
Дослідницькі проекти, в яких брали або беруть участь наукові 
керівники 

Прізвище, ім'я, 
побатькові 

У яких дослідницьких проектах беруть 
участь наукові керівники аспірантів 

№  

Димченко О.В. Розробка Стратегії розвитку м.Чугуєва, як 
структурної частини Харківської агломерації до 
2020р. 

92 

Порядок формування розрахункових тарифів на 
транспортні послуги міського електричного 
транспорту (вартість одиниці транспортної роботи) 

2636/13 

Проведення дослідження та підготовка пропозицій 
щодо врегулювання діяльності управителів 
спільного майна багатоквартирних будинків 

Н-5/200-2013 
 

Проведення дослідження та підготовка пропозицій 
щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 
житлово-комунальних послуг, пропозиції щодо 
внесення змін до чинних нормативно-правових 
актів щодо уніфікації термінології, визначення 
видів діяльності, суб’єктів, що їх провадять, а 
також видів товарів та послуг, що виробляються та 
надаються такими суб'єктами на ринку житлово-
комунальних послуг; визначення класифікації 
житлово-комунальних послуг; створення умов для 
переходу потенційно конкурентних ринків до 
конкурентних 

Н-5/243-2013 
 

Проведення дослідження щодо особливості 
здійснення комерційного обліку теплової енергії та 
води у сфері комунальних послуг 

Н-5/253-2013 
 

Дослідження та розроблення науково-
обґрунтованих пропозицій щодо формування та 
використання об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків коштів ремонтного та 
резервного фондів 

Н-5/259-2013 
 

Дослідження стану реалізації Загальнодержавної  
програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2009-2014 роки та 
підготовка пропозицій про внесення відповідних 
змін та доповнень щодо подовження терміну дії 
програми, коригування обсягів та джерел 
фінансування, необхідних та достатніх для 
виконання завдань і заходів програми 

Н-5/260-2013 

Розробка рекомендацій з визначення норм 
вивезення рідких побутових відходів у м. Харкові 

2727/14-53/10-
ПД/14 
 

Розробка рекомендацій щодо розрахунку 
нормативної чисельності працівників та службовців 
Комунального підприємтсва теплових мереж 
Харківського району Харківської районної 
державної адміністрації 

2736/14 

Розробка рекомендацій з утилізації та подальшого 
використання опалого листя 

848 



Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки 
ефективності проектів підприємств (у тому числі 
комунальних) з метою отримання міжнародної 
фінансової допомоги 

241 

Проведення комплексного аналізу фінансово-
господарської діяльності КП Лозоваводоканал для 
виявлення основних проблем у діяльності 
підприємства та обгрунтування пропозицій з 
підвищення ефективності його діяльності 

2805/16 

Проведення комплексного аналізу впливу заходів з 
ресурсозбереження на результати діяльності 
Комунального підприємства "Харківводоканал" 

23/9-НР/16 

Розробка методичних рекомендацій щодо розробки 
системи техніко-економічних показників для 
підвищення рівня прозорості та доступності 
звітності підприємств для громадськості 

504 

Розроблення науково обгрунтованих пропозицій 
щодо порядку та методики обрахування індексу 
конкурентоспроможності регіонів 

23-71/2016, 
тендер 

Розробка Плану соціально-економічного розвитку 
Чкаловської селищної ради Чугуївського району 
Харківської області 

2889/17 

Надання послуги щодо обробки інформації для 
формування пропозицій з обрахунку економічно 
обгрунтованих витрат на прибирання та санітарне 
утримання прибудинкової або іншої прилеглої 
території по населеним пунктам Коротичанської 
селищної ради Харківського району Харківської 
області 

2891/17 

Розробка Концепції розвитку Київського 
комунального об’єднання зеленого будівництва та 
експлуатації зелених насаджень міста 
«Київзеленбуд» 

2922/17 

Інформаційне та аналітичне забезпечення реалізації 
програм ресурсозбереження діяльності 
Комунального підприємтсва "Харківводоканал" 

52/12-ПД/17 
 

Інформаційно-аналітичне забезпечення 
реструктуризації підприємств міського 
електричного транспорту 

3000/18 

Надання послуги з оцінки економічної та еколого-
енергетичної ефективності використання 
інноваційних технологій опалення на обєктах 
освіти 

3046/18 

Організаційно - економічне моделювання системи 
інноваційного управління підприємствами 
життєзабезпечення міста 

28/04-НР/20 
 

Проведення дослідження соціально-економічного 
рівня Слобожанської селищної ради Зміївського 
району Харківської області 

3205/20/109 
 

Обстеження стану розвитку інфраструктури 
Слобожанської селищної ради Зміївського району 
Харківської області (дорожня мережа і транспорт; 

3207/20/111 
 



енергетичний сектор; системи електропостачання 
та освітлення; система водопостачання та 
водовідведення) 
Розробка Плану соціально-економічного розвитку 
Слобожанської селищної ради Зміївського району 
Харківської області на період до 2025 року 

3208/20/112 
 

Реалізація проекту створення єкосистеми у сфері 
благоустрою міста (розробка методичних 
матеріалів) (ДК 015-97:1.1 03 Дослідження та 
розробки в галузі біологічних наук( (ДК 
021:2015:7162000-0 Аналітичні послуги) 

3182/20/884 

Дослідження пасажиропотоків та оцінка попиту на 
послуги міського громадського транспорту м.Києва 

№ 3240/20 
 

Методологічні аспекти інноваційного розвитку 
економіки держави 
Етап 1. Дослідження процесу формування та 
перспектив розвитку інноваційного потенціалу 
галузей України (2019 р.). 
Етап 2.  Аналітико-інформаційне забезпечення 
інноваційного розвитку економіки України (2020 
р.). 
Етап 3. Розробка організаційно-економічного 
механізму державної підтримки розвитку інновацій 
та наукових досліджень пріоритетних галузей 
економіки (2021 р.). 

 0119U001188 
(держбюджетна 
тема № 53-
74/19) 

Підприємництво як стратегічний фактор розвитку 
бізнес-середовища регіону (проміжний):  
Етап 1. Бізнес та державне регулювання як складові 
стратегії розвитку регіону (2016 р.). 
Етап 2. Регіональні особливості розвитку 
підприємництва: теорія, практика, закордонний 
досвід (2017 р.). 
Етап 3. Трансформація регіонального 
інноваційного підприємництва як стратегічний 
фактор економічного зростання (2018 р.). 
 Етап 4 «Концептуальні основи формування 
соціально орієнтованого бізнес-середовища регіону 
(2019 р.)  

№ 0116U005497 

Підприємництво та бізнес: організаційні, 
управлінські та економічні складові: 
Етап 1. Підприємництво в умовах глобалізації: 
закордонний та вітчизняний досвід (2020 р.). 
Етап 2. Організаційно-економічний інструментарій 
управління сучасними бізнес-процесами (2021 р.). 

0116U005497 

Палант О.Ю. 
 

Науково-дослідна робота: "Енергоефективність 
впровадження системи автоведення поїздів в КП 
"Харківський метрополітен" 

№ 3224/20 

 

 
Дослідження пасажиропотоків та оцінка попиту на 
послуги міського громадського транспорту м.Києва 

№ 3240/20 
 



Підприємництво та бізнес: організаційні, 
управлінські та економічні складові: 
Етап 1. Підприємництво в умовах глобалізації: 
закордонний та вітчизняний досвід (2020 р.). 

0116U005497 

Технічний та економічний супровід науково-
дослідного проєкту заміни трансформаторів на 
підстанціях міського електричного транспорту 

№ 3260/21 
 

Величко В.В. Проведення комплексного аналізу впливу заходів з 
ресурсозбереження на результати діяльності 
Комунального підприємства "Харківводоканал" 

№ 23/9-НР/16 
 

Розробка методичних рекомендацій щодо розробки 
системи техніко-економічних показників для 
підвищення рівня прозорості та доступності 
звітності підприємств для громадськості 

№ 504 
 

Розроблення науково обгрунтованих пропозицій 
щодо порядку та методики обрахування індексу 
конкурентоспроможності регіонів 

23-71/2016, тендер 

Підприємництво як стратегічний фактор розвитку 
бізнес-середовища регіону (проміжний):  
Етап 1. Бізнес та державне регулювання як складові 
стратегії розвитку регіону (2016 р.). 
Етап 2. Регіональні особливості розвитку 
підприємництва: теорія, практика, закордонний 
досвід (2017 р.). 
Етап 3. Трансформація регіонального 
інноваційного підприємництва як стратегічний 
фактор економічного зростання (2018 р.). 
 Етап 4 «Концептуальні основи формування 
соціально орієнтованого бізнес-середовища регіону 
(2019 р.)  

№ 0116U005497 

Підприємництво та бізнес: організаційні, 
управлінські та економічні складові: 
Етап 1. Підприємництво в умовах глобалізації: 
закордонний та вітчизняний досвід (2020 р.). 
Етап 2. Організаційно-економічний інструментарій 
управління сучасними бізнес-процесами (2021 р.). 

0116U005497 

Мамонов К.А.  Сталий розвиток земельного адміністрування 
територій:  
Етап 1: Формування системи земельного 
адміністрування територій і застосування 
геоінформаційних технологій (2017 р.). 
 Етап 2: Геодезичне, геоінформаційне, кадастрове 
забезпечення земельного адміністрування територій 
(2018 р.). 
 Етап 3: Земельне адміністрування як сучасна 
модель розвитку територій (2019 р.).  

0117U000680, 

Дослідження земельно-майнового комплексу 
Університету засобами ГІС: 
Етап 1: Теоретико-методичне обґрунтування та 
розробка практичних рекомендацій щодо 
удосконалення системи управління земельно-
майновим комплексом навчальних корпусів та 

0118U004522 



допоміжних приміщень ХНУМГ імені О.М. 
Бекетова засобами ГІС (2019 р.).  
Етап 2: Теоретико- методичне обґрунтування та 
розробка практичних рекомендацій щодо 
удосконалення системи управління земельно-
майновим комплексом гуртожитків та коледжів 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова засобами ГІС (2020 р.). 
Територіальний розвиток використання земель: 
 Етап 1: Інформаційно-аналітичне забезпечення 
системи територіального розвитку використання 
земель України (проміжний). (2021 р.) 

0120U105347 

Підприємництво та бізнес: організаційні, 
управлінські та економічні складові: 
Етап 1. Підприємництво в умовах глобалізації: 
закордонний та вітчизняний досвід (2020 р.). 

0116U005497 

Грицьков В.В. Підприємництво та бізнес: організаційні, 
управлінські та економічні складові: 
Етап 1. Підприємництво в умовах глобалізації: 
закордонний та вітчизняний досвід (2020 р.). 

0116U005497 

 


