РІШЕННЯ
наукової ради СумДУ від 10 травня 2017 року з питання
«Затвердження результатів 1-го етапу конкурсного відбору проектів
держбюджетних НДР»
Розглянувши питання «Затвердження результатів 1-го етапу конкурсного відбору проектів
держбюджетних НДР», наукова рада зазначає, що на 1-й етап конкурсу держбюджетних науководослідних робіт (далі- Конкурс) було подано 27 проектів, 20 з яких мають оцінку конкурсної
комісії 30 і більше балів, і які були нею підтримані для подання на 2-й етап Конкурсу (наведені
нижче в таблиці). Інші проекти мають конкурсний бал нижче 30, і відповідно низькі шанси на
проходження конкурсного відбору у МОН України.
Враховуючи вищенаведене
Наукова рада постановляє.
Затвердити та подати для проходження 2-го етапу Конкурсу вищенаведений перелік проектів
наукових досліджень і розробок, що будуть виконуватись у СумДУ починаючи з 2018 р. за
кошти державного бюджету України, які були відібрані конкурсною комісією при проходженні
першого етапу вказаного Конкурсу.
Обсяг
фінансування
проекту наукової роботи
та/або науково-технічної
(експериментальної)
розробки на
рік

№
з/п

Назва проекту наукової роботи
та/або науково-технічної
(експериментальної) розробки,
науковий керівник (прізвище,
ім'я та по батькові наукового
керівника, науковий ступінь,
учене звання)

Назва секції за
фаховим напрямом

Обсяг
фінансування
проекту наукової роботи та/
або науковотехнічної (експериментальної)
розробки на
повний термін

1

Комплексний аналіз поєднаного
впливу поліморфізму генів на
розвиток судинної патології та її
наслідків
Атаман Олександр Васильович,
д.мед.н., професор

Біологія,
біотехнологія та
актуальні проблеми
медичних наук

1450,0 тис.грн.

450,0 тис.грн.

2

Політика історичної пам’яті в
Україні
та
сусідніх
країнах
компаративний аналіз
Власенко Валерій Миколайович,
к.і.н., доцент

Соціально-історичні
науки

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

Економіка

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

Наукові проблеми
матеріалознавства

1450,0 тис.грн.

450,0 тис.грн.

Загальна фізика

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

3

4

5

Розроблення
фундаментальних
основ відтворювального механізму
соціально-економічного розвитку в
ході Третьої промислової революції
Мельник Леонід Григорович, д.е.н.,
професор
Фазовий склад, електрофізичні та
магніторезистивні
властивості
багатокомпонентних(високоентропійних) плівкових сплавів
Проценко Іван Юхимович, д.ф.м.н., професор
Атомістичне
та
статистичне
представлення формування та тертя
нанорозмірних систем
Хоменко Олексій Віталійович, д.ф.м.н., професор

Обсяг
фінансування
проекту наукової роботи
та/або науково-технічної
(експериментальної)
розробки на
рік

№
з/п

Назва проекту наукової роботи
та/або науково-технічної
(експериментальної) розробки,
науковий керівник (прізвище,
ім'я та по батькові наукового
керівника, науковий ступінь,
учене звання)

Назва секції за
фаховим напрямом

Обсяг
фінансування
проекту наукової роботи та/
або науковотехнічної (експериментальної)
розробки на
повний термін

6

Моделювання
та
прогнозування
соціо-економіко-політичної дорожньої карти реформ в Україні для
переходу
на
модель
стійкого
зростання
Васильєва Тетяна Анатоліївна, д.е.н.,
професор

Економіка

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

1450,0 тис.грн.

450,0 тис.грн.

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

Закономірності структуро-утворення
покриттів
високо-ентропійних
багато-елементних
систем
на
Наукові проблеми
10 внутрішніх поверхнях труб малих
матеріалознавства
діаметрів
Космінська Юлія Олександрівна,
к.ф.-м.н., доцент

1450,0 тис.грн.

450,0 тис.грн.

Кібербезпека
в
боротьбі
з
банківськими шахрайствами: захист
споживачів фінансових послуг та
11 зростання
фінансово-економічної
безпеки України
Кузьменко Ольга Віталіївна, д.е.н.,
доцент

Економіка

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

Система
критеріїв
зовнішного
моніторингу
діяльності
єдиного
правоохоронного органу у сфері
12 забезпечення
фінансової
та
економічної безпеки держави
Куліш
Анатолій
Миколайович,
д.ю.н., професор

Право

622,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

7

8

9

Дослідження
робочих
процесів
вихрових і струминно-реактивних
розширювальних
машин
для
Енергетика та
енергозберігаючих турбодетандерних
енергоефективність
агрегатів
Ванєєв Сергій Михайлович, к.т.н.,
доцент
Ефективність «liquid biopsy» та
Біологія,
тканинної біопсії у діагностиці та
біотехнологія та
лікуванні злоякісних пухлин
актуальні проблеми
Винниченко Ігор Олександрович,
медичних наук
к.мед.н.
Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції
Ілляшенко Сергій Миколайович,
д.е.н., професор

Економіка

Обсяг
фінансування
проекту наукової роботи та/
або науковотехнічної (експериментальної)
розробки на
повний термін

Обсяг
фінансування
проекту наукової роботи
та/або науково-технічної
(експериментальної)
розробки на
рік

Отримання
та
оптимізація
властивостей
плівок
напівпровідників (ZnO, Cu2ZnSn(S.Se)4 і
металів (Ag, Cu), надрукованих на Наукові проблеми
13
3D-принтері
для
пристроїв матеріалознавства
електроніки
Курбатов Денис Ігорович, к.ф.-м.н.,
снс

1450,0 тис.грн.

450,0 тис.грн.

Ефективність протимікробної дії
нанокомпозитних
комплексів
Біологія,
(хітозан-нанометали)
відносно
біотехнологія та
14
болірезистентних клінічних ізолятів
актуальні проблеми
Лобода Андрій Миколайович,
медичних наук
к.мед.н., доцент

1450,0 тис.грн.

450,0 тис.грн.

Розробка матеріалознавчих основ
структурної інженерії вакуумноплазмових надтвердих покриттів з
15
метою
досягнення
необхідних
функціональних властивостей
Мусіл Йіндріх, д.ф.-м.н., професор

Загальна фізика

1450,0 тис.грн.

450,0 тис.грн.

Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих
16 технологій в Україні
Прокопенко Ольга Володимирівна,
д.е.н., професор

Економіка

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

Фізичні основи формування складу
апатит-біополімерних
пористих
матриць для контрольованої доставки
17
лікарських засобів в зону імплантації
Суходуб Леонід Федорович, д.ф.-м.н.,
професор

Наукові проблеми
матеріалознавства

1450,0 тис.грн.

450,0 тис.грн.

Концепція нової інноваційної моделі
державного управління фінансовою
18 системою України
Сухонос Віктор Володимирович,
д.ю.н., професор

Право

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

Модель
системи
управління
ефективністю
та
прогнозування
19 використання електричної енергії
Теліженко Олександр Михайлович,
д.е.н., професор

Економіка

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

№
з/п

Назва проекту наукової роботи
та/або науково-технічної
(експериментальної) розробки,
науковий керівник (прізвище,
ім'я та по батькові наукового
керівника, науковий ступінь,
учене звання)

Назва секції за
фаховим напрямом

№
з/п

Назва проекту наукової роботи
та/або науково-технічної
(експериментальної) розробки,
науковий керівник (прізвище,
ім'я та по батькові наукового
керівника, науковий ступінь,
учене звання)

Формування системи забезпечення
прозорості публічних фінансів як
передумова боротьби з корупцією в
20
Україні
Школьник Інна Олександрівна, д.е.н.,
професор

Назва секції за
фаховим напрямом

Обсяг
фінансування
проекту наукової роботи та/
або науковотехнічної (експериментальної)
розробки на
повний термін

Обсяг
фінансування
проекту наукової роботи
та/або науково-технічної
(експериментальної)
розробки на
рік

Економіка

967,0 тис.грн.

300,0 тис.грн.

7 200,0 тис.грн.

Всього на 2018 рік

Голова наукової ради

А.М. Чорноус

Секретар наукової ради

Н.Ю. Голишева

