцевого 
шліфування важкооброблюваних матеріалів
Грабченко Анатолій Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 141



1020
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Розробка технічних рішень із забезпечення 
енергозбереження, ресурсу та екологізації 
транспортних і стаціонарних поршневих 
двигунів
Марченко Андрій Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 116,5

1021
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Синтез ітераційних багатоканальних 
слідкуючих електроприводів для механізмів 
подачі металорізальних верстатів особливо 
високої точності
Клепіков Володимир Борисович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 138,5

1022
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Система попередження про грозову небезпеку
Кравченко Володимир Іванович, д-р техн. 
наук, проф.

П Приладобудування 140,5

1023
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Створення малоенергоємних екологічно 
орієнтованих високоресурсних керамічних 
матеріалів
Рищенко Михайло Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Хімія 155

1024
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Створення модифікованих матеріалів для 
ефективного електрохімічного перетворювання 
сонячної енергії у водневу і отримання тепла
Байрачний Борис Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Хімія 140

1025
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Структурний та параметричний синтез систем 
автоматичного керування процесом 
теплопостачання будівель за критеріями 
комфортності та економічності
Куценко Олександр Сергійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 99

1026
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Термоекономічна багатофакторна оптимізація 
надкритичних циклів холодильних машин і 
теплових насосів
Братута Едуард Георгійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 115,5

1027

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Автоматизація моніторингу гідрохімічного 
стану підземних вод АЕС
Лук’яненко Святослав Олексійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 134,5

1028

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Автоматизація проектування та прогнозування 
працездатності черв'ячних фрез
Пасічник Віталій Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 135,5

1029

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Адаптивна система управління верстатами з 
ЧПК
Петраков Юрій Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 135,5

1030

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Адаптивний маніпулятор віброхвильового 
руйнування гірських порід та видобутку 
корисних копалин
Шевчук Степан Прокопович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 132,5

1031

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Дослідження новітніх ультраширокосмугових 
адаптивних низькопрофільних фазованих 
антенних решіток для перспективних 
радіосистем подвійного призначення
Дубровка Федір Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 139

1032

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Дослідження та застосування методів 
криптоаналізу важкооборотних 
криптографічних перетворень в класичній та 
квантовій моделі обчислень
Савчук Михайло Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 106

1033

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Електрохімічний пристрій для визначення 
вмісту діоксиду сульфуру в повітрі та в 
технологічних газових середовищах
Лінючева Ольга Володимирівна, д-р техн. 
наук, проф.

П Хімія 185,5



1034

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Енерготехнологічний комплекс з 
інтелектуальним керуванням робочим 
режимом та віброзахистом з використанням 
репульсивних клатратів
Єрошенко Валентин Андрійович, д-р техн. 
наук, проф.

ПК Енергетика та 
енергозбереження 153

1035

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Каталітичні системи на основі нанорозмірних 
оксидів металів для специфічних методів 
очищення стічних вод
Мітченко Тетяна Євгеніївна, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Хімія 175,7

1036

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Комплексне використання групи безпілотних 
літальних апаратів для задач промислово-
екологічної розвідки
Збруцький Олександр Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 123,5

1037

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Комплексне фізико-хімічне гальмування 
корозійних процесів і підвищення 
ефективності теплообміну у водному 
середовищі для енергозбереження ресурсів 
України
Герасименко Юрій Степанович, д-р техн. наук, 
проф.

П Хімія 123,5

1038

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Математичне моделювання та розробка засобів 
діагностики стану людини на основі аналізу 
інфрачервоного випромінювання патогенних 
зон
Колобродов Валентин Георгійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Приладобудування 166,5

1039

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Методи та засоби автоматичної систематизації 
динамічного науково-освітнього ресурсу 
глобального електронного інформаційного 
простору
Тарасенко Володимир Петрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 143,5

1040

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Методичне забезпечення сталого економічного 
зростання України на основі моделювання 
динаміки макроекономічних показників
Гавриш Олег Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Економіка 141

1041

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Науково-методичні основи оптимізації 
структурно-параметричних рішень гнучких 
систем електропостачання в умовах 
реструктуризації ринку електроенергії
Денисюк Сергій Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 151

1042

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Науково-технічні засади проектування 
обладнання для формування виробів з 
полімерних композицій із врахуванням їх 
в'язкопружних властивостей
Мікульонок Ігор Олегович, д-р хім. наук, проф.

П Хімія 145

1043

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Одержання високоефективних силікатних 
матеріалів для захисту водного басейну від 
радіоактивного забруднення
Корнілович Борис Юрійович, д-р хім. наук, 
проф.

П Хімія 153,7

1044

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Отримання енергоносіїв з відходів 
виробництва біодизельного палива, 
промислових стоків, мікроводорості Chlorella 
vulgaris та відходів її культивування»
Кузьмінський Євгеній Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 163

1045

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Підвищення ефективності системи 
теплозабезпечення адміністративної будівлі за 
рахунок використання місцевих 
відновлюваних джерел енергії
Кудря Степан Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 140,5

1046

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Проектування технологічних процесів та 
устаткування для одержання традиційних і 
наномодифікованих реактопластичних 
полімерних композиційних матеріалів
Колосов Олександр Євгенович, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Машинобудування 140,5



1047

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка архітектури системи та засобів 
інтелектуального керування космічним 
транспортним маніпулятором і його 
компонентами та моделювання їх роботи
Ямпольский Леонід Стефанович, канд. техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 76

1048

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка високоефективного та екологічно 
безпечного водневого теплогенератора для 
комунальної енергетики
Варламов Геннадій Борисович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 111

1049

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка гідравлічних мехатронних систем 
машинобудування з високими показниками 
ефективності і надійності
Яхно Олег Михайлович, д-р техн. наук, проф.

П Машинобудування 162,5

1050

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка енергоефективних конструкцій печей 
прямого нагрівання Кастнера для графітування 
електродних виробів
Панов Євген Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 114

1051

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка засобів із продовження експлуатації 
високотемпературних елементів енергетичного 
та промислового обладнання
Черноусенко Ольга Юріївна, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 143,5

1052

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка і дослідження зволожувальних 
розчинів з антибактеріальними властивостями 
для задруковування поліграфічної та 
пакувальної продукції плоским офсетним 
друком
Величко Олена Михайлівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Хімія 160,5

1053

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка і дослідження частотно-селективних 
структур міліметрового діапазону на основі 
тонких багатомодових діелектричних 
резонаторів
Татарчук Дмитро Дмитрович, канд. техн. наук, 
доц.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 129,5

1054

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка і застосування нових екологічно 
безпечних технологій отримання 
наноцелюлози, продуктів хімічних і 
фармацевтичних виробництв із недеревної 
рослинної сировини
Барбаш Валерій Анатолійович, канд. хім. наук, 
доц.

П Охорона навколишнього 
середовища 133,5

1055

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка інформаційно-вимірювальної 
системи позиціювання інструмента в робочому 
просторі обладнання
Тимчик Григорій Семенович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 166

1056

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка комплексної системи забезпечення 
безпеки та живучості функціонування 
складних технічних систем у реальному 
режимі часу
Панкратова Наталія Дмитрівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 145

1057

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка комплексу науково-технічних рішень 
для створення системи енергоменеджменту 
закладів освіти МОН України
Дешко Валерій Іванович, д-р техн. наук, проф.

ПК Енергетика та 
енергозбереження 141,5

1058

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка концепції системного підходу та 
обґрунтування ресурсозберігаючих способів 
освоєння підземного простору мегаполісів
Гайко Геннадій Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 130,5

1059

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка методичного забезпечення та 
макетного зразку системи моніторингу на 
основі концепції Structural Health Monitoring
Бурау Надія Іванівна, д-р техн. наук, проф.

П Приладобудування 134



1060

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка методів та засобів діагностування 
енергоефективності стаціонарних установок 
для створення системи енергоменеджменту 
гірничовидобувних підприємств
Чермалих Валентин Михайлович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 153

1061

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка методології системного аналізу, 
моделювання та оцінювання фінансових 
ризиків
Бідюк Петро Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 143

1062

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка нових засобів діагностики міцності та 
надійності біомеханічних систем «кістка – 
суглоб - імплантат» з урахуванням 
пошкоджень біологічних тканин
Крищук Микола Георгійович, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Механіка 119,7

1063

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка принципів побудови безпроводових 
сенсорних мереж із самоорганізацією для 
моніторингу параметрів навколишнього 
середовища
Лисенко Олександр Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 108,5

1064

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка радіолінії із гігабітною пропускною 
здатністю терагерцового діапазону для 
надвисокошвидкісних розподільчих мереж 
доступу
Наритник Теодор Миколайович, канд. техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 117,5

1065

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка ресурсозберігаючого регламенту 
пресування вуглеграфітових виробів
Карвацький Антон Янович, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Енергетика та 
енергозбереження 124,5

1066

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка системи контролю та управління 
роботизованими мобільними засобами для 
комплексного моніторингу стану середовища 
та наземних об'єктів
Стенін Олександр Африканович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 123

1067

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка та впровадження системи управління 
ІТ-інфраструктурою з консолідованими 
інформаційно-обчислювальними ресурсами
Ролік Олександр Іванович, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Інформатика та кібернетика 128

1068

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка та дослідження комбінованого 
сонячного колектору на основі алюмінієвих 
теплових труб для ефективного перетворення 
сонячної енергії в електричну та теплову
Хайрнасов Сергій Манісович, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Енергетика та 
енергозбереження 115,3

1069

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка та створення мультифункціональної 
енергопродукуючої комірки на основі 
полімерів та наноструктурованих оксидів
Жуйков Валерій Якович, д-р техн. наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 171

1070

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка технології виготовлення 
композиційної керамічної, металокерамічної та 
металополімерокерамічної броні із надміцних 
надтвердих армованих керамічних матеріалів
Лобода Петро Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 140,3

1071

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка технології і створення твердотільної 
сенсорної системи на основі двопортового 
резонатора та масиву наноструктур
Якименко Юрій Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 173,5



1072

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка уніфікованого пристрою 
завадостійкої передачі інформації у 
високошвидкісних каналах радіорелейного та 
супутникового зв'язку
Уривський Леонід Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 105,5

1073

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розробка цифрового модемного обладнання 
тропосферних станцій нового покоління і 
систем радіозв'язку малих космічних апаратів
Ільченко Михайло Юхимович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 128,5

1074

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розроблення та дослідження високоефективних 
архітектур спеціалізованих комп'ютерних 
систем для реалізації обчислень у скінченних 
полях
Дичка Іван Андрійович, д-р техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 102,5

1075

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Розроблення технології синтезу 
високоефективних мультифункціональних 
наноструктурованих матеріалів для мікро- та 
альтернативної енергетики.
Орлов Анатолій Тимофійович, канд. техн. 
наук, доц.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 123,3

1076

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Створення засобів проектування та розробка на 
їх основі високопродуктивних процесорів 
систем технічного зору
Сімоненко Валерій Павлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 100,5

1077

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Створення і дослідження високошвидкісних 
шпиндельних вузлів із затискними 
механізмами на модульному принципі для 
багатокоординатних верстатів нового покоління
Кузнєцов Юрій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 170,5

1078

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Створення сегнетоелектричних 
запам'ятовуючих пристроїв та електронних 
дисків
Мартинюк Яків Васильович, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

ПК Інформатика та кібернетика 92,5

1079

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Створення широкосмугових високовольтних 
вимірювальних підсилювачів та системи їх 
дослідження і метрологічної атестації
Туз Юліан Михайлович, д-р техн. наук, проф.

П Приладобудування 132,5

1080

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Технологічні основи зменшення кількості 
переходів у формоутворюючих операціях 
витягування, обтиску та роздачі
Калюжний Володимир Леонідович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 121

1081

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Технологічні основи створення сучасних 
технологій і оснащення комплексного 
ресурсозберігаючого формоутворення 
вісесиметричних виробів
Гожій Сергій Петрович, д-р техн. наук, доц.

П Машинобудування 145

1082

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Технологічні особливості прогнозування 
властивостей розплавів і структури металу 
виливків для роботи в екстремальних умовах
Ямшинський Михайло Михайлович, канд. 
техн. наук, доц.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 105

1083

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут»

Технологія обробки сервісів з інтеграцією 
інформаційних ресурсів в системах підтримки 
операційної діяльності підприємств зв'язку
Глоба Лариса Сергіївна, д-р техн. наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 113

1084 Національний транспортний 
університет

Збільшення ресурсу використання 
універсальної моторно-трансмісійної оливи у 
вітчизняних гусеничних машинах за рахунок 
оптимізації структурного складу оливи
Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 134,7



1085 Національний транспортний 
університет

Підвищення довговічності асфальтобетонного 
покриття на мостах за рахунок застосування 
полімерних модифікаторів
Мозговий Володимир Васильович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 153,5

1086 Національний транспортний 
університет

Поліпшення паливної економічності та 
екологічних показників двигунів автомобілів 
добавкою водневмісного газу до повітряного 
заряду
Гутаревич Юрій Феодосійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 137,5

1087 Національний транспортний 
університет

Розробка мобільного комплексу для 
діагностики експлуатаційного стану дорожніх 
покриттів «МК-ДЕС-НТУ»
Павлюк Дмитро Олександрович, д-р техн. 
наук, старш. наук. співроб.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 168

1088 Національний транспортний 
університет

Розробка моделей партнерства підприємств 
автомобільного транспорту в розвитку систем 
технічного обслуговування та ремонту парків 
транспортних засобів
Воркут Тетяна Анатоліївна, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 124

1089 Національний транспортний 
університет

Розробка моделей та методів оптимізації 
перевезень вантажів у міжнародному 
сполученні
Прокудін Георгій Семенович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 119

1090 Національний транспортний 
університет

Створення траншейно-котлованних 
універсальних землерийних машин 
безперервної дії
Дем'янюк Володимир Андрійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 123,3

1091 Національний транспортний 
університет

Теоретичні основи створення інтелектуальних 
систем моніторингу забруднення 
придорожнього середовища транспортними 
потоками
Матейчик Василь Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 139,5

1092 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Біографічний підхід в історико-філософських і 
релігієзнавчих студіях: на матеріалах 
дослідження філософської та богословської 
спадщини Київської духовної академії 
(1819–1924)
Ткачук Марина Леонідівна, д-р філос. наук, 
проф.

П Філософія, історія та 
політологія 194

1093 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Визначення впливу флуоресцентних 
наноматеріалів на гемопоетичну систему для 
ранньої діагностики онкогематологічних 
захворювань
Білько Надія Михайлівна, д-р мед. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 127,5

1094 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Інтелектуальні пошукові системи над 
соціальними мережами
Глибовець Микола Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 117

1095 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Отримання гідрофобних мембран для 
мембрано-дистиляційних процесів на основі 
нових флуоровмісних полімерів
Вакулюк Поліна Василівна, канд. техн. наук, 
доц.

П Хімія 117

1096 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Прогностичне моделювання динаміки 
енергетичних потоків зональних екосистем 
України за умов зміни клімату
Вишенська Ірина Георгіївна, канд. біолог. 
наук, доц.

П Охорона навколишнього 
середовища 115,3

1097 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Вимірювання температури мікро- та 
наноструктурованих об'єктів методом 
комбінаційного розсіювання світла
Стадник Богдан Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Приладобудування 159

1098 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Відслідковування рухомих об'єктів у 
відеопотоках реального часу
Рашкевич Юрій Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 117,5



1099 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Ефективні системи електрозабезпечення 
окремих будівель на основі поновлюваних 
джерел енергії
Щур Ігор Зенонович, д-р техн. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 114

1100 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Комплексна адсорбційно-біологічна технологія 
очищення стоків від сполук азоту
Мальований Мирослав Степанович, д-р техн. 
наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 124,3

1101 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Методи аналізу режимів інтелектуальних 
електроенергетичних систем та керування їх 
об'єктами
Варецький Юрій Омелянович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 131

1102 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Методи побудови та моделі інформаційно – 
телекомунікаційної інфраструктури на основі 
SDN – технологій для систем електронного 
урядування
Климаш Михайло Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 153

1103 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Методи, моделі та засоби автоматизованого 
проектування систем “розумного будинку”
Теслюк Василь Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 137

1104 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Модифікатори дорожніх бітумів на основі 
відновлювальної сировини
Старчевський Володимир Людвікович, д-р 
техн. наук, проф.

П Хімія 113

1105 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Основи технології створення 
енергозберігаючих мультимодальних 
композиційних цементів та бетонів 
поліфункціонального призначення на їх основі
Саницький Мирослав Андрійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 149,5

1106 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Підвищення ефективності видобування 
корисних копалин шляхом удосконалення 
бурової та транспортувальної техніки
Харченко Євген Валентинович, д-р техн. наук, 
проф.

П Механіка 145,5

1107 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Підвищення точності систем обліку 
природного газу з метою його економного 
споживання
Пiстун Євген Павлович, д-р техн. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 158,5

1108 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розробка нових електродугових покриттів для 
продовження ресурсу деталей машин, що 
експлуатуються в умовах обмеженого мащення
Похмурська Ганна Василівна, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Машинобудування 124

1109 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення багатофункційних 
перетворювачів на основі мікро- і 
наноструктур кремнію для інформаційно-
вимірювальних систем
Дружинін Анатолій Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 166,5

1110 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення елементів та структурно-схемних 
рішень пристроїв органічної електроніки
Готра Зенон Юрійович, д-р техн. наук, проф. П Електроніка, радіотехніка та 

телекомунікації 133,5

1111 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення засобів і методів формування та 
обробки багато спектральних зображень для 
систем спеціального призначення
Ткаченко Віктор Федорович, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 133

1112 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення і дослідження малогабаритних 
компонентних давачів та методик 
опрацювання інформаційних сигналів для 
діагностики залізничної колії
Нічога Віталій Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 133,5



1113 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення компонентів і синтез 
інформаційно-аналітичної системи управління 
енергоефективністю регіону
Медиковський Микола Олександрович, д-р 
техн. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 132,5

1114 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення методик визначення несучої 
здатності та деформативності залізобетонних 
конструкцій зміцнених новітніми матеріалами 
за дії навантаження
Бліхарський Зіновій Ярославович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 148,3

1115 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення методів, засобів і нормативного 
забезпечення контролю виробництва 
органічної продукції
Столярчук Петро Гаврилович_____, д-р техн. 
наук, проф.

П Приладобудування 147

1116 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення основ технології одержання 
дорожніх бітумів та бітумних емульсій, 
модифікованих полімеризаційними та 
конденсаційними смолами
Братичак Михайло Миколайович, д-р хім. 
наук, проф.

П Хімія 165,5

1117 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення перспективних методів та 
програмних засобів мультипараметричної 
оптимізації процесів забезпечення якості 
радіоелектронної апаратури за техніко-
економічними критеріями
Недоступ Леонід Аврамович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 142,5

1118 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Розроблення та дослідження 
експериментального зразка швидкодійного 
контура енергоефективного керування та 
регулювання координат режимів плавлення в 
дуговій сталеплавильній печі
Лозинський Орест Юліанович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 148,5

1119 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Сенсорні мікроелектронні прилади на основі 
радіаційностійких напівпровідникових 
наноматеріалів для термоядерних реакторів, 
прискорювачів частинок, космічних апаратів
Большакова Інеса Антонівна, д-р техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 160,5

1120 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Система комплексної діагностики ізоляції 
високовольтного електроустаткування під 
робочою напругою
Журахівський Анатолій Валентинович, д-р 
техн. наук, проф.

ПК Енергетика та 
енергозбереження 107

1121 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Створення імпульсного полічастотного 
вібраційного технологічного обладнання
Кузьо Ігор Володимирович, д-р техн. наук, 
проф.

П Механіка 153,5

1122 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Створення нових полімерних нанокомпозитних 
матеріалів з керованою архітектурою, in situ 
наповнених напівпровідниковими частинками
Токарев Віктор Сергійович, д-р хім. наук, 
старш. наук. співроб.

П Хімія 134

1123 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Текстуровані сонячні елементи CdS/CdTe з 
наночастинками золота і розширеним спектром 
фоточутливості та системи відбору енергії
Ільчук Григорій Архипович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 155

1124 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Теоретичне обґрунтування та 
експериментальне дослідження ефективності 
роботи котельних установок в процесі 
довготривалої експлуатації
Мисак Йосиф Степанович, д-р техн. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 159,3

1125 Національний університет 
«Львівська політехніка»

Фізико-хімічні та технологічні принципи 
створення наноструктурованих матеріалів і 
покриттів з особливими функціональними 
властивостями та їх інформаційні моделі
Дурягіна Зоя Антонівна, д-р техн. наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 150



1126 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Інноваційний механізм розвитку транспортної 
інфраструктури України шляхом державно-
приватного партнерства
Додін Євген Васильович, д-р юрид. наук, проф.

П Право 104,5

1127 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Комплексне дослідження забезпечення 
ефективності досудового провадження
Тіщенко Валерій Володимирович, д-р юрид. 
наук, проф.

П Право 141,5

1128 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Правова адаптація до умов внутрішнього 
ринку ЄС в аспекті імплементації Угоди про 
асоціацію ЄС - Україна
Вишняков Олександр Костянтинович, д-р 
юрид. наук, проф.

П Право 206

1129 Національний університет 
«Одеська юридична академія»

Правовий механізм забезпечення розвитку 
публічної служби в Україні
Ківалов Сергій Васильович, д-р юрид. наук, 
проф.

П Право 124

1130
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Атласне електронне великомасштабне 
картографування земельних ресурсів науково-
дослідних господарств для потреб оптимізації 
їх використання і підвищення ефективності 
господарювання
Ковальчук Іван Платонович, д-р геогр. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 136,5

1131
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Біотехнологія розмноження, генетичної 
ідентифікації та діагностики фітопатогенів 
ягідних культур
Ліханов Артур Федорович, канд. біолог. наук, 
без звання

П Дослідження з проблем 
природничих наук 95,5

1132
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Випробування і зооінженерне оцінювання 
обладнання, яке використовують для 
механізації та автоматизації технологічного 
процесу виробництва молока
Угнівенко Анатолій Миколайович, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 74

1133
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Вплив нервової системи тварин різного віку на 
імунну та антиоксидантну системи організму 
та їх корекція
Карповський Валентин Іванович, д-р 
ветеринар. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 111

1134
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Дослідження і розробка конструктивних 
параметрів робочих органів ґрунтообробних 
машин, придатних для лиття з бейнітного 
чавуну
Миропольський Олександр Михайлович, канд. 
техн. наук, доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 38,5

1135
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Екологічний моніторинг, дослідження та 
прогнозування стану біоресурсів водойм 
комплексного призначення
Шевченко Петро Григорович, канд. біолог. 
наук, доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 107,5

1136
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Інвентаризація та флористичний аналіз 
заповідних дендросозофітів Українського 
Полісся
Попович Сергій Юрійович, д-р біолог. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 94

1137
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Моніторинг продуктів біотрансформації 
відходів тваринницьких підприємств за різних 
систем зберігання та утилізації гною і посліду
Захаренко Микола Олександрович, д-р біолог. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 101,5

1138
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Напрями підвищення конкурентоспроможності 
аграрного сектору в умовах формування і 
функціонування ЗВТ з ЄС
Кваша Сергій Миколайович, д-р екон. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 123,5

1139
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Наукове обгрунтування екотоксикологічної 
оцінки нанопрепаратів, що застосовуються у 
рослинництві
Макаренко Наталія Анатоліївна, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 66,5



1140
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Наукове обґрунтування застосування 
інноваційних педагогічних технологій у 
підготовці майбутніх педагогів для 
природоохоронних та аграрних вищих 
навчальних закладів
Сопівник Руслан Васильович, д-р пед. наук, 
доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 87,5

1141
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Наукове обґрунтування системи заходів щодо 
організації та реконструкції територій об'єктів 
культурної спадщини
Олексійченко Надія Олександрівна, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 76

1142
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Наукове обґрунтування створення та 
використання преміксів у годівлі 
сільськогосподарських птахів
Сичов Михайло Юрійович, д-р сільськогосп. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 97,5

1143
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Наукове обґрунтування та практична реалізація 
біоресурсного потенціалу польових культур за 
зниження впливу стресових чинників довкілля
Каленська Світлана Михайлівна, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 126,5

1144
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Наукове обґрунтування та розробка моделі 
нормативного зонального землеробства в 
Лісостепу України
Танчик Семен Петрович, д-р сільськогосп. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 117,5

1145
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Науково-теоретичне обгрунтування оцінки та 
управління біологічними ризиками в 
харчовому ланцюзі
Якубчак Ольга Миколаївна, д-р ветеринар. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 84,5

1146
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Науково-технічні основи глибинної переробки 
відходів жирів у енергоносії, корм і добрива
Сухенко Юрій Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 107,5

1147
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Обґрунтування та розробка молекулярного 
сенсора, чутливого до компонентів газової 
фази (СО2 і Н2О), для перативного контролю 
процесів життєдіяльності біологічних об'єктів
Максін Віктор Іванович, д-р хім. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 100

1148
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Обґрунтувати параметри і режими 
функціонування системи технічного 
обслуговування сільськогосподарської техніки
Дубровін Валерій Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 132

1149
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Перспективи застосування електроадгезивного 
з'єднання тканин у ветеринарній медицині
Дорощук Віктор Олександрович, канд. 
ветеринар. наук, доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 59,5

1150
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Підвищення активності бульбочкових бактерій 
та покращення їх симбіотичної фіксації при 
застосуванні біологічних препаратів на сої
Кошевський Іван Ілліч, д-р біолог. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 82,5

1151
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Правове забезпечення якості та безпеки питної 
води
Ладиченко Віктор Валерійович, д-р юрид. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 83,5

1152
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Провести технологічну оцінку та визначити 
ефективність використання порід овець 
вітчизняної та імпортної селекції 
перспективних спеціалізованих напрямів 
продуктивності (м'ясний, молочний та 
багатоплідний)
Туринський Василь Михайлович, д-р 
сільськогосп. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 67,5

1153
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Прогнозування біоекономічного потенціалу 
сільського господарства України в умовах 
ризиків кліматичних змін
Діброва Анатолій Дмитрович, д-р екон. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 101



1154
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробити гнучкі технології виробництва 
полікомпонентних продуктів для організації 
харчування дітей в навчальних та оздоровчих 
закладах
Філіпова Людмила Юріївна, без ступеня, без 
звання

П Дослідження з проблем 
природничих наук 98

1155
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробити комплексний препарат (брикет) 
пролонгованої дії для забезпечення здоров'я 
лактуючих корів з різних біогеохімічних зон 
України
Засєкін Дмитро Адамович, д-р ветеринар. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 65

1156
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробити механіко-технологічні основи 
оптимізації взаємодії ходових систем 
мобільних енергозасобів та польових машин з 
родючим шаром ґрунту
Ковбаса Володимир Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 115

1157
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробити наукові основи удосконалення 
методів відтворення лісових ресурсів України з 
позицій сталого управління лісами
Маурер Віктор Мельхіорович, канд. 
сільськогосп. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 88,5

1158
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробити нові методичні підходи до 
конструювання та технології виготовлення 
інактивованої вакцини проти туберкульозу 
великої рогатої худоби
Бусол Володимир Олександрович, д-р 
ветеринар. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 96

1159
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробити регіональні технологічні схеми 
прискореного отримання деревної сировини 
для енергетичних цілей на різних категоріях 
лісокультурних площ
Фучило Ярослав Дмитрович, д-р сільськогосп. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 77,5

1160
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробити фінансово-економічний механізм 
ефективного функціонування аграрних 
підприємств у нових умовах оподаткування
Худолій Любов Михайлівна, д-р екон. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 119

1161
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка елементів аналітичного контролю 
показників безпеки: вмісту ПАВ та залишків 
пестицидів у насінні олійних культур і оліях 
при вирощуванні, зберіганні та переробці 
насіння
Грибова Наталія Юріївна, канд. хім. наук, без 
звання

П Дослідження з проблем 
природничих наук 38,5

1162
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка інноваційної стратегії розвитку 
лісового господарства України в умовах 
глобальної екологізації економіки
Кравець Павло Васильович, канд. 
сільськогосп. наук, доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 64,5

1163
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка концепції динамічної оптимізації 
транспортуючих машин
Ловейкін Вячеслав Сергійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 108

1164
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка концепції наукових і прикладних 
засад створення єдиної інформаційної системи 
розповсюдження національної шкали часу з 
використанням ІР-технологій
Коваль Валерій Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 125

1165
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка методики та алгоритмів 
використання часових рядів космічних зйомок 
для моніторингу агроресурсів
Кохан Світлана Станіславівна, д-р техн. наук, 
доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 118,5

1166
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка методів і засобів підвищення 
енергоефективності і екологічної безпеки 
електрообладнання в технологіях АПК
Берека Олег Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 138,5

1167
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка методології епізоотологічного 
моніторингу особливо небезпечних та 
емерджентних хвороб тварин
Недосєков Віталій Володимирович, д-р 
ветеринар. наук, доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 68



1168
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка методу і методик інтегральної оцінки 
якості джерел води для різних видів 
сільськогосподарського водокористування
Копілевич Володимир Абрамович, д-р хім. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 118

1169
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка продовольчих систем в Україні на 
біоекономічній платформі
Талавиря Микола Петрович, д-р екон. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 89,5

1170
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка сучасних науково обґрунтованих 
методів дослідження продукції тваринництва з 
метою попередження зараження людей 
збудниками основних протозойних хвороб 
(токсоплазмоз і неоспороз)
Сорока Наталія Михайлівна, д-р ветеринар. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 86

1171
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка теоретико-методичних підходів до 
розвитку електронної інформаційно-
консультаційної системи дорадництва за 
видами діяльності
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д-р екон. 
наук, доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 116,5

1172
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка теорії вібраційних та роботизованих 
процесів збиральних сільськогосподарських 
машин
Булгаков Володимир Михайлович, д-р техн. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 55,5

1173
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка технології культивування їстівного 
гриба кільцевика (Stropharia rugosoannulata 
Farlow ex Murril)
Цизь Олександр Михайлович, канд. 
сільськогосп. наук, доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 94,5

1174
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розробка технології післязбиральної доробки 
та зберігання зерна кукурудзи з метою 
отримання якісної і екологічно безпечної 
товарної продукції
Подпрятов Григорій Іванович, канд. 
сільськогосп. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 101

1175
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Розроблення керованих технічних засобів 
забезпечення екобезпечних місцевизначених 
технологій землеробства
Войтюк Дмитро Григорович, канд. техн. наук, 
без звання

П Дослідження з проблем 
природничих наук 107,5

1176
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Створення вихідного матеріалу кукурудзи 
цукрової на основі генів функціональної 
чоловічої стерильності та генів структури 
ендосперму
Парій Мирослав Федорович, канд. біолог. 
наук, без звання

П Дослідження з проблем 
природничих наук 72

1177
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Створення геоінформаційних сервісів 
підтримки прийняття рішень в сфері АПК для 
органів державної та місцевої влади
Шелестов Андрій Юрійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 90,5

1178
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Створення єдиного інформаційно-освітнього 
середовища вищого навчального закладу на 
основі хмарних технологій
Глазунова Олена Григорівна, канд. пед. наук, 
доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 101

1179
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Управління споживанням та генерацією енергії 
на підприємствах агропромислового комплексу 
на основі концепції інтелектуальних 
технологій (Smart Grid)
Козирський Володимир Вікторович, д-р техн. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 131,5

1180
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України

Управління якістю насіння картоплі вищих 
репродукцій та продуктивності рослин за 
удосконаленої системи агрохімічного 
забезпечення
Бикін Анатолій Вікторович, д-р сільськогосп. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 61,5

1181
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Дослідження архітектурної спадщини Волині 
кінця ХVІІІ – І-ї третини ХХ століття.
Ричков Петро Анатолійович, д-р архітектури, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 135



1182
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Дослідження складу фізико-механічних 
властивостей та впровадження технології 
переробки і видобування бурштину з родовищ 
Рівненської області
Корнієнко Валерій Ярославович, канд. техн. 
наук, доц.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 80

1183
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Дослідження та удосконалення раціональної 
ресурсозберігаючої технології очищення 
підземних вод від сполук заліза для питного 
водопостачання
Орлов Валерій Олегович, д-р техн. наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 132,5

1184
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Дослідити напружено-деформований стан та 
удосконалити методику розрахунку елементів 
просторових залізобетонних рам
Бабич Євгеній Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 128,5

1185
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Ефективні цементні бетони і розчини з 
використанням відходів каменеподрібнення
Дворкін Леонід Йосипович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 140,3

1186
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Прогнозування розвитку територій з 
урахуванням їх функціональних властивостей і 
впливу геодинамічних процесів
Янчук Руслан Миколайович, канд. техн. наук, 
доц.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 64,5

1187
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Розробка інтелектуальних вимірювальних 
систем експертно-аналітичного контролю 
якості паливно-мастильних матеріалів
Древецький Володимир Володимирович, д-р 
техн. наук, проф.

П Приладобудування 129,5

1188
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Формування безпеки агровиробництва в зоні 
Полісся України
Скрипчук Петро Михайлович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 137

1189
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Дослідження та розробка модулю 
термоакустичного перетворювача теплових 
викидів енергетичних установок транспорту та 
промисловості
Тимченко Віктор Леонідович, д-р техн. наук, 
доц.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 154

1190
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Розвиток проектів та програм інтеграції 
української технічної освіти у світовий 
освітній процес
Кошкін Костянтин Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 154,5

1191
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Розробка екологічно безпечної технології та 
створення експериментальної автоматизованої 
установки безперервного піролізу цілих 
зношених автошин з одержанням 
альтернативних палив
Рижков Сергій Сергійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 160,5

1192
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Розробка енергоефективних суднових 
автоматизованих систем генерації та 
перетворення електроенергії для підвищення 
якості електроенергії та поліпшення 
електромагнітної сумісності
Павлов Геннадій Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 182,5

1193
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Розробка методу визначення головних розмірів 
та характеристик кораблів берегової охорони 
для захисту морських кордонів держави
Нєкрасов Валерій Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 124,5

1194
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Розробка та створення зразку комбінованої 
системи енергопостачання на базі водневих 
гідридних технологій
Тимошевський Борис Георгійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 164,5

1195
Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Розробка теоретичних основ та програмно-
технічних засобів керування багатоцільовим 
морським безекіпажним комплексом
Блінцов Володимир Степанович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 150



1196
Національний університет 
фізичного виховання та спорту 
України

Критерії оцінки функціонального потенціалу 
спортсменів високого класу
Лисенко Олена Миколаївна, д-р біолог. наук, 
старш. наук. співроб.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

174,5

1197
Національний університет 
фізичного виховання та спорту 
України

Система олімпійської підготовки спортсменів 
на етапі максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей
Платонов Володимир Миколайович, д-р пед. 
наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

205

1198
Національний університет 
фізичного виховання та спорту 
України

Технологія відбору та орієнтації спортсменів-
початківців в різних видах спорту
Шинкарук Оксана Анатоліївна, д-р наук з фіз. 
виховання і спорту, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

208,5

1199 Національний університет 
харчових технологій

Розробка енергоефективної технології та 
обладнання для виробництва альтернативних 
видів палива з відновлюваної рослинної 
сировини
Шиян Петро Леонідович, д-р техн. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 127,5

1200 Національний університет 
харчових технологій

Розробка ефективних технологій 
ферментованих харчових продуктів на основі 
використання нових штамів мікроорганізмів та 
інноваційних технологій підготовки води
Прибильський Віталій Леонідович, Грабовська 
Олена В’ячеславівна, д-р техн. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 127

1201 Національний університет 
харчових технологій

Розробка і впровадження новітніх 
ресурсозберігаючих технологій переробки 
білкової сировини для імпортозаміщення 
продуктів спеціального призначення
Пешук Людмила Василівна, д-р сільськогосп. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 146,5

1202 Національний університет 
харчових технологій

Розробка методу розрахунку циклічної 
пошкодженості валопровода парової турбіни 
від його крутних коливань, що виникають при 
підключеннях турбогенератора до мережі
Бовсуновський Анатолій Петрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 92,3

1203 Національний університет 
харчових технологій

Розробка технології дієтичних хлібобулочних 
виробів підвищеної харчової цінності
Дробот Віра Іванівна, д-р техн. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 126,5

1204 Національний університет 
харчових технологій

Розробка технологій низькотемпературного 
оброблення сировини тваринного походження
Поліщук Галина Євгеніївна, д-р техн. наук, доц. П Біологія, біотехнології, 

харчування 100

1205 Національний університет 
харчових технологій

Розроблення інноваційних процесів сушіння 
плодоовочевої сировини та удосконалення на 
їх основі технологій продукції соціального 
харчування
Малежик Іван Федорович, д-р техн. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 142

1206 Національний університет 
харчових технологій

Розроблення технологій мікророзділення у 
процесах концентрування та очищення 
біологічних рідин
Мирончук Валерій Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

ПК Біологія, біотехнології, 
харчування 156,5

1207 Національний університет 
харчових технологій

Створення «розумних» паковань харчових 
продуктів із біодеградованих матеріалів з 
використанням нанодисперсних матеріалів і 
нанофотонних композицій
Арсеньєва Лариса Юріївна, д-р техн. наук, 
проф.

ПК Біологія, біотехнології, 
харчування 176

1208 Національний університет 
харчових технологій

Створити інноваційні інтелектуальні технології 
контролю та управління якістю продукції 
біотехнологічних комплексів харчової 
промисловості
Ладанюк Анатолій Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 127



1209 Національний університет 
харчових технологій

Створити фізико-технічні основи проектування 
обладнання для термохімічної утилізації 
побутових відходів які не підлягають 
промисловій переробці
Cерьогін Олександр Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 49,5

1210 Національний університет 
харчових технологій

Технологія олії з нетрадиційної сировини 
підвищеної біологічної цінності з 
використанням ферментних препаратів 
комплексної дії
Усатюк Світлана Іванівна, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 135

1211 Національний університет 
харчових технологій

Технологія харчової продукції 
функціонального призначення для 
військовослужбовців
Пересічний Михайло Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 162

1212 Національний університет 
харчових технологій

Фізико-хімічні основи впливу нанорозмірності 
на функціональність харчових добавок та 
невпорядкованих оксидних матеріалів як 
багатокомпонентних складних систем
Іванов Сергій Віталійович, д-р хім. наук, проф.

П Хімія 125,5

1213 Національний університет 
харчових технологій

Формування комплексної системи управління 
господарськими ризиками підприємств 
харчової промисловості
Скопенко Наталія Степанівна, д-р екон. наук, 
доц.

П Економіка 146,5

1214 Одеська державна академія будівництва та архітектури

Вплив складних видів навантаження на 
залізобетонні конструкції та каркасно-кам'яні 
будівлі з врахуванням нелінійного 
деформування
Дорофєєв Віталій Степанович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 128,5

1215 Одеська державна академія будівництва та архітектури

Зниження витрат на енергозабезпечення 
будинків шляхом експериментально-
статистичного моделювання для оптимізації 
технології влаштування фасадної теплоізоляції
Менейлюк Олександр Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 125

1216 Одеська державна академія будівництва та архітектури

Сейсмостійкість існуючих каркасно-кам'яних 
будівель за результатами сейсмометричних 
досліджень
Єгупов Костянтин В’ячеславович, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 76

1217
Одеська державна академія 
технічного регулювання та 
якості

Розробка та вдосконалення нормативно-
технічної документації щодо метрологічного 
забезпечення процесу діагностування та 
лікування
Коломієць Леонід Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

П Приладобудування 184

1218
Одеська державна академія 
технічного регулювання та 
якості

Розробка, виготовлення і експериментальне 
випробування еталонного мобільного 
вимірювального комплексу для безгирної 
повірки і калібрування великовантажних 
залізничних платформних ваг
Боряк Костянтин Федорович, д-р техн. наук, 
доц.

П Приладобудування 136,5

1219
Одеська державна академія 
технічного регулювання та 
якості

Синтез інтелектуальних експертних структур 
ентропійної оцінки якості автоматизованих 
систем вимірювання, управління та контролю
Волков Сергій Леонідович, канд. техн. наук, 
доц.

П Машинобудування 168,5

1220
Одеська державна академія 
технічного регулювання та 
якості

Удосконалення конструктивної форми 
металоконструкцій підйомно-транспортних 
машин з метою розширення технологічних 
можливостей
Коломієць Леонід Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

П Механіка 159,5

1221 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Дослідження та розроблення перспективних 
телекомунікаційних технологій передавання 
мереж наступного покоління
Балашов Віталій Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 119,3



1222 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Засоби радіоелектронної боротьби з 
радіоканалами безпілотних розвідувальних 
систем шляхом використання оригінальних 
принципів фазочастотної теорії радіосигналів
Троцишин Іван Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 81

1223 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Механізми та моделі сталого розвитку сфери 
телекомунікації та поштового зв'язку України
Орлов Василь Миколайович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 115

1224 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Радіаційні ефекти в напівпровідникових 
датчиках
Курмашев Шаміль Джамашевич, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Загальна фізика 148

1225 Одеська національна академія харчових технологій

Дослiдження та створення термоелектричних 
охолоджувачiв, iнтегрованих з 
напiвпровiдниковими свiтловипромiнюючими 
дiодами
Семенюк Володимир Олексійович, канд. техн. 
наук, старш. наук. співроб.

П Приладобудування 91

1226 Одеська національна академія харчових технологій

Дослідження і розробка технології 
низькокалорійної кулінарної продукції з 
використанням мікропартикуляту 
концентрованих сироваткових білків 
отриманих методом ультрафільтрації
Тележенко Любов Миколаївна, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 79,5

1227 Одеська національна академія харчових технологій

Науково-практичне обґрунтування методології 
розробки сучасної нормативної технологічної 
документації для консервної промисловості
Верхівкер Яков Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 117

1228 Одеська національна академія харчових технологій

Науково-технічні основи технологій 
функціональних інгредієнтів та продуктів на 
основі полісахаридів
Черно Наталія Кирилівна, д-р техн. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 109,5

1229 Одеська національна академія харчових технологій

Принципи створення інтелектуальної 
надбудови в мережах наступного покоління_
Князева Нина Олексійовна, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 102

1230 Одеська національна академія харчових технологій

Розробка електронно-оптичних методів 
контролю аерозольного забруднення повітря в 
режимі поточного часу
Щекатоліна Світлана Арсенівна, канд. техн. 
наук, доц.

П Приладобудування 50,5

1231 Одеська національна академія харчових технологій

Розробка комплексних технологій виробництва 
зернових продуктів і комбікормів 
функціонального призначення з нетрадиційної 
сировини
Єгоров Богдан Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 149,5

1232 Одеська національна академія харчових технологій

Розробка науково-технологічних рішень для 
підвищення та стабілізації якості борошняних 
виробів при зберіганні і розширенні їх 
асортименту
Іоргачова Катерина Георгіївна, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 116

1233 Одеська національна академія харчових технологій

Розробка систем охолодження морських і 
річкових суден з використання вторинних 
джерел тепла
Тітлов Олександр Сергійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 120,5

1234 Одеська національна академія харчових технологій

Розробка систем терморегулювання 
теплонавантажених елементів мобільних 
комплексів
Смірнов Генріх Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 79,5

1235 Одеська національна академія харчових технологій

Створити cонячні багатофункціональні 
системи тепло- холодо- енергопостачання на 
основі тепловикористовуючого абсорбційного 
циклу
Дорошенко Олександр Вікторович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 145,5



1236 Одеська національна академія харчових технологій

Створити системи охолодження і теплообмінне 
обладнання промислових виробництв, які 
забезпечать зменшення питомих витрат на 
виробництво продукції
Лагутін Анатолій Юхимович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 112,5

1237 Одеська національна академія харчових технологій

Створити энерго- та ресурсозберігаючі 
технології виробництва інертних та рідкісних 
газів для забезпечення їх вторинного 
використання
Симоненко Юрій Михайлович, д-р техн. наук, 
доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 94

1238 Одеська національна морська академія

Акустична система навигації та моніторингу 
терористичних погроз на водному транспорті
Вишневський Л.В., д-р техн. наук, проф.

П Приладобудування 90

1239 Одеська національна морська академія

Контроль технічного стану поршневих кілець 
суднового малообертового дизеля
Колегаєв Михайло Олександрович, канд. техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 64

1240 Одеська національна морська академія

Моніторинг формування прикладної фізичної 
готовності курсантів морських навчальних 
закладів та військово-морських сил України до 
практичної діяльності
Ганчар Іван Лазарович, д-р пед. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

127

1241 Одеська національна морська академія

Обгрунтування параметрів основних підсистем 
національної морської транспортної індустрії 
України
Примачов Микола Тимофійович, д-р екон. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 110,5

1242 Одеська національна морська академія

Оптимізація енергопотоків рухомих тепло-
електроенергетичних комплексів
Онищенко Олег Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 93

1243 Одеська національна морська академія

Підвищення безпеки паливних систем 
високого тиску дизельних установок
Логішев Ігор Висаріонович, канд. техн. наук, 
доц.

П Машинобудування 63

1244 Одеська національна морська академія

Розробка нової електронної картографічної 
навігаційної і інформаційної системи для 
вдосконалення УКХ радіозв'язку
Кошевий Віталій Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 122

1245 Одеська національна морська академія

Створення методів та засобів підвищення 
енергоефективності і енергозбереження 
комбінованих енергетичних установок
Луковцев Валерій Сергійович, канд. техн. наук, 
доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 102,5

1246 Одеська національна морська академія

Удосконалення екологічних характеристик 
суднових енергетичних установок
Половинка Едуард Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 77

1247 Одеська національна морська академія

Удосконалення способів управління рухом 
морського судна в стислих умовах для 
організації гарантованої безпеки судноплавства
Мальцев Анатолій Сидорович, канд. техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 97,5

1248 Одеська національна морська академія

Утилізація п'єзоелектричними 
перетворювачами механічних витрат в 
теплових двигунах
Міюсов Михайло Валентинович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 86,5

1249 Одеський державний 
екологічний університет

“Моделювання екстремальних гідрологічних 
явищ (паводків та посух) на території гірських 
регіонів України в умовах сучасних змін 
клімату ”
Гопченко Євген Дмитрович, д-р геогр. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 139,7

1250 Одеський державний 
екологічний університет

Комплексне управління водними ресурсами 
басейну Куяльницького лиману та його 
гідроекологічним станом в умовах 
господарської діяльності і кліматичних змін
Лобода Наталія Степанівна, д-р геогр. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 128



1251 Одеський державний 
екологічний університет

Оцінка кліматичних ризиків для галузей 
економіки України в умовах глобальних змін 
клімату
Степаненко Сергій Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 152,7

1252 Одеський національний 
економічний університет

Консалтингове забезпечення управлінських 
економіко-екологічних рішень на 
регіональному рівні
КОВАЛЬОВ Анатолій Іванович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 131,5

1253 Одеський національний 
економічний університет

Науково-методичне забезпечення формування 
та реалізації інноваційних стратегій 
регіонального розвитку
ЯНКОВИЙ Олександр Григорович, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 95,5

1254 Одеський національний 
морський університет

«Зелені» технології зведення гідротехнічних 
споруд на пальових опорах для водоймищ 
України
Дубровський Михайло Павлович, д-р техн. 
наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 59

1255 Одеський національний 
морський університет

Енергоефективні рішення для розвитку 
гідротехнічних споруд воднотранспортної 
інфраструктури
Дубровський Михайло Павлович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 120

1256 Одеський національний 
морський університет

Забезпечення енергозбереження і екологічної 
безпеки житлових та промислових будівель і 
споруд
Меркт Ростислав Володимирович, канд. техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 69

1257 Одеський національний 
морський університет

Обліково-аналітичне забезпечення управління 
фінансовою сталістю стивідорної компанії
Ширяєва Людмила Володимирівна, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 56,5

1258 Одеський національний 
морський університет

Організаційно-технологічне проектування 
системи управління безпекою морських портів
Руденко Сергій Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 114

1259 Одеський національний 
морський університет

Організація транспортного процесу 
вантажопасажирських перевезень в поромній 
транспортно-технологічній системі України
Шибаєв Олександр Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 132

1260 Одеський національний 
морський університет

Перспективи функціонування логістичних 
центрів на території морських портів України
Ширяєва Людмила Володимирівна, д-р екон. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 76,5

1261 Одеський національний 
морський університет

Підвищення ефективності експлуатації 
середньообертових дизелів тепловозів і 
морських суден за допомогою методів 
параметричної діагностики робочого процесу
Варбанець Роман Анатолійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 107,5

1262 Одеський національний 
політехнічний університет

Дослідження та аналіз режимів акумулювання 
в комбінованих системах енергопостачання з 
використанням відновлювальних ресурсів 
енергії
Мазуренко Антон Станіславович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 149

1263 Одеський національний 
політехнічний університет

Методи та засоби вибору структурних схем 
охолодження та їх водно-хімічних режимів 
електростанцій та крупних промислових 
підприємств для регіонів України
Кишневський Віктор Панасович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 114,5

1264 Одеський національний 
політехнічний університет

Моделі, методи та інструментальні засоби 
підтримки прийняття рішень з підвищення 
ефективності гідроаеродинамічних процесів в 
діючому енергетичному обладнанні
Антощук Світлана Григорівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 136,5



1265 Одеський національний 
політехнічний університет

Науково-технічні основи технології 
машинобудування транспортуючих засобів з 
удосконаленням конструктивних схем та 
підвищенням експлуатаційної надійності
Оргіян Олександр Андрійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 64,5

1266 Одеський національний 
політехнічний університет

Оцінка складових, які виникають при взаємодії 
роторів у машинах, та зарядочутливі 
підсилювачі з компенсацією зовнішніх впливів 
на первинні перетворювачі
Ямпольський Юрій Стефанович, канд. техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 66,5

1267 Одеський національний 
політехнічний університет

Програмна реалізація відповідних 
математичних моделей здійснюється на 
сучасних обчислювальних комплексах 
кафедри. Кафедра має можливість 
використовувати мережу Интернет доступу до 
світових інформаційних ресурсів.
Становський Олександр Леонідович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 111

1268 Одеський національний 
політехнічний університет

Розробка енергозберігаючих технологій з 
використанням відновлюваних джерел енергії 
в теплонасосних системах
Нікульшин Володимир Русланович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 110,5

1269 Одеський національний 
політехнічний університет

Розробка концепції і експериментальне 
відпрацювання прототипу українського 
сегменту комплексу наукової апаратури 
міжнародного космічного проекту 
«Інтергеліозонд»
Чечельницький Віктор Якович, д-р техн. наук, 
доц.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 97,5

1270 Одеський національний 
політехнічний університет

Розробка методології проектування 
вітроенергетичних комплексів з адаптивним 
керуванням
Оборський Геннадій Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 82

1271 Одеський національний 
політехнічний університет

Розробка та впровадження методики адаптації 
непроектного ядерного палива в аварійних 
режимах стосовно атомних електростанцій 
України
Скалозубов Володимир Іванович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 119,5

1272 Одеський національний 
політехнічний університет

Розробка технологій та програмного комплексу 
для оптимального проектування машинних 
агрегатів конкурентоспроможного технічного 
рівня
Гутиря Сергій Семенович, д-р техн. наук, проф.

П Машинобудування 163

1273 Одеський національний 
політехнічний університет

Створення інтелектуального датчика нового 
покоління на основі сучасних 
напівпровідникових матеріалів для систем 
контролю радіаційної безпеки, індивідуальної 
дозиметрії
Мокріцький Вадим Анатолійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Приладобудування 143,5

1274 Одеський національний 
політехнічний університет

Формування інструментарію моніторингу і 
оцінки інвестиційних проектів з виробництва 
біопалива в системі контролю діяльності і 
розвитку промислового підприємства
Юдін Михайло Айзікович, д-р екон. наук, без 
звання

П Економіка 134,5

1275
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Біотехнологія комплексної переробки відвалів 
збагачення кам'яного вугілля з отриманням 
германієвого концентрату
Блайда Ірина Андріївна, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 148

1276
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Вивчити кризові зміни екосистеми 
Куяльницького лиману та обґрунтувати заходи 
щодо стабілізації його екологічного стану
Черкез Євген Анатольович, д-р геол. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 145



1277
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Вивчити різноманітність та механізми 
взаємодії лактобацил з різних географічних зон 
з іншими організмами та розробити 
біопрепарати для стимуляції росту рослин та їх 
ферментування
Іваниця Володимир Олексійович, д-р біолог. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 159

1278
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Дослідити стан типових водних об'єктів 
Причорномор'я та розробити науково-
методичні рекомендації для проведення їх 
екологічного моніторингу
Медінець Володимир Іванович, канд. фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

П Охорона навколишнього 
середовища 119,7

1279
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Провести дослідження та розробити сучасну 
науково-методичну основу для створення 
новітньої регіональної системи інтегрованого 
морського моніторингу
Черкез Євген Анатольович, д-р геол. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 147

1280
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Розробити науково-методичні підходи та 
біотехнологію ремедіації прибережних 
морських вод від хімічного та 
мікробіологічного забруднення
Гудзенко Тетяна Василівна, канд. біолог. наук, 
доц.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 134

1281
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Розробка математичної моделі для оцінки 
запасу бичкових риб в північно-західній 
частині Чорного моря і прилеглих водоймах
Заморов Веніамін Веніамінович, канд. біолог. 
наук, доц.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 113,5

1282
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Розробка методу високоточного 
дальнометрування коротких трас для 
створення адаптивного оптико-електронного 
сенсора рухомих об'єктів
Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф.

П Приладобудування 176,5

1283
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Розробка нових 3D наноструктур кремнію та 
наноламінатів оксидів металів для 
використання в сенсориці
Сминтина Валентин Андрійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 173

1284
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Розробка нового покоління металокомплексних 
каталізаторів низькотемпературного 
знешкодження токсичних газоподібних речовин
Ракитська Тетяна Леонідівна, д-р хім. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 134,5

1285
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Сенсор зображення на основі 
наногетероструктури
Борщак Віталій Анатолійович, д-р фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

П Загальна фізика 180,5

1286
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Створення та впровадження методики 
розрахунку характеристик вибуху парогазової 
суміші в умовах важкої ядерної аварії АЕС
Драган Григорій Сильвестрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 64,5

1287
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Створення та застосування нових оптичних 
нанотехнологій неруйнівного контролю, 
діагностики нових та традиційних матеріалів 
та виробів
Тюрин Олександр Валентинович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Приладобудування 175

1288
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Удосконалення ґрунтозахисних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур в 
степовій зоні при дефіциті вологи
Красєха Єрофей Никифорович, д-р біолог. 
наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 108

1289

Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського

Покращення радіаційної стійкості AI сплавів, 
що використовуються як реакторні матеріали
Ків Арнольд Юхимович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 104



1290

Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського

Розробка неруйнівного методу визначення 
просторового розподілу залишкових 
макронапружень в текстурованих 
конструкційних матеріалах
Гохман Олександр Рафаїлович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Загальна фізика 87

1291
Полтавський національний 
педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка

Стан соціокультурної компетенції учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів і 
перспективи її розвитку на уроках мови
Баландіна Надія Францівна, д-р філол. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

98

1292
Полтавський національний 
педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка

Теорія та методика формування особистісно 
професійної зрілості майбутнього вчителя 
технологій засобами естетичної культури
Титаренко Валентина Петрівна, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

144

1293
Полтавський національний 
педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка

Упровадження європейських і світових 
цінностей у літературній освіті України 
(загальна середня освіта)
Ніколенко Ольга Миколаївна, д-р філол. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

168,5

1294
Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка

Високоефективні сталезалізобетонні несучі 
конструкції каркасів багатоповерхових будівель
Стороженко Леонід Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 146

1295
Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка

Вплив розвитку нафтогазового комплексу та 
альтернативної енергетики на стан 
енергетичної безпеки України
Онищенко Володимир Олександрович, д-р 
екон. наук, проф.

П Економіка 150

1296
Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка

Індустріальна каркасна безбалкова 
конструктивна система будівлі доступного 
житла
Павліков Андрій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 140

1297
Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка

Конструктивна і теплова надійність несучих і 
огороджувальних комплексних конструкцій
Пічугін Сергій Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 187

1298 Рівненський державний 
гуманітарний університет

Моральні основи соціалізації особистості
Павелків Роман Володимирович, д-р психол. 
наук, проф. П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

122

1299 Рівненський державний 
гуманітарний університет

Політична культура громадян України в 
умовах демократизації та воєнно-політичного 
конфлікту
Гон Максим Мойсейович, д-р політ. наук, проф.

П Філософія, історія та 
політологія 138,5

1300 Рівненський державний 
гуманітарний університет

Розробка інноваційної моделі педагогічної 
інтеграції дітей з різними освітніми 
можливостями на основі ідей М. Монтессорі
Поніманська Тамара Іллівна, канд. пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

167

1301 Рівненський державний 
гуманітарний університет

Система дистанційного підвищення 
кваліфікації педагогів з використанням 
новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій
Войтович Ігор Станіславович, д-р пед. наук, 
доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

83

1302
Сумський державний 
педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка

Методика навчання нанотехнологій у циклі 
природничо-математичних дисциплін 
загальноосвітніх та вищих педагогічних 
навчальних закладів
Мороз Іван Олексійович, д-р пед. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

165

1303
Сумський державний 
педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка

Український фольклор у системі традиційної 
європейської культури
П’ятаченко Сергій Васильович, канд. філол. 
наук, доц.

П

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

104,5



1304 Сумський державний 
університет

Інтелектуальна система керування 
навантаженням і ресурсами розподіленого 
обчислювального середовища з підвищеною 
інформаційною безпекою
Довбиш Анатолій Степанович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 127

1305 Сумський державний 
університет

Підвищення ефективності грануляторів з 
активними гідродинамічними режимами для 
отримання і модифікації азотних та 
комплексних добрив
Склабінський Всеволод Іванович, д-р техн. 
наук, проф.

П Хімія 98,5

1306 Сумський державний 
університет

Розробка багатофункціональних агрегатів з 
метою підвищення енергоефективності та 
ресурсозбереження у технологічних процесах 
перспективних галузей промисловості
Ковальов Ігор Олександрович, канд. техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 125,5

1307 Сумський державний 
університет

Розробка високочутливих рентгенівських 
методів аналізу складу і властивостей 
біологічних та напівпровідникових 
наноматеріалів
Суходуб Леонід Федорович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 134,5

1308 Сумський державний 
університет

Розробка струминного водоаміачного 
теплового насосу для систем ефективного 
теплопостачання
Ванєєв Сергій Михайлович, канд. техн. наук, 
доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 100

1309 Сумський державний 
університет

Розробка універсальної математичної моделі 
взаємодії мобільної пускової установка 
ОТРК(ТРК) з ґрунтом під час стартового 
навантаження
Калашников В‘ячеслав Віталійович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 153

1310 Сумський державний 
університет

Розробка універсальної математичної моделі 
взаємодії мобільної пускової установка 
ОТРК(ТРК) з ґрунтом під час стартового 
навантаження
Калашников В‘ячеслав Вікторович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 153,5

1311 Сумський державний 
університет

Створення ортогональних вітроенергетичних 
установок для приводу теплогенеруючих 
агрегатів та дослідження їх сумісної роботи
Гусак Олександр Григорович, канд. техн. наук, 
доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 110,5

1312 Сумський державний 
університет

Технології створення біоматеріалів, та 
покриттів на основі наноструктурованих 
апатит-біополімерних композитів
Суходуб Леонід Федорович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 112,5

1313 Сумський державний 
університет

Числовий аналіз динаміки ротора 
турбонасосного агрегату рідинного ракетного 
двигуна з урахування динамічних 
характеристик підшипників і ущільнень
Марцинковський Володимир Альбінович, д-р 
техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 165,5

1314
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Інноваційні форми активізації бізнесу в умовах 
європейської інтеграції
Павліха Наталія Володимирівна, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 154

1315
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Комплексне використання біологічного 
зворотного зв'язку та методів психологічної 
корекції оперативної пам'яті та уваги
Коцан Ігор Ярославович, д-р біолог. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

125

1316
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Нелінійно-оптичні пристрої керовані 
зовнішнім оптичним полем
Кітик Іван Васильович, д-р фіз.-мат. наук, без 
звання

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 168,5

1317
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Нові складні галогенідні матеріали для 
детекторів іонізуючого випромінювання
Олексеюк Іван Дмитрович, д-р хім. наук, проф.

ПК Хімія 170,5



1318
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Одержання та оптичні властивості 
халькогенідних напівпровідників, 
перспективних у лазерній техніці та 
телекомунікаціях
Галян Володимир Володимирович, канд. фіз.-
мат. наук, доц.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 103,5

1319
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Палеорельєф кайнозою західної частини 
Волинського Полісся та його вплив на 
формування природних геокомплексів
Зузук Федір Васильович, д-р геол. наук, проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 71,5

1320
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Розвиток підприємства як соціо-еколого-
економічної системи
Ліпич Любов Григорівна, д-р екон. наук, проф.

П Економіка 156,5

1321
Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки

Хемосенсори на основі амінопохідних 
родамінів
Кормош Жолт Олександрович, канд. хім. наук, 
проф.

П Хімія 159

1322
Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля

Дослідження та розробка новітнього покоління 
магнітометричних приладів діагностики зон 
переддефектного стану металоконструкцій
Смирний Михайло Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 140,5

1323
Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля

Основи технології газифікації вугілля 
аерозольним нанокаталізом
Глікін Марат Аронович, д-р техн. наук, проф.

П Хімія 90,3

1324
Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля

Розробка концепції та технічних рішень 
інноваційного транспортного засобу на основі 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій на 
етапах життєвого циклу
Голубенко Олександр Леонідович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 152,5

1325
Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля

Розробка новітніх каталізаторів та технологій 
каталітичного і каталітично-стабілізованого 
спалювання вуглеводневих палив
Суворін Олександр Вікторович, д-р техн. наук, 
доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 69

1326
Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля

Створення бази даних для розрахунків 
процесів вилуговування металів та їх сполук з 
промислових відходів
Корчуганова Олена Миколаївна, канд. техн. 
наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 39

1327 Тернопільський національний 
економічний університет

Корпоративна соціальна відповідальність у 
сучасному маркетингу підприємств
Матвіїв Микола Ярославович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 95

1328 Тернопільський національний 
економічний університет

Методи та алгоритми побудови безпровідних 
сенсорних мереж на основі колективного 
інтелекту.
Яцків Василь Васильович, канд. техн. наук, 
доц.

П Інформатика та кібернетика 112

1329 Тернопільський національний 
економічний університет

Напрями формування податкової політики 
України в контексті фіскальної децентралізації 
та розширення бази оподаткування
Десятнюк Оксана Миронівна, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 145,5

1330 Тернопільський національний 
економічний університет

Реформування ринку теплової енергії в 
житлово-комунальному господарстві України в 
контексті підвищення соціальних стандартів та 
якості життя
Брич Василь Ярославович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 128

1331
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка

Оцінка стану популяцій прісноводних риб за 
фізіолого-біохімічними показниками їх 
організму
Курант Володимир Зіновійович, д-р біолог. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 68

1332
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка

Проектування ІТ-інфраструктури ВНЗ із 
використанням хмарних технологій
Балик Надія Романівна, канд. пед. наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 67,3



1333
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Високопродуктивне виготовлення 
полімеркомпозитних деталей 
енергоефективного газотранспортного 
обладнання методами формування тиском та 
кінцевої механічної обробки
Луців Ігор Володимирович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 132,5

1334
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Інноваційні засади удосконалення управління 
ресурсовикористанням в умовах економічних 
реформ виробничої та соціогуманітарної сфер
Андрушків Богдан Миколайович, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 114

1335
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Інформаційне забезпечення проектування та 
виробництва гвинтових спіралей енергетичних 
і транспортно-технологічних установок з 
розробкою гармонізованих стандартів
Пилипець Михайло Ількович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 129

1336
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Механізми нарощування та інтеграції 
фінансово-економічного потенціалу 
промислових підприємств у процесі реалізації 
стратегічних цілей просторового розвитку 
муніципальної системи
Панухник Олена Віталіївна, д-р екон. наук, доц.

П Економіка 115,5

1337
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Механіко-технологічні основи розробки 
комбінованих очисних систем 
коренезбиральних машин
Підгурський Микола Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 97,7

1338
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Обґрунтування технології виготовлення 
кормових та паливних брикетів з рослинної 
сировини та сапропелю з розробленням 
технологічного оснащення
Рогатинський Роман Михайлович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 159,5

1339
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Розробка методики прогнозування і 
покращення корозійно – втомної довговічності 
несучих систем розкидачів добрив типу РТД
Рибак Тимофій Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Машинобудування 152,7

1340
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Розробка науково-технологічних основ 
створення дисперснонаповнених 
модифікованих епоксикомпозитів для 
збільшення ресурсу експлуатації 
технологічного устаткування
Стухляк Петро Данилович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 143,7

1341
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Розробка науково-технологічних основ 
створення жаростійких твердих сплавів на 
основі карбіду титану з використанням 
нанопорошків та нанотехнологій
Бодрова Людмила Гордіївна, канд. техн. наук, 
доц.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 107

1342
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Розробка стратегії активізації стратегічно-
логістичного потенціалу Тернопільського 
реґіону у системі пріоритетів стратегічно-
економічного розвитку країни
Кирич Наталія Богданівна, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 109

1343
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Синтез гвинтових транспортно-технологічних 
механізмів з розширеними технологічними 
можливостями на основі САПР ”Гвинтовий 
конвеєр”
Гевко Богдан Матвійович, д-р техн. наук, проф.

П Машинобудування 145,5

1344
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Синтез нових конструкцій та засобів керування 
антенними станціями зв'язку з 
низькоорбітальними супутниками 
дистанційного зондування Землі
Паламар Михайло Іванович, д-р техн. наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 115



1345
Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя

Створення енергоефективної технології 
індукційного наплавлення сталевих виробів з 
урахуванням електромагнітних та інерційних 
сил
Пулька Чеслав Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 118

1346 Ужгородський національний 
університет

Біологічні засоби дезінфекції і попередження 
формування біоплівок
Бойко Надія Володимирівна, д-р біолог. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 182,5

1347 Ужгородський національний 
університет

Вісцеро-васкулярний контінуум як динамічна 
складова соматичної, інфекційної та 
ендокринної патології у дітей та підлітків.
Горленко Олеся Михайлівна, д-р мед. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 129,5

1348 Ужгородський національний 
університет

Нові аналітичні форми та інструменти «зеленої 
хімії» в контролі динамічних хімічних і 
природних процесів
Базель Ярослав Рудольфович, д-р хім. наук, 
проф.

П Хімія 151,5

1349 Ужгородський національний 
університет

Оптимізація критеріїв фонового 
радіоекологічного і геохімічного моніторингу в 
межах пралісових екосистем Закарпаття
Сухарев Сергій Миколайович, д-р хім. наук, 
доц.

П Охорона навколишнього 
середовища 122

1350 Ужгородський національний 
університет

Реалізація доказового скринінгу превентивних 
захворювань в нерівних умовах первинної 
медичної допомоги села і міста.
Чопей Іван Васильович, д-р мед. наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 112

1351 Ужгородський національний 
університет

Розробка мініатюрних сенсорних модулів для 
аналітичного приладобудування
Козубовський Володимир Ростиславович, д-р 
техн. наук, старш. наук. співроб.

П Приладобудування 112,5

1352 Ужгородський національний 
університет

Створення та дослідження нанокомпозитних 
матеріалів для біосенсорів рівня рН на основі 
пурпурних мембран модифікованих 
дедергентами .
Різак Василь Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 136,5

1353 Українська академія друкарства

Культурно-мистецькі ресурси української 
діаспори та їх роль у розбудові інформаційного 
простору України
Пасічник Михайло Степанович, д-р іст. наук, 
проф.

П

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

130

1354 Українська академія друкарства

Розробка технології виготовлення 
поліграфічної продукції з використанням 
сенсорних способів відтворення друкованої 
інформації
Гавенко Світлана Федорівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 95

1355 Українська академія друкарства

Розроблення і удосконалення механізмів 
поліграфічних машин та машин 
лісогосподарського комплексу зі 
зрівноваженим вихідним повзуном
Пасіка В'ячеслав Романович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 91,7

1356 Українська академія друкарства

Розроблення методики формування 
оптимального книготоргівельного асортименту 
із застосуванням товарознавчих та 
комерційних засобів
Антоник Ольга Василівна, канд. філол. наук, 
доц.

П Економіка 55

1357 Українська академія друкарства

Розроблення програмного забезпечення та 
освоєння нової інформаційної технології 
кольороподілу зображення на основі 
аналітичної моделі синтезу кольорів на 
відбитку
Шовгенюк Михайло Васильович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 68



1358 Українська академія друкарства

Розроблення теоретико-методологічних 
підходів здійснення обліково-аналітичного 
забезпечення процесу гарантування 
економічної безпеки промислових підприємств
Штангрет Андрій Михайлович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 105

1359 Українська академія друкарства

Створення цифрових моделей і програмних 
засобів для інформаційних технологій систем 
автоматичного управління виробничими 
поліграфічними потоками
Дурняк Богдан Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 105,5

1360 Українська державна академія залізничного транспорту

Забезпечення конкурентостійкості 
промислових підприємств регіону в умовах 
розвитку промислово-транспортних 
логістичних центрів
Дикань Володимир Леонідович, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 121

1361 Українська державна академія залізничного транспорту

Інноваційні підходи щодо мотивації праці в 
системі управління персоналом на 
підприємствах
Позднякова Любов Олексіївна, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 124,5

1362 Українська державна академія залізничного транспорту

Проактивне управління фінансово-
економічною безпекою підприємств в умовах 
недружніх поглинань
Зайцева Іраїда Юріївна, д-р екон. наук, проф.

П Економіка 86,5

1363 Українська державна академія залізничного транспорту

Розвиток наукових основ розрахунку міцності 
та надійності буксових підшипникових вузлів 
рухомого складу
Мартинов Ігор Ернстович, д-р техн. наук, проф.

ПК Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 118

1364 Українська державна академія залізничного транспорту

Розробка «беззношувальної» технології для 
технічних систем промисловості за рахунок 
формування рідкокристалічних агрегатів 
присадки в мастильних матеріалах
Ремарчук Микола Парфенійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Машинобудування 98,7

1365 Українська державна академія залізничного транспорту

Розробка технології отримання нового складу 
захисних покриттів для деталей рухомого 
складу
Тимофеєва Ларіса Андріївна, д-р техн. наук, 
проф.

ПК Машинобудування 117,7

1366 Українська державна академія залізничного транспорту

Теоретичні основи організації мережі 
оперативно-технологічного зв'язку та синтезу 
систем забезпечення швидкісного руху поїздів
Приходько Сергій Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

ПК Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 161,5

1367 Українська державна академія залізничного транспорту

Техніко-економічне обґрунтування зменшення 
збитковості приміських пасажирських 
залізничних перевезень
Дейнека Олександр Георгійович, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 86,5

1368 Українська державна академія залізничного транспорту

Удосконалення методології визначення 
експлуатаційних характеристик основних 
модулів конструкції залізничних технічних 
засобів на основі використання відповідних 3-
D моделей
Мороз Володимир Ілліч, д-р техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 97

1369 Українська державна академія залізничного транспорту

Удосконалення технології і технічних засобів 
інтермодальних перевезень вантажів
Лаврухін Олександр Валерійович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 100

1370 Українська державна академія залізничного транспорту

Удосконалення управління 
ресурсозбереженням в локомотивному 
господарстві залізниць України з урахуванням 
життєвого циклу локомотивів та 
технологічного обладнання
Тартаковський Едуард Давидович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 135,5



1371 Українська державна академія залізничного транспорту

Формування транспортного процесу мережі 
залізниць України на основі створення системи 
логістичних центрів
Ломотько Денис Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 126,5

1372 Українська інженерно-
педагогічна академія

Дослідження впливу похибки геометрії форми 
деталей на міцність з'єднань з натягом, 
зібраних індукційно-тепловим методом
Резніченко Микола Кирилович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 106,5

1373 Українська інженерно-
педагогічна академія

Розробка наукових принципів і методів 
інтеграції локальних енергозберігаючих систем 
управління енергетичними об'єктами в загальні 
автоматизовані системи управління 
енергоблоками електричних станцій
Канюк Геннадій Іванович, д-р техн. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 104,5

1374 Українська інженерно-
педагогічна академія

Розробка наукових принципів і методів 
підвищення експлуатаційної безпеки 
енергообладнання АЕС
Тріщ Роман Михайлович, д-р техн. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 90,5

1375 Українська інженерно-
педагогічна академія

Розробка та верифікація моделі інтелектуально-
особистісного потенціалу студентів як основи 
саморегуляції навчальної діяльності
Кузнєцов Марат Амірович, д-р психол. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

134,5

1376 Українська інженерно-
педагогічна академія

Розробка теоретичних і методичних основ 
визначення розбалансу газу на підприємствах 
газового комплексу
Барсов Валерій Ігорович, д-р техн. наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 67

1377 Українська інженерно-
педагогічна академія

Розробка теоретичних і методичних основ 
професійної підготовки інженерів на основі 
системної природничо-техніко-технологічної 
інтеграції знань
Лазарєв Микола Іванович, д-р пед. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

157,5

1378
Український державний 
університет фінансів та 
міжнародної торгівлі

Адаптація теорії і практики створення 
учбового центру ситуаційного моделювання та 
управління для галузі фінансового і 
зовнішньоторгового інжинірингу
Краскевич Валерій Євгенович, д-р техн. наук, 
проф.

П Інформатика та кібернетика 34

1379
Український державний 
університет фінансів та 
міжнародної торгівлі

Механізми управління фінансовою і 
економічною безпекою секторів економіки 
України
Якушик Іван Давидович, д-р екон. наук, проф.

П Економіка 115,5

1380
Український інститут науково-
технічної і економічної 
інформації

Дослідження і модернізація програмно-
технологічного та комунікаційного комплексу 
як технологічної бази інформаційно-
аналітичного забезпечення науково-технічної 
діяльності
Воронков Валерій Іванович, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

83

1381
Український інститут науково-
технічної і економічної 
інформації

Дослідження стану розвитку науки й 
технологій в Україні на основі моніторингу 
результатів наукової й інноваційної діяльності
Писаренко Тетяна Василівна, канд. техн. наук, 
без звання

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

94

1382
Український інститут науково-
технічної і економічної 
інформації

Розроблення інноваційних механізмів 
модернізації економічного розвитку в Україні
Ямчук Анатолій Владиславович, без ступеня, 
без звання

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

133

1383
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини

Проектування сучасних виховних систем 
загальноосвітнього навчального закладу
Коберник Олександр Миколайович, д-р пед. 
наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

145,5



1384
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини

Теоретико-методологічні засади оптимізації 
енергоємності національної економіки за 
рахунок використання альтернативних джерел 
енергії
Музиченко Анатолій Степанович, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 142,5

1385
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини

Технологія оздоровлення ландшафтних 
комплексів малих річок Центрального 
Побужжя та залучення молоді до 
природоохоронної роботи
Совгіра Світлана Василівна, д-р пед. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 124

1386

Фізико-хімічний інститут 
захисту навколишнього 
середовища і людини МОН 
України та НАН України

Розробка і організація дослідного виробництва 
засобів індивідуального захисту цивільного 
дорослого населення, призначених для 
використання в умовах надзвичайних ситуацій
Еннан Алім Абдул-Амідович, д-р хім. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 145

1387 Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Концепція впровадження екологічного підходу 
в дизайні України в період становлення та 
розвитку інформаційного суспільства
Оленіна Олена Юріївна, д-р 
мистецтвознавства, доц.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 142

1388 Харківська державна академія фізичної культури

Інноваційні підходи до здоров'яформуючих 
технологій у шкільній фізкультурній освіті
Ажиппо Олександр Юрійович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

183

1389 Харківська державна академія фізичної культури

Теоретико-методичні засади формування 
культури фізичного здоров'я у студентської 
молоді
Сутула Василь Опанасович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

130,5

1390
Харківський державний 
університет харчування і 
торгівлі

Інноваційні технології формування 
інформаційно-аналітичних ресурсів управління 
підприємницькою діяльністю
Крутова Анжеліка Сергіївна, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 154

1391
Харківський державний 
університет харчування і 
торгівлі

Наукові основи технології продуктів 
харчування оздоровчого призначення, 
збагачених на есенцальні мінеральні елементи
Головко Микола Павлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 107,5

1392
Харківський державний 
університет харчування і 
торгівлі

Розробка інноваційних технологій оздоровчих 
харчових продуктів на основі рослинної 
сировини і оптимізація процесів та обладнання 
для їх виробництва
Черевко Олександр Іванович, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 155

1393
Харківський державний 
університет харчування і 
торгівлі

Розробка науково обґрунтованих технологій 
харчової продукції підвищеної харчової 
цінності з використанням 
структуроутворювачів різного походження
Євлаш Вікторія Владленівна, д-р техн. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 144

1394
Харківський державний 
університет харчування і 
торгівлі

Формування системи адаптаційного 
управління підприємств торгівлі
Гросул Вікторія Анатоліївна, д-р екон. наук, 
проф.

П Економіка 153

1395
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Вдосконалення інструментів прогресивних 
магнітно-імпульсних технологій для 
зовнішнього рихтування кузовів сучасного 
автотранспорту
Батигін Юрій Вікторович, д-р техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 122

1396
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Дослідження робочих процесів композитних 
матеріалів в елементах конструкції несучих 
систем спортивних автомобілів
Туренко Анатолій Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 117

1397
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Інтервальна технологія проектування 
транспортних систем міст та регіонів
Горбачов Петро Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 126,3



1398
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Модернізація автомобіля ЗАЗ у гібридний 
варіант
Бажинов Олексій Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 153,5

1399
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Науково-практичний підхід підвищення 
безпеки дорожнього руху на залізничних 
переїздах
Наглюк Іван Сергійович, д-р техн. наук, проф.

ПК Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 141

1400
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Оцінювання ресурсу деталей шляхом 
встановлення взаємозв'язків між 
характеристиками безперервного індентування 
та властивостями матеріалів
Лузан Сергій Олексійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 99

1401
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Підвищення ефективності функціонування 
міських пасажирських систем з позиції 
стійкого розвитку
Нагорний Євген Васильович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 158,5

1402
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Розробка методики оцінки теплофізичних 
характеристик для прогнозування 
температурного тріщиноутворення в 
асфальтобетонних шарах дорожніх одягів
Богомолов Віктор Олександрович, д-р техн. 
наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 153,5

1403
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Розробка системи контролю та програми 
обробки показників вихідних параметрів 
інтелектуальних функцій гальмівного 
керування автомобілів
Шуклінов Сергій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 143,5

1404
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет

Розроблення та впровадження інтегрованих 
інтелектуальних автомобільних інформаційно-
управляючих систем
Ніконов Олег Якович, д-р техн. наук, проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 149,5

1405
Харківський національний 
економічний університет імені 
Семена Кузнеця

Планування, моніторинг, самооцінка 
діяльності і розвитку вищого навчального 
закладу
Пономаренко Володимир Степанович, д-р 
екон. наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

203

1406
Харківський національний 
економічний університет імені 
Семена Кузнеця

Розробка концептуально-методичного та 
модельного забезпечення механізму управління 
державним замовленням в межах ВНЗ для 
підготовки фахівців з вищою освітою 
відповідно до потреб ринку праці
Раєвнєва Олена Валентинівна, д-р екон. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

172,5

1407
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Моделювання процесу підготовки вчителя 
фізичної культури
Худолій Олег Миколайович, д-р наук з фіз. 
виховання і спорту, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

75

1408
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Організація самостійної роботи студентів у 
ВНЗ України, країн Західної Європи та США
Троцко Анна Володимирівна, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

116

1409
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Розробка технічних та програмних засобів 
підтримки віртуальних науково-навчальних 
лабораторій дистанційної освіти
Зуб Станіслав Сергійович, канд. техн. наук, без 
звання

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

105,5

1410
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Створення системи підготовки майбутніх 
педагогів до професійної діяльності в умовах 
етнокультурного розмаїття сучасного 
суспільства
Євдокимов Віктор Іванович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

164,5

1411
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Створення системи підтримки психологічної 
готовності студента-дизайнера до творчої 
діяльності
Кузнецов Марат Амірович, д-р психол. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

115



1412
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Теоретико-методичні основи застосування 
засобів інформаційної, педагогічної, медико-
біологічної спрямованості для рухового і 
духовного розвитку та формування здорового 
способу життя
Козіна Жаннета Леонідівна, д-р наук з фіз. 
виховання і спорту, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

226,5

1413
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Теоретичні та методичні засади формування 
мультикультурних компетенцій в освітніх 
практиках України та ЄС: компаративний 
аналіз
Бережна Світлана Вікторівна, д-р філос. наук, 
проф.

П Філософія, історія та 
політологія 209,5

1414
Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди

Універсальні навчальні дії як інноваційний 
засіб реалізації нових стандартів освіти
Прокопенко Іван Федорович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

178,5

1415
Харківський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Ефективні технології та обладнання з очистки 
природних вод
Епоян Степан Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 155,5

1416
Харківський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Забезпечення глибокого вилучення біогенних 
елементів - азоту, фосфору та сірки, з 
газоподібних викидів та стічних вод в системах 
водовідведення
Юрченко Валентина Олександрівна, д-р техн. 
наук, проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 135

1417
Харківський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Розробка енерго- та ресурсозберігаючих 
композиційних неорганічних матеріалів 
будівельного призначення
Вінниченко Варвара Іванівна, д-р техн. наук, 
проф.

ПК Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 166

1418
Харківський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Розробка методики підвищення точності 
розрахунку вогнестійкості залізобетонних і 
сталезалізобетонних конструкцій
Фомін Станіслав Леонідович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 92

1419
Харківський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Створення ефективного малогабаритного 
обладнання для комплексної механізації робіт 
в умовах будівельного майданчика
Ємельянова Інга Анатоліївна, д-р техн. наук, 
проф.

ПК Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 155

1420
Харківський національний 
університет будівництва і 
архітектури

Технологічне забезпечення надійності 
функціонування підземних інженерних 
інфраструктур
Гончаренко Дмитро Федорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 131

1421 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Валеологічна технологія духовно-морального 
виховання особистості студентів на засадах 
людинознавства як наукової платформи освіти 
ХХІ століття
Карпенко Іван Васильович, д-р філос. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

103,5

1422 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Вимірювання електричних параметрів 
анізотропних і гіротропних матеріалів у 
мікрохвильовому діапазоні та розробка 
приладів на основі анізотропних кристалів
Звягінцев Анатолій Олександрович, канд. фіз.-
мат. наук, доц.

П Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 107,5

1423 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Вплив біологічно активних речовин, 
наночастинок і фізико-хімічних чинників на 
біомакромолекули і клітини
Гаташ Сергій Васильович, канд. біолог. наук, 
доц.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 102,5

1424 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Динаміка кліматичних змін у Харківському 
регіоні в умовах глобального потепління
Пересадько Віліна Анатоліївна, д-р геогр. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 88

1425 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження ключових факторів 
функціонування сучасних екосистем як основа 
вдосконалення концепції мережі природно-
заповідного фонду України
Токарський Віктор Арсентійович, д-р біолог. 
наук, доц.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 132,5



1426 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження та розробка параметрів 
оптимізації освітньо-соціалізаційної інтеграції 
осіб з особливими потребами в умовах 
інформаційного суспільства
Хавкіна Любов Марківна, д-р наук із соц. 
комунікацій, проф.

ПК

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

121

1427 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Дослідження, розробка та побудова апаратів 
для профілактики і лікування синдрому 
діабетичної стопи за допомогою 
електромагнітного випромінювання оптичного 
діапазону спектра
Коробов Анатолій Михайлович, канд. фіз.-мат. 
наук, без звання

П Приладобудування 132,5

1428 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Інженерно-фізичні розробки вакуумно-
плазмового технологічного комплексу та 
приладу експресних вимірів складу речовин
Бізюков Олександр Анатолійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 177

1429 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Іноземні студенти в українських університетах: 
чинники збереження та збільшення 
контингенту, стан соціокультурної адаптації, 
суспільні ризики
Сокурянська Людмила Георгіївна, д-р соціол. 
наук, проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

139

1430 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Методи виявлення та ідентифікації дефектів в 
неоднорідних середовищах та розробка 
багатоспектрального комплексу для 
вимірювання радіолокаційних характеристик 
об'єктів широкого призначення
Батраков Дмитро Олегович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 168

1431 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Міжнародний туризм як каталізатор 
інтеграційних процесів та соціально-
економічного розвитку України
Парфіненко Анатолій Юрійович, канд. іст. 
наук, доц.

П Економіка 54,5

1432 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Моделювання стану компонентів довкілля для 
створення системи екологічного менеджменту 
територій різного функціонального 
призначення
ТІТЕНКО Ганна Валеріївна, канд. геогр. наук, 
доц.

П Охорона навколишнього 
середовища 139

1433 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Молекулярно-генетичний моніторинг 
структури та стійкості популяцій ключових 
видів біоти Північно-Східної України
Атемасов Андрій Анатолійович, канд. біолог. 
наук, без звання

П Біологія, біотехнології, 
харчування 113

1434 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Моніторинг реакцій дискретних модельних та 
реальних біосистем на надходження зовнішніх 
подразників природного та штучного 
походження
Гончаренко Марія Степанівна, д-р біолог. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 76

1435 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Нові засоби, середовища та реагенти для 
пробопідготовки та розробки новітніх методик 
аналізу об'єктів довкілля та техногенних 
об'єктів
Юрченко Олег Іванович, д-р хім. наук, проф.

П Хімія 116

1436 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Отримання, скринінг та оцінка антитоксичних 
властивостей низькомолекулярних субстанцій з 
мікроводоростей
Божков Анатолій Іванович, д-р біолог. наук, 
проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 146,5

1437 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Поляриметрична стандартизація 
світлорозсіючих поверхонь в космічних та 
астрономічних дослідженнях тіл Сонячної 
системи.
Псарьов Володимир Олександрович, канд. фіз.-
мат. наук, без звання

П Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 115,5

1438 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Проблеми впровадження технологій 
електронного навчання в українській вищій 
школі
Бакіров Віль Савбанович, д-р соціол. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

218



1439 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Проектування каркасу природоохоронних 
територій Галицько-Слобожанського 
природного коридору в межах Харківської 
області
Черваньов Ігор Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 114

1440 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розвиток прикладного екологічного напрямку з 
удосконалення і розробки нових видів 
комплексної утилізації промислових відходів
Ларін Василь Іванович, д-р хім. наук, проф.

П Хімія 164

1441 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка автоматизованої системи 
вимірювання магнітного поля серця
Шульга Сергій Миколайович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Приладобудування 63

1442 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка автоматизованої системи 
радіаційного моніторингу території
Пеліхатий Микола Михайлович, д-р фіз.-мат. 
наук, старш. наук. співроб.

П Охорона навколишнього 
середовища 125

1443 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка картографічного забезпечення 
функціонування природоохоронних територій 
на основі ГІС та Web-технологій
Пересадько Віліна Анатоліївна, д-р геогр. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 102,5

1444 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка математичних моделей та 
інформаційної технології ідентифікації систем 
адаптаційних можливостей підлітків з 
серцевою патологією
Жолткевич Григорій Миколайович, д-р техн. 
наук, проф.

ПК Інформатика та кібернетика 142,5

1445 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка методик зменшення дозових 
навантажень при поводженні та зберіганні 
радіоактивних відходів на території АЕС
Гірка Ігор Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 153,5

1446 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка принципів побудови та створення 
експеріментальних зразків 
багатофункціональних елементів та 
випромінюючих систем НВЧ та КВЧ 
діапазонів на гібрідних металево-
діелектричних структурах
Погарський Сергій Олександрович, д-р фіз.-
мат. наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 125

1447 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Розробка технології отримання новітніх 
нанокомпозитних матеріалів та комплексне 
дослідження їхніх функціональних 
характеристик
Вовк Руслан Володимирович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Загальна фізика 136

1448 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Студентоцентрована освіта в ВНЗ України: 
концептуальні засади, умови та бар'єри 
впровадження, вплив на якість освіти
Сорока Юлія Георгіївна, д-р соціол. наук, доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

95,5

1449 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Територіальні особливості формування 
конкурентоспроможності регіону
Нємець Людмила Миколаївна, д-р геогр. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 135

1450 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Техногенні та антропогенні зміни геологічного 
середовища при реструктуризації вугільної 
галузі Північного Сходу України в умовах 
зруйнованої інфраструктури
Полєвич Олег Вадимович, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Охорона навколишнього 
середовища 116,5

1451 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Технологічні аспекти формування твердих 
композиційних багатоелементних та 
багатофазних покриттів іонно-плазмовими 
методами
Береснєв В’ячеслав Мартинович, д-р техн. 
наук, старш. наук. співроб.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 144,5

1452 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Формування та характеристики кісткових 
цементів на основі метастабільного альфа-
трикальційфосфату
Зиман Золтан Золтанович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 130



1453 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Функціонування ринку соціальних послуг у 
мегаполісі в умовах кризової ситуації в Україні
Андрющенко Аліса Іллівна, канд. соціол. наук, 
доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

109

1454 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Широкосмугові та багатосмугові антенні 
решітки та решітки на основі діелектричних 
випромінювачів
Карпов Олександр Іванович, канд. техн. наук, 
старш. наук. співроб.

П Ядерна фізика, радіофізика 
та астрономія 213,5

1455

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Аналіз комплексного впливу забруднень 
фізичного походження на стан урбанізованих 
територій
Стольберг Фелікс Володимирович, д-р техн. 
наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 102,7

1456

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Комплексний моніторинг будівель і споруд
Шмуклер Валерій Семенович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 119,3

1457

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Методи та моделі формування мережі 
паркування транспортних засобів у 
найзначніших містах
Лобашов Олексій Олегович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 142,5

1458

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Підвищення ефективності міських 
пасажирських перевезень з урахуванням 
людського фактору
Давідіч Юрій Олександрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Авіаційно-космічна техніка і 
транспорт 152

1459

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Розробка методів та технічних засобів 
комплексного розв'язаного електропостачання 
споживачів міст
Говоров Пилип Парамонович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 174,5

1460

Харківський національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М.Бекетова

Розробка та дослідження нової конструктивної 
будівельної системи багатокритеріальної 
відповідності
Шмуклер Валерій Семенович, д-р техн. наук, 
проф.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 125,3

1461 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Підвищення масштабованості технологічних 
рішень щодо забезпечення якості 
обслуговування в конвергентних 
телекомунікаційних системах
Євсєєва Оксана Юріївна, д-р техн. наук, доц.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 117,3

1462 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Розвиток нових оптичних стандартів частоти з 
використанням фотонних кристалів, як основа 
прецизійних приладів
Мачехін Юрій Павлович, д-р техн. наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 141

1463 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Розроблення нових інформаційних систем і 
технологій радіомоніторингу, пеленгації 
джерел випромінювань та визначення 
орієнтації рухомих об'єктів
Леховицький Давід Ісаакович, д-р техн. наук, 
проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 164

1464 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Створення мікрооптоелектромеханічних 
засобів для інтелектуальних технологічних 
систем промислового обладнання та 
робототехніки
Невлюдов Ігор Шакирович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 156

1465 Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Щит
, , П Електроніка, радіотехніка та 

телекомунікації 167

1466 Херсонська державна морська академія

Ресурсозберігаюча технологія утилізації 
теплоти відпрацьованих газів суднових 
енергетичних установок
Лєонов Валерій Євгенович, д-р техн. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 82

1467 Херсонська державна морська академія

Розробка модифікованих магнітним полем 
епоксикомпозитів з підвищеними 
експлуатаційними характеристиками
Букетов Андрій Вікторович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 150,3

1468 Херсонська державна морська академія

Розробка систем підтримки прийняття рішень 
судноводія
Бень Андрій Павлович, канд. техн. наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 119



1469 Херсонський державний 
університет

Взаємодія багаторівневих агентів та середовищ 
у констрейнтних розв'язувачах
Львов Михайло Сергійович, д-р фіз.-мат. наук, 
доц.

П Інформатика та кібернетика 60,5

1470 Херсонський державний 
університет

Дослідження механізмів кардіотоксичного 
впливу препаратів інтерферону та 
гуманізованих антитіл і розробка шляхів його 
попередження
Зав’ялов Володимир Петрович, д-р біолог. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 78,5

1471 Херсонський державний 
університет

Процесна організація управління 
підприємствами сфери послуг в Україні
Шапошников Костянтин Сергійович, д-р екон. 
наук, проф.

П Економіка 150

1472 Херсонський державний 
університет

Розроблення системи управління якістю 
електронних освітніх ресурсів вищих 
навчальних закладів
Співаковський Олександр Володимирович, д-р 
пед. наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 141,3

1473 Херсонський національний 
технічний університет

Створення нової техніки і технологій 
машинобудування з робочими процесами 
взаємодії твердих, плинних і сипких тіл та 
середовищ
Бардачов Юрій Миколайович, д-р техн. наук, 
проф.

П Машинобудування 189

1474 Хмельницький національний 
університет

Наукові підходи і технології підвищення 
зносостійкості і довговічності важко 
навантажених конструкційних елементів при 
циклічному контактному навантаженні
Каплун Віталій Григорович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 151

1475 Хмельницький національний 
університет

Перероблення технічних олій на екобезпечні 
біокомпоненти композиційних паливно-
мастильних матеріалів: ефективні виробничі, 
експлуатаційні і освітні технології
Кириченко Віктор Іванович, д-р пед. наук, 
проф.

П Хімія 79,5

1476 Хмельницький національний 
університет

Розвиток наукових та інженерних основ 
надійності електронної техніки шляхом 
удосконалення технології її тестування на 
вібрації та удари
Ройзман Вілен Петрович, д-р техн. наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 196

1477 Хмельницький національний 
університет

Розробка та застосування технологій 
рециклінгу полімерних відходів для отримання 
екологічно безпечних мастильних матеріалів
Мандзюк Ігор Андрійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 131

1478 Хмельницький національний 
університет

Розробка технології і обладнання для 
нанесення композицій на основі наночастинок 
для одержання матеріалів з новими 
властивостями
Карван Світлана Анатоліївна, д-р техн. наук, 
доц.

П Технології будівництва, 
дизайн, архітектура 212,5

1479 Хмельницький національний 
університет

Розробка технології одержання універсальних 
сорбентів на основі природного мінералу 
сапоніту
Скиба Микола Єгорович, д-р техн. наук, проф.

П Технології видобутку та 
переробки корисних копалин 194

1480 Черкаський державний 
технологічний університет

Вдосконалення технології емульгування 
водопаливних емульсій з застосуванням 
роторних гідродинамічних емульгаторів
Поляков Святослав Петрович, д-р техн. наук, 
проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 84,5

1481 Черкаський державний 
технологічний університет

Інтенсифікація процесів переробки і 
спалювання твердих вуглеводнів з 
використанням низькотемпературної плазми
Столяренко Геннадій Степанович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 104

1482 Черкаський державний 
технологічний університет

Отримання багатофункціональних 
нанопокриттів на поверхнях сонячних 
елементів
Ващенко Вячеслав Андрійович, д-р техн. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 95,3



1483 Черкаський державний 
технологічний університет

Розробка моделей, методів і засобів 
формування послідовностей випадкових чисел 
та засобів захисту інформації на їх основі
Шадхін Володимир Юхимович, канд. екон. 
наук, доц.

П Інформатика та кібернетика 91,5

1484 Черкаський державний 
технологічний університет

Розробка нової технології отримання 
природного біополімеру та створення на його 
основі композиційних матеріалів 
функціонального призначення
Солодовнік Тетяна Володимирівна, канд. хім. 
наук, доц.

П Хімія 84

1485 Черкаський державний 
технологічний університет

Розробка технології отримання біогазу та його 
використання в дизельних двигунах
Пилипенко Олександр Михайлович, д-р техн. 
наук, проф.

П Енергетика та 
енергозбереження 106,5

1486 Черкаський державний 
технологічний університет

Створення високоефективних мономорфних 
п'єзоелектричних перетворювачів для електро- 
і гідроакустики
Шарапов Валерій Михайлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 146

1487 Черкаський державний 
технологічний університет

Формування нанокомпозитів із потрійних 
поліелектроліт-металічних комплексів на 
основі аніонного, катіонного поліелектролітів 
та солей металів
Унрод Володимир Ізяславович, канд. техн. 
наук, доц.

П Хімія 122,5

1488
Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького

Розробка педагогічної системи управління 
науково-дослідницькою діяльністю викладачів 
і студентів у вищих навчальних закладах
Луценко Григорій Васильович, д-р пед. наук, 
доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

150,5

1489
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Двомірна рентнгено-оптична томографія 
полікристалічних мереж біологічних шарів
Борча Мар'яна Драгошівна, д-р фіз.-мат. наук, 
старш. наук. співроб.

П Загальна фізика 171,5

1490
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Методи і засоби визначення анізотропії 
ауксетичних властивостей в кристалах з різним 
типом хімічного зв'язку та азимутально-
інваріантної масштабно-селективної 
реконструкції полікристалічних мереж
Раранський Микола Дмитрович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 172,5

1491
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Мультифункціональний адаптивно 
реконфігуровний модуль цифрової обробки 
інформації для задач медико-екологічного і 
технологічного профілю
Мельничук Степан Васильович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Приладобудування 155

1492
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Нові високоефективні редокс-системи 
перетворення сонячної енергії
Кобаса Ігор Михайлович, д-р хім. наук, проф.

П Хімія 159

1493
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Отримання кристалів твердих розчинів 
телуридів металів другої, третьої групи, 
створення радіаційностійких фотоприймачів 
оптичного, іонізуючого випромінювання
Раренко Іларій Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Приладобудування 122,5

1494
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Оцінка сучасного стану та динамічних 
тенденцій лучних екосистем гірської, 
передгірної та лісостепової зон України (на 
прикладі Буковини)
Чорней Ілля Ілліч, д-р біолог. наук, проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 161

1495
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Прогнозування розвитку туристичної сфери 
Західного регіону України Створення Атласу і 
фотоальбома туристичних маршрутів
Кілінська Клавдія Йосифівна, д-р геогр. наук, 
проф.

П Дослідження з проблем 
природничих наук 115

1496
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Реалізація імпульсних методів дослідження 
ядерного квадрупольного резонансу в 
шаруватих напівпровідниках
Хандожко Олександр Григорович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 95



1497
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Реалізація на апаратному та програмному 
рівнях передавально-приймальних блоків 
захищеної системи зв'язку з використанням 
хаотичної символічної динаміки
Політанський Леонід Францович, д-р техн. 
наук, проф.

П Електроніка, радіотехніка та 
телекомунікації 88,5

1498
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Розв'язок фазової проблеми в задачах 
нанооптики та оптики атмосфери
Зенкова Клавдія Юріївна, д-р фіз.-мат. наук, 
доц.

П Загальна фізика 156

1499
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Розробка засобів формування неоднорідно 
поляризованих пучків методами сингулярної 
оптики
Мохунь Ігор Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

П Загальна фізика 136,5

1500
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Розробка нових та оптимізація існуючих 
технологій штучного відтворення аборигенних 
видів риб задля реституції у водосховища 
західного регіону України
Марченко Михайло Маркович, д-р біолог. 
наук, проф.

П Біологія, біотехнології, 
харчування 131

1501
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Розробка програмно-апаратної системи для 
дослідження параметрів нано- та мікрооб'єктів 
у колоїдних розчинах та твердих тілах
Остапов Сергій Едуардович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства 150,5

1502
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Розробка та використання кореляційно-
оптичних методів для визначення 
характеристик цементу та бетону
Максимяк Петро Петрович, д-р фіз.-мат. наук, 
проф.

П Загальна фізика 168,5

1503
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича

Система спектрально-селективної лазерної 
автофлуоресцентної поляриметрії 
молекулярних зображень біологічних тканин і 
рідин людини
Сахновський Михайло Юрійович, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.

П Загальна фізика 193

1504
Чернігівський національний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка

Оцінка стану урбофітоценозів, їх охорона та 
шляхи фітоекологічної оптимізації озеленення 
міст Лівобережного Полісся
Карпенко Юрій Олександрович, канд. біолог. 
наук, доц.

П Охорона навколишнього 
середовища 93,3

1505
Чернігівський національний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка

Розробка компонентів методичної системи 
підготовки майбутніх учителів до 
впровадження і створення вільно 
поширюваного програмного забезпечення
Горошко Юрій Васильович, д-р пед. наук, доц.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

101

1506
Чернігівський національний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка

Теоретико-методичні засади формування 
здоров'язбережувальної компетентності 
майбутніх фахівців фізичного виховання
Носко Микола Олексійович, д-р пед. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

134

1507
Чернігівський національний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка

Теорія і практика професійної дошкільної та 
початкової освіти в Україні у ХХІ ст
Стрілець Світлана Іванівна, д-р пед. наук, проф. П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

97

1508 Чернігівський національний 
технологічний університет

Перетворювачі електроенергії для інтеграції 
фотоелектричних систем в мережу
Велігорський Олександр Анатолійович, канд. 
техн. наук, доц.

П Енергетика та 
енергозбереження 100,3

1509 Чернігівський національний 
технологічний університет

Портативне фотоелектричне джерело живлення 
з високою ефективністю
Гусев Олександр Олександрович, канд. техн. 
наук, без звання

П Енергетика та 
енергозбереження 98

1510 Чернігівський національний 
технологічний університет

Розробка енергоефективних високошвидкісних 
шпиндельних вузлів на адаптивних опорах 
ковзання
Федориненко Дмитро Юрійович, д-р техн. 
наук, доц.

П Машинобудування 122



1511 Чернігівський національний 
технологічний університет

Розробка інформаційної технології та 
програмних засобів автоматизації управління 
процесами забезпечення якості вищої освіти
Казимир Володимир Вікторович, д-р техн. 
наук, проф.

П Інформатика та кібернетика 73,3

1512 Чернігівський національний 
технологічний університет

Розробка технології зварювання 
напівпровідникового матеріалу з міддю для 
виготовлення термоелементів
Харченко Геннадій Костянтинович, д-р техн. 
наук, проф.

П Приладобудування 95

1513 Чернігівський національний 
технологічний університет

Формування системи будівельно-ощадниx кас 
в Україні: методологічні засади, організаційне, 
правове та методичне забезпечення
Абакуменко Ольга Вікторівна, д-р екон. наук, 
доц.

П Економіка 83

1514 Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили

Зниження ризику виникнення йододефіцитних 
захворювань і уражень щитоподібної залози 
серед населення з територій підвищеного 
радіаційного і техногенного навантаження
Григор’єва Людмила Іванівна, д-р біолог. наук, 
проф.

П Охорона навколишнього 
середовища 144

1515 Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили

Наукова розробка імплементації європейських 
соціокультурних та освітянських стандартів 
(на прикладі Південного регіону України)
Багмет Михайло Олександрович, д-р іст. наук, 
проф.

П

Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, 
проблеми освіти і науки, 

молоді та спорту

201

1516 Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили

Онтологія літератури в нових інформаційно-
комунікативних умовах
Пронкевич Олександр Вікторович, д-р філол. 
наук, проф.

П

Літературознавство, 
мовознавство, 

мистецтвознавство та 
соціальні комунікації

181

1517 Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили

Розроблення поліметричних датчиків 
інформаційно-вимірювальних систем з 
живленням елементів від енергії 
вимірювального сигналу
Мусієнко Максим Павлович, д-р техн. наук, 
проф.

П Приладобудування 189

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус


