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Пріоритетні інноваційні пропозиції і фундаментальні та прикладні дослідження
наукових установ Південного регіону України (за підсумками 2017 року): наукове вид. – Одеса:
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Матеріали друкуються відповідно до рішення Ради ПНЦ НАН України і МОН України № 1
від 16.03.2018 року.
У підготовці четвертого інформаційного видання про найбільш вагомі наукові дослідження
установ та ВНЗ Південного регіону України прийняли участь:
Південний науковий центр НАН України і МОН України;
наукові секції і проблемні комісії ПНЦ НАН України і МОН України.
У виданні представлені інноваційні розробки та наукові дослідження 2017 року, які відібрані
науковими секціями та проблемними комісіями Південного наукового центру як найбільш вагомі та
актуальні.
Інформація пропонується виробникам, представникам бізнесу та інвесторам, фахівцям
обласних і місцевих органів управління, працівникам наукових та інших організацій та установ, які
цікавляться поточним та перспективним станом фундаментальної, прикладної науки та інноваційних
розробок в Південному регіоні України.

© Південний науковий центр НАН
України і МОН України, 2018
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Щорічно, починаючи з 2002 року, Південний науковий центр НАН України і МОН України за
домовленістю з науковим установами і ВНЗ Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та за
підтримкою обласних керівних органів формує і тиражує збірники, які містять важливі досягнення
наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та
інноваційної діяльності. У 2018 році був сформований вже ХVІ випуск, який містить інформацію про
104 інноваційні розробки і 217 фундаментальних досліджень, які були завершені у 2017 році. Однак,
численність таких пропозицій та неоднаковий рівень їх значущості заважають швидкому визначенню
актуальних для господарського комплексу Південного регіону інноваційних розробок з метою їх
якнайшвидшого впровадження, а також тих фундаментальних досліджень, які в першу чергу
потребують підтримки через їх перспективу подальшої трансформації в розробки новітніх матеріалів
та технологій.
Шостий випуск цього інформаційного видання надає можливість спростити процес
знайомства з найбільш вагомими досягненнями наукових установ і ВНЗ Південного регіону за
підсумками 2017 року.
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застосованих скорочень назв наукових установ,
вищих навчальних закладів та установ (організацій) галузевої науки
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

1.

2.

Повна назва установи (ВНЗ)

Скорочена назва

Установи Національної академії наук України
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.
ФХІ ім.О.В.Богатського
Богатського НАН України
НАН України
Інститут проблем ринку та економікоІПРЕЕД НАН
екологічних досліджень НАН України
України
ДУ «Інститут морської біології НАН
ДУ «ІМБ НАН України».
України»
Дунайській біосферний заповідник НАН
ДБЗ НАН України
України
Одеський археологічний музей НАН
ОАМ НАН України
України
Вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації
Одеський національний університет ім.
ОНУ ім.
І.І.Мечникова
І.І.Мечникова
Одеський національний політехнічний
ОНПУ
університет
Одеський національний економічний
ОНЕУ
університет
Одеський національний морський
ОНМУ
університет
Одеський національний медичний
ОНМедУ
університет
Одеський державний екологічний
ОДЕкУ
університет
Національний університет «Одеська
НУ «ОМА»
морська академія»
Одеська національна академія зв’язку ім.
ОНАЗ ім.
А.С.Попова
А.С.Попова
Одеська національна академія харчових
ОНАХТ
технологій
Одеський регіональний інститут
державного управління Національної
ОРІДУ
академії державного управління при
Президентові України
ВНЗ “Одеська державна академія
ОДАТРЯ
технічного регулювання та якості”
Ізмаїльський державний гуманітарний
ІДГУ
університет
Галузеві установи
ННЦ «Інститут виноградарства і
виноробства ім.В.Є.Таїрова» НААН
України
Державна установа «Український
науково-дослідний інститут медичної
реабілітації та курортології МОЗ
України»
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Сторінка (и)
збірника

37
16, 24, 52
58
59
66

36, 38, 63
29, 31, 53, 68,
70
53
54, 66
11
16, 60
31
7, 41
8, 14, 18, 24,
43
26, 70

32
26

ННЦ «ІВіВ ім.
В.Є.Таїрова» НААН
України

44

ДУ "Укр НДІ МР та К
МОЗ України"

14

3.
4.
5.

6.
7.
8.
№
п/п

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної
ДУ «ІОХіТТ ім. В.П.
терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Філатова НАМН України»
Інженерно-технологічний інститут
ІТІ "Біотехніка" НААНУ
"Біотехніка" НААН України
Державне підприємство-Український
науково-дослідний інститут радіо і
ДП УНДІРТ
телебачення
НДУ «Український науковий центр
екології моря» Мінприроди України
УкрНЦЕМ
(УкрНЦЕМ)
Акціонерне товариство «Елемент »
АТ«Елемент»
Державне підприємство “НауковоДП “НТЦ
технічний центр “СТАНКОСЕРТ”
“СТАНКОСЕРТ”
Миколаївська область
Повна назва установи (ВНЗ)

Скорочена назва

39
45
42

17, 63
33
27
Сторінка (и)
збірника

Установи НАН України
1.
2.

1.
2.
3.
№
п/п

Інститут імпульсних процесів і технологій
ІІПТ НАН України
НАН України
Національний історико-археологічний
НІАЗ «Ольвія» НАН
заповідник «Ольвія» Національної академії
України.
наук України
Вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації
Національний університет
НУК ім. адм. Макарова
кораблебудування ім. адм. Макарова
Чорноморський національний університет
ЧНУ ім. Петра Могили
ім. П. Могили
Миколаївський національний аграрний
МНАУ
університет
Херсонська область
Повна назва установи (ВНЗ)

Скорочена назва

71
67

9, 21, 72
29, 33
18, 23, 25,
46, 55
Сторінка (и)
збірника

Установи НАН України
1.
2.

1.
2.
3.
4.
1.

Чорноморський біосферний заповідник
ЧБЗ НАН України
НАН України
Херсонська гідробіологічна станція НАН
ХГБС НАН України
України
Вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації
Херсонський національний технічний
ХНТУ
університет
Херсонський державний університет
ХДУ
Державний вищий навчальний заклад
«Херсонський державний аграрний
ДВНЗ «ХДАУ»
університет»
Херсонська державна морська академія
ХДМА
Галузеві установи
Інститут рису НААН України
ІРису НААНУ

5

60
61

34, 55, 73
69
48, 56, 61, 65
9, 22
20, 50

ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ
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Електроніка, інформатика та зв'язок

Одеська область
1. Установа-виконавець: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С.
Попова).
Назва розділу збірника: . Електроніка, інформатика та зв’язок.
Назва завершеної інновації: Комп'ютерна програма “Автоматизована система вибору найбільш
перспективного рішення для будівництва мереж широкосмугового доступу”
Автор(и): Каптур В.А., Степаненко О.В., Легунов О.О.
Контакти: (048) 705-04-60, vadim.kaptur@onat.edu.ua
Запланована галузь застосування та місце застосування: Споживачами продукції є оператори
телекомунікацій, наукові установи, вищі навчальні заклади.
Рівень інновації: немає аналогів у світі.
Наявність патенту: Підготовлено документи на патент: Комп'ютерна програма “Автоматизована
система вибору найбільш перспективного рішення для будівництва мереж широкосмугового
доступу”. Заявка №АПС/3306-17 від 18.12.17 — Каптур В.А., Степаненко О.В., Легунов О.О.
Наявність зацікавленого замовника: Міжнародний союз електрозв’язку
Впровадження: Відбулося (Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком», КП «Одеські інженерні
мережі», КУ «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф»).
Яких додаткових дій потребує впровадження: Продовження подальших досліджень та залучення
інвесторів для розвитку
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Автоматизована система призначена для вибору технологічних рішень побудови мультисервісних
мереж наступних поколінь і виконана у вигляді online-сервісу на основі сучасних Інтернеттехнологій.
Система являє собою універсальну платформу, що дозволяє користувачам проводити деталізовані
розрахунки для власних проектів з розвитку ШСД в різних населених пунктах. Вона ґрунтується на
декомпозиції складного завдання будівництва мультисервісної мережі на більш прості складові. В
основу покладено процес імітаційного моделювання, призначений для обчислення базових
показників (кількості одиниць обладнання, місць його розміщення, обсягів будівництва кабельної
каналізації тощо) будівництва мережі доступу на підставі значень параметрів параметричної моделі
населеного пункту, а також процес імітаційного моделювання (оцінки) обсягів експлуатаційних
витрат роботи аналогічної за масштабами гіпотетичної мережі з використанням вихідних даних, що
відповідають сучасному стану ринку та діючому законодавству.
Система призначена для використання як початківцями, так і досвідченими проектувальниками, які
працюють в сфері телекомунікацій. Одним з призначень системи є забезпечення освітнього процесу в
вищих навчальних закладах телекомунікаційної спрямованості.
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Нові технології, речовини та матеріали.

Одеська область
2. Установа-виконавець: Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ).
Назва розділу збірника: Нові технології, речовини та матеріали.
Назва завершеної інновації: Борошняні кондитерські вироби на основі борошна з нових видів
пшениці.
Автори: Макарова О.В., Іоргачова К.Г., Хвостенко К.В.
Контакти: тел./факс (048) 712-40-11, (048) 712-40-73, (048) 7248672; (048) 712-40-73, e-mail: olgaodes@ukr.net, iorgachova@gmail.com, epinchuk@ukr.net або nauka@onaft.edu.ua; для Данилової О.І.
Запланована галузь застосування та місце застосування: Кондитерські і хлібопекарські
підприємства, харчові підприємства малого і середнього бізнесу, заклади ресторанного господарства.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: «Спосіб приготування кексів на дріжджах», № 97841; «Композиція інгредієнтів
для приготування сирцевих пряників», № 79849; «Композиція інгредієнтів для приготування кексу»,
№ 75708; «Спосіб виробництва заварних пряників», № 87902; «Склад інгредієнтів для приготування
затяжного печива», № 87505; «Композиція інгредієнтів для приготування здобного печива», № 87504;
«Композиція інгредієнтів для галет зі зниженим вмістом цукру», № 104895.
Наявність зацікавленого Замовника: Харчові підприємства малого і середнього бізнесу, зокрема,
ЗАТ «Одесакондитер», ТОВ «Одеська паляниця», ТОВ «Чарівний коровай».
Впровадження: відбулося впровадження дослідних партій нових видів галет на ЗАТ
«Одесакондитер», кексів на дріжджах на ТОВ «Одеська паляниця», сирцевих пряників в
кондитерському цеху Арцизького хлібозаводу СФГ «Куцарева Ф.С.» та заварних пряників на ТОВ
«Чарівний каравай».
Яких додаткових дій потребує впровадження. Коректування технологічних інструкцій відповідно
до вимог Замовника та запропонованого обладнання, організація дегустаційних випробувань, випуск
пробної партії виробів.
Впровадження проекту у виробництво не потребує встановлення додаткового обладнання або
радикальних змін у технологічний процес, однак необхідним є забезпечення борошном з ваксі та
екстра-м’якозерної пшениці.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Використання пшеничного борошна цільового призначення, з урахуванням вимог для виробництва
кожної з груп борошняних виробів у нашій країні, на відміну від зарубіжжя, відсутнє. Це призводить
до ускладнення роботи технологів та не сприяє стабільній якості готових виробів.
Обґрунтовано вибір груп борошняних кондитерських виробів, для виробництва яких доцільно
використовувати борошно з районованих в південному регіоні нових видів пшениці (ваксі та екстрам’якозерних), яке істотно відрізняється за технологічними властивостями від хлібопекарського. У
результаті розробки відповідних технологічних рішень, встановлення раціонального співвідношення
рецептурних компонентів при внесенні борошна з екстра-м’якозерної та ваксі пшениці для
виробництва борошняної кондитерської продукції, удосконалено технології різних за текстурою
виробів, в тому числі зі зниженою цукроємністю. Термін окупності проекту становить 1,3…1,7 років.
Цілеспрямоване використання борошна з нових видів пшениці дозволяє ефективно вирішити
проблему необхідності регулювання технологічних властивостей хлібопекарського пшеничного
борошна, поліпшити екологічний стан продукції, адже запобігає застосуванню синтетичних
поліпшувачів для інтенсифікації технологічного процесу і покращення якості й забезпечення свіжості
протягом гарантійного терміну зберігання здобного, цукрового, затяжного печива, бісквітів, сирцевих
і заварних пряників, галет, різних груп кексів.
Економічна ефективність проекту полягає в раціоналізації використання зернових ресурсів, економії
витрат внаслідок скорочення технологічного процесу і підвищенню конкурентоздатності продукції
завдяки підвищенню якості та подовженню терміну зберігання свіжості.
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Миколаївська область
3. Установа-виконавець: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
(НУК ім. адм. Макарова)
Назва розділу збірника: Нові технології, речовини та матеріали
Назва завершеної інновації: Розробка покриттів для захисту суднових конструкцій та електричного
обладнання від дії відкритого полум’я при пожежі у замкнених приміщеннях/
Автор(и): Коростильов Л.І., Бурдун Є.Т., Кочанов В.Ю., Юреско Т.А.
Контакти: тел. 0512 47-64-15, e-mail: tyuresko@gmail.com
Запланована галузь застосування та місце застосування: Суднобудування, ПАТ «Чорноморський
суднобудівний завод», ДП «завод 61 коммунара».
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Коростильов Л.І., Кочанов В. Ю., Бурдун Є.Т., Юреско Т. А. Вогнестійке
покриття для захисту електричних мереж та інженерних конструкцій і споруд при пожежі у
замкненому просторі. Патент на корисну модель №122438.
Наявність зацікавленого Замовника:
Моніторинг
підприємств України, які можуть
використовувати результати розробки показав, що розробка може мути використана в будь-якій
галузі народного господарства, з підвищеним ступенем екологічної небезпеки, а саме: морських та
річкових суден, атомних та теплових електростанцій, підприємств нафтохімічної промисловості,
складів паливно-мастильних, вибухонебезпечних і токсичних матеріалів, а також деяких інших
потенційно небезпечних об'єктів.
Впровадження: відбулося ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»
Яких додаткових дій потребує впровадження: Для реалізації проекту в Україні потрібно створення
спеціалізованого підприємства хімічної промисловості, що спеціалізується на випуску лаків, фарб та
функціональних покриттів, або модернізація існуючих підприємств цього профілю.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Вогнестійке покриття забезпечує захист конструкцій, електрообладнання та комунікацій об'єктів з
підвищеним ступенем екологічної небезпеки, а саме: морських та річкових суден, атомних та
теплових електростанцій, підприємств нафтохімічної промисловості, складів паливно-мастильних,
вибухонебезпечних і токсичних матеріалів, а також деяких інших потенційно небезпечних об'єктів,
при цьому не виділяє при дії полум'я шкідливих для людини речовин, що суттєво підвищує безпеку
при ліквідації пожежі. Вогнестійке покриття гарантує захист від дії полум’я протягом 40 хв при
температурі 600 °С. Ціна розробленого вогнестійкого покриття орієнтовно складає 17÷18 за 1 кг, що
вигідно відрізняє його від закордонних аналогів.

Херсонська область
4. Установа-виконавець: Херсонська державна морська академія (ХДМА).
Назва розділу збірника: Нові технології, речовини та матеріали.
Назва завершеної інновації: Створення епоксидних нанокомпозитних матеріалів із підвищеними
експлуатаційними характеристиками.
Автори: Букетов А.В.
Контактні тел., факс, e-mail: (067) 334-78-65, е-mail: buketov@tstu.edu.ua.
Запланована галузь застосування, місце застосування (підприємство, фірма, тощо):
підприємства хімічної, харчової, нафтопереробної, радіолокаційної промисловості, машино-, авіа-, і
суднобудуванні.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту (дата, назва, номер видачі): № 54091 «Композиція для покриттів з
поліпшеними фізико-механічними властивостями» (25.10.10 р.), № 54093 «Композиція для покриттів
з поліпшеними адгезійними властивостями» ( 25.10.10 р.), № 53903 «Епоксидний композит з
модифікованим наповнювачем» (25.10.10 р.), № 53904 «Епоксидний композит з модифікованим
комбінованим наповнювачем » (25.10.10 р.), №88166 «Епоксидне зв’язуюче з підвищеними
адгезійними
характеристиками,
модифіковане
2-тіоціанато-2-метил-3-(4-тіоціанатофеніл)
пропамідом» (11.03.2014 р.), №89897
«Спосіб отвердіння епоксидного нанокомпозиту з
підвищеними фізико-механічними характеристиками» (12.05.2014 р.), № 89900 «Епоксидний
нанокомпозит з підвищеними фізико-механічними характеристиками» (12.05.2014 р.), № 89898
«Спосіб отвердіння епоксидного зв’язуючого з підвищеними адгезійними характеристиками,
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модифікованого 1,4-біс-(n, n діетилдитіокарбамато) бензолом» (12.05.2014 р.), № 89896 «Епоксидне
зв’язуюче
з
підвищеною
когезійною
міцністю,
модифіковане
1,1'-метиленбіс(4-n,nдіетилдитіокарбаматобензолом) (12.05.2014 р.), № 89894 «Епоксидне зв’язуюче, модифіковане 1,4біс-(n,n діетилдитіокарбамато) бензолом» (12.05.2014 р.),
Впровадження відбулося: проведення досліджень на підприємствах ТОВ
«СК «Марина
груп» та ТОВ «ПРОВІТЕРМ-ЗАПОРІЖЖЯ».
Яких додаткових дій потребує впровадження: пошук зацікавлених інвесторів.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей: Захист
металів i сплавів від корозії та зношування є важливою науково-технічною проблемою сьогодення. За
рахунок впливу, у процесі експлуатації, на поверхні деталей машин, механізмів, агрегатів
технологічного устаткування механічних навантажень, знакозмінних температур, агресивних
середовищ, гідроабразивного руйнування, суттєво зменшується pecypc їx роботи. Одним із шляхів
підвищення надійності експлуатації технологічного устаткування є розробка нових матеріалів, у тому
числі i покриттів на полімерній основі, наповнених нано- та мікродисперсними частками, що
забезпечує необхідний комплекс адгезійних, фізико-механічних, теплофізичних, електрофізичних,
антикорозійних властивостей, зносостійкості, а також здатність відновлювати робочі поверхні.
Науковими дослідженнями в даному напрямку займаються провідні світові науково-дослідні
установи, інститути, а також науково-технічні комплекси виробників i користувачів радіолокаційної,
авіаційної техніки, хімічної, нафтової промисловості та машинобудування. У програмах всіх
найважливіших світових наукових конференцій з питань міцності та надійності матеріалів i цілісності
елементів конструкцій завжди е розділи, присвячені підвищенню корозійної стійкості i зносостійкості
деталей машин i механізмів. Авторами запропоновано поліпшення цілого комплексу експлуатаційних
властивостей композитних матеріалів шляхом запровадження нових технологічних способів
формування, у тому числі за рахунок використання наночасток, що е перспективним у галузі
композитних матеріалів.
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації,
показники, вартість: На основі проведених досліджень i отриманих результатів створено нові
композитні матеріали i покриття на їx основі з прогнозованими експлуатаційними характеристиками
для захисту технологічного устаткування від корозії i дії гідроабразиву. Очікуваний економічний
ефект від впровадження результатів розробки становить 100.. .120 грн. на lм2 робочої площі
устаткування. Загальний економічний ефект від впровадження розробки становить 500-700 тис. грн. в
рік. За рахунок розвиненої науково-дослідної інфраструктури термін окупності витрат на розробку та
виробництво продукції становить 1,5.. .2,0 роки.
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Новітні біотехнології та медицина

Одеська область
5. Установа-виконавець: Одеський національний медичний університет (ОНМедУ).
Назва розділу збірника: Новітні біотехнології та медицина.
Назва завершеної інновації: Спосіб лапароскопічної пластики гриж стравохідного отвору діафрагми
з використанням поліпропіленового сітчастого трансплантата.
Автори: Грубнік В.В., Грубнік В.В., Воротинцева К.О.
Контакти: 723-74-24, e-mail: lucha@odmu.edu.ua
Запланована галузь застосування та місце застосування: інновація стосується медицини, а саме
ендоскопічної хірургії, і може бути використана при проведенні лапароскопічної пластики
стравохідного отвору діафрагми з приводу гриж стравохідного отвору діафрагми.
Наявність патенту: Патент України на винахід № 113697 Спосіб лапароскопічної
пластики гриж стравохідного отвору діафрагми з використанням поліпропіленового сітчастого
трансплантата, опубл. 27.02.2017 р., Бюл. №4.
Впровадження: відбулося у відділенні малоінвазивної хірургії Одеської обласної клінічної лікарні.
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей:
Винахід стосується ендоскопічної хірургії і може бути використаний при лапароскопічної пластики
гриж стравохідного отвору діафрагми з використанням поліпропіленового сітчастого трансплантата,
в якості якого застосовують самофіксовану поліпропіленову сітку, яку накладають на попередньо
зшиті ніжки діафрагми позаду стравоходу. За допомогою заявленого способу було проведено 23
лапароскопічні операції з приводу пластики гриж стравохідного отвору діафрагми з позитивним
результатом, без ускладнень у післяопераційному періоді, випадків дисфагії, рубцювання стравоходу
та без рецидивів при спостереженні за пацієнтами в період від 12 до 18 місяців. Запропоноване
технічне рішення дозволяє при виконанні лапароскопічних антирефлюксних операцій у пацієнтів з
грижами стравохідного отвору діафрагми підвищити надійність лапароскопічної пластики, завдяки
задній крурорафії з використанням спеціальної самофіксованої сітки, дозволяє також уникнути
деформації стравоходу, травмування та рубцювання його, знизити кількість післяопераційних
ускладнень і рецидивів гриж та покращити якість життя хворих.
6. Установа-виконавець: Одеський національний медичний університет (ОНМедУ).
Назва розділу збірника: Новітні біотехнології та медицина.
Назва завершеної інновації: Спосіб лікування інфекції Helicobacter pylori.
Автори: Перепелюк М.М., Пирогов В.В.
Контакти: 723-74-24, e-mail: lucha@odmu.edu.ua
Запланована галузь застосування та місце застосування: інновація належить до галузі медицини,
а саме до гастроентерології, і може бути застосована для лікування інфекції Helicobacter pylori.
Рівень інновації: немає аналогів в світі.
Наявність патенту: Патент України на винахід № 113699 Спосіб лікування інфекції
Helicobacter pylori, опубл. 27.02.2017 р., Бюл. № 4.
Впровадження: відбулося у поліклінічному відділенні Центру реконструктивної та відновної
медицини ОНМедУ.
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей:
Винахід належить до галузі медицини, а саме до гастроентерології, і може бути застосований для
лікування інфекції Helicobacter pylori. Спосіб лікування інфекції Helicobacter pylori полягає у введенні
через назогастральний зонд в шлунок повітряної суміші з концентрацією вуглекислого газу, яка не
перевищує 10 %, за допомогою модифікованого шприца не менше п’яти годин, змінюючи положення
тіла пацієнтів кожну годину для рівномірної експозиції всіх ділянок слизової оболонки шлунка. У
порівнянні з прототипом заявлене технічне рішення за рахунок оригінального підходу до лікування
інфекції Helicobacter pylori шляхом уведення в шлунок повітряної суміші з концентрацією
вуглекислого газу, непридатної для життєдіяльності Helicobacter pylori, що дозволить досягти
супресії та ерадикації Helicobacter pylori (в тому числі антибіотикорезистентних штамів), підвищити
чутливість Helicobacter pylori до інших видів лікування як у режимі монотерапії, так і комбінованої,
попередити рецидиви інфекції Helicobacter pylori, і, як наслідок, покращити якість життя пацієнта.
11

7. Установа-виконавець: Одеський національний медичний університет (ОНМедУ).
Назва розділу збірника: Новітні біотехнології та медицина.
Назва завершеної інновації: Спосіб лікування хворих на рак яєчника з прогнозованою
платинорезистентністю.
Автори: Дубініна В.Г., Рибін А.І., Кузнєцова О.В.
Контакти: 723-74-24, e-mail: lucha@odmu.edu.ua
Запланована галузь застосування та місце застосування: винахід належить до галузі медицина, а
саме онкогінекології, і може бути використаний для лікування хворих на рак яєчника з
прогнозованою платинорезистентністю.
Рівень інновації: немає аналогів в світі.
Наявність патенту: Патент України на винахід № 115844 Спосіб лікування хворих на рак яєчника з
прогнозованою платинорезистентністю, опуб. 26.12.2017 р., Бюл.№24.
Наявність зацікавленого замовника: немає
Впровадження: відбулося в онкогінекологічному відділенні КУ «Одеський обласний онкологічний
диспансер».
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей: Спосіб
лікування хворих на рак яєчників з прогнозованою платинорезистентністю шляхом застосування
стандартної платинової хіміотерапії, який відрізняється тим, що додатково за 3-4 дні до введення
хіміопрепарату призначають глутатіон (L-глутатіон) у дозі 1 г на 200 мл 0,9% розчину хлориду
натрію відразу після приготування, внутрішньовенно, крапельно один раз на добу та продовжують
введення L-глутатіону за цією самою схемою ще 3-4 дня після проведеної інфузії. Таким чином, у
порівнянні з прототипом заявлене технічне рішення за рахунок додаткового до стандартної
платинової хіміотерапії призначення глутатіонів дозволить суттєво підвищити ефективність
лікування хворих на рак яєчників з прогнозованою платинорезистентністю у вигляді підвищення 1- і
3- річної виживаності.
8. Установа-виконавець: Одеський національний медичний університет (ОНМедУ).
Назва розділу збірника: Новітні біотехнології та медицина.
Назва завершеної інновації: Спосіб диференційованого лікування посттравматичної епілепсії та
корекції вегетативних дисфункцій.
Автори: Стоянов О.М., Борисенко О.А., Колесник О.О., Антоненко С.О., Левченко О.М., Храмцов
Д.М., Стоянов А.О.
Контакти: 723-74-24, e-mail: lucha@odmu.edu.ua
Запланована галузь застосування та місце застосування: винахід належить до медицини, а саме
неврології, нейровегетології, і може бути використаний для лікування посттравматичної епілепсії,
коморбідних дисфункцій вегетативного відділу нервової системи церебрального рівня.
Рівень інновації: немає аналогів в світі.
Наявність патенту: Патент України на винахід № 115748
Спосіб диференційованого
лікування посттравматичної епілепсії та корекції вегетативних дисфункцій, опубл. 11.12.2017 р., Бюл.
№ 23.
Наявність зацікавленого замовника: немає
Впровадження: відбулося у неврологічному відділенні Центру реконструктивної та відновної
медицини ОНМедУ, у неврологічному відділенні Одеської обласної клінічної лікарні.
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей: Спосіб
диференційованого лікування посттравматичної епілепсії та корекції вегетативних дисфункцій
шляхом застосування лікарських препаратів, який відрізняється тим, що після дослідження
вегетативного тонусу хворим з нормотонією додатково призначають Гопантенову кислоту в кількості
по 250 мг двічі на добу протягом 2-3 місяців, при симпатикотонїї застосовують Вальпроєву кислоту в
індивідуальній дозі 0,9-2,4 мг на добу довготривало, до стійкого припинення судом, а також
Цитиколін у дозі 1000-2000 мг на добу протягом 2-3 місяців, а при ваготонії застосовують
Ламотриджин в індивідуальній дозі 100-500 мг на добу довготривало, до стійкого припинення судом,
а також Кортексин по 10 мг одноразово протягом 8-10 днів, при необхідності курс повторюють через
місяць. Таким чином, запропонований спосіб диференційованого лікування посттравматичної
епілепсії та корекції вегетативних дисфункцій дозволяє підвищити ефективність лікування за рахунок
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індивідуального підходу до кожного хворого в залежності від виразності вегетативної дисфункції та
контролю з урахуванням вегетативного тонусу (ВТ), контролю за перебігом судом, у 76,7% дозволяє
знизити кількість пароксизмів до рідкісних, покращити біоелектроґенез мозку, стан вегетативної
нервової системи за рахунок нормалізації ВТ у 70,0% (Р <0,05), або простежити тенденцію
спрямованості до нормотонії, а також купірувати вегетативні кризові стани в 88,2% випадків при їх
наявності у 17 пацієнтів.
9. Установа-виконавець: Одеський національний медичний університет (ОНМедУ).
Назва розділу збірника: Новітні біотехнології та медицина.
Назва завершеної інновації: Спосіб збереження функції нирок у хворих, що страждають на подагру
і метаболічний синдром.
Автори: Якименко О.О, Гриценко М.В., Тбілєлі В.В.
Контакти: 723-74-24, e-mail: lucha@odmu.edu.ua
Запланована галузь застосування та місце застосування: інновація належить до області медицини,
а саме ревматології і нефрології, і може бути застосована для профілактики зниження функції нирок у
хворих на подагру і метаболічний синдром.
Рівень інновації: немає аналогів в світі.
Наявність патенту: Патент України на винахід №115757 Спосіб збереження функції
нирок у хворих, що страждають на подагру і метаболічний синдром, опубл. 11.12.2017 р.,
Бюл. № 23
Наявність зацікавленого замовника: немає
Впровадження: відбулося у ревматологічному відділенні Багатопрофільного медичного центру
ОНМедУ.
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей:
Винахід належить до способу збереження функції нирок у хворих, що страждають на подагру та
метаболічний синдром, шляхом застосування препаратів на основі низьких доз колхіцину та
біофлаваноїду, який включає застосування препарату на основі колхіцину – Хомвіо-ревману по 10
крапель 2 рази на добу та біофлавоноїду Квертину 40 мг по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 6
місяців з повторенням курсу через 2-3 місяці. Таким чином, у порівнянні з прототипом,
запропоноване технічне рішення дозволяє отримати виражений терапевтичний ефект, поліпшити
показники вуглеводного, ліпідного і пуринового обміну, зменшити прояви метаболічного синдрому,
частоти загострення подагричного артриту, покращити функціональний стан нирок, поліпшити якість
життя пацієнта.
10. Установа-виконавець: Одеський національний медичний університет (ОНМедУ).
Назва розділу збірника: Новітні біотехнології та медицина.
Назва завершеної інновації: Спосіб діагностики пудендопатії в чоловіків.
Автори: Костєв Ф.І., Руденко О. В., Кузнєцов Д.О., Таха М., Ухаль О.М.
Контакти: 723-74-24, e-mail: lucha@odmu.edu.ua
Запланована галузь застосування та місце застосування: інновація стосується медицини, а саме
урології, і може бути застосована для діагностики пудентопатії у чоловіків, яка є однією з причин
синдрому хронічного тазового болю.
Рівень інновації: немає аналогів в світі.
Наявність патенту: Патент України на винахід № 113943
Спосіб діагностики
пудендопатії в чоловіків, опубл. 27.03.2017 р., Бюл. № 6.
Наявність зацікавленого замовника: немає
Впровадження: відбулося в урологічному відділенні МКЛ № 10 (м. Одеса).
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей:
Винахід стосується медицини, а саме урології, і може бути застосований для діагностики
пудендопатії в чоловіків шляхом визначення наявності болю в ділянці іннервації статевого нерва, та
додатково виконують трансглютеальне визначення швидкості кровотоку в статевій артерії і при
зниженні її в порівнянні з статистичною нормою, яка дорівнює 18,23 см/с, судять про наявність
пудендопатії. У порівнянні з прототипом запропонований спосіб за рахунок додаткового дослідження
кровотоку в статевій артерії, дозволяє з високим ступенем вірогідності діагностувати наявність
пудендопатії в чоловіків.
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11. Установа-виконавець: Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)
Назва розділу збірника: Новітні біотехнології та медицина.
Назва завершеної інновації: Технології комбінованих пробіотичних йогуртових напоїв зі
збалансованим хімічним складом.
Автори: Ткаченко Н.А., Копійко А.В.
Контакти:
факс
(048) 724-86-72;
тел.:
(048) 712-40-11,
067-417-6767,
e-mail:
nataliya.n2013@gmail.com або nauka@onaft.edu.ua; для Данилової О.І.
Запланована галузь застосування та місце застосування: Молокопереробні підприємства, що
випускають продукти з незбираного молока, ТОВ «Гормолзавод № 1», м. Одеса.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: подано 2 заявки на корисну модель.
Наявність зацікавленого Замовника: ТОВ «Гормолзавод № 1», м. Одеса
Впровадження: відбулася промислова апробація на ТОВ «Гормолзавод № 1», м. Одеса.
Яких додаткових дій потребує впровадження: Розроблена технологія після затвердження
нормативної документації може бути впроваджена на будь-якому молокопереробному підприємстві
без проведення модернізації.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
На основі аналізу потреби населення України в комбінованих продуктах зі збалансованим хімічним
складом розроблені технології комбінованих молочно-рисовий йогуртових напоїв. Обґрунтовано
доцільність використання у якості сировинних інгредієнтів для виробництва цільових продуктів
йогуртової основи із необхідною масовою часткою жиру, рисового борошна для дитячого харчування,
сирної сироватки та гарбузового наповнювача з цукром. Розроблено науково-обґрунтовані рецептури
комбінованих молочно-рисових йогуртових напоїв, у яких співвідношення білків : жирів : вуглеводів
складає 1 : 1 : 4. Розроблені йогуртові напої не містять лімітованих амінокислот. Оптимізовано склад
заквашувальної композиції із монокультур B. animalis Bb-12 і йогуртових культур для виробництва
цільових продуктів: оптимальні значення вихідної концентрації біфідо- й лактобактерій у складі
заквашувальної композиції для виробництва молочно-рисових йогуртових напоїв складають 1,0·105
та 3,0·105 КУО/см3 відповідно. Обґрунтовано параметри ферментації молочно-рисових сумішей у
технології комбінованих молочно-рисових йогуртових напоїв зі збалансованим хімічним складом:
температура (40±1) °С, тривалість – 7,5-8,0 год. Встановлено, що граничний термін зберігання
розроблених комбінованих йогуртових напоїв за температури (4±2) ºС не повинен перевищувати 14
діб. Розроблено науково-обґрунтовану технологію виробництва комбінованих молочно-рисових
йогуртових напоїв зі збалансованим хімічним складом. Розроблену технологію впроваджено у
виробництво на ТОВ «Гормолзавод № 1», м. Одеса.
Результат інновації (технології комбінованих молочно-рисовий йогуртових напоїв) має комерційний
потенціал – може бути впроваджений на будь-якому молокопереробному підприємстві без
проведення модернізації та технічного переоснащення.
Результат інновації представлений у формі готового продукту – технологій виробництва
комбінованих молочно-рисовий йогуртових напоїв зі збалансованим хімічним складом.
12. Установа-виконавець: Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної
реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» (ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ
України»).
Назва розділу збірника: Новітні біотехнології та медицина.
Назва завершеної інновації: Спосіб відновлювального лікування хворих після хірургічної
реваскуляризації міокарда в сполученні з цукровим діабетом.
Автор(и): Бабов К.Д., Колоденко О.В., Колоденко В.О.
Контакти: тел. 728-06-53, факс 728-62-41, e-mail: mrik@kurort.odessa.net.
Запланована галузь застосування та місце застосування: медицина (профільні санаторнокурортні заклади та реабілітаційні відділення, кабінет фізіотерапії).
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Спосіб відновлювального лікування хворих після хірургічної реваскуляризації
міокарду в сполученні з цукровим діабетом, 11.09.2017, № 119093.
Наявність зацікавленого Замовника: МОЗ України.
Впровадження: відбулося (Санаторій СП ПП «Біла Акація», м. Одеса); заплановано (на 2018 рік).
Яких додаткових дій потребує впровадження: наявність відповідного обладнання
і ресурсів
(маломінералізованої хлоридно-натрієвої мінеральної води, басейну з мінеральною водою, апарату
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для проведення високотонової біорезонансної терапії, «сухих» вуглекислі ванни) та підготовлених
кадрів (лікар кардіолог, ендокринолог, інструктор ЛФК).
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Хворим з ішемічною хворобою серця в сполучені з цукровим діабетом після хірургічної
реваскуляризації міокарду призначають внутрішній прийом маломінералізованої хлоридно-натрієвої
мінеральної води, через день здійснюють гідрокінезотерапію в басейні з мінеральною водою та
щоденний масаж комірцевої зони,
а високотонову біорезонансну терапію проводять
почергово з «сухими» вуглекислими ваннами через день. Запропонований спосіб лікування
забезпечить нормалізацію метаболічних порушень, підвищення фізичної працездатності,
толерантності до фізичних навантажень, вторинну профілактику серцево-судинних захворювань
шляхом зменшення факторів кардіоваскулярного ризику, компенсацію цукрового діабету. Запобігає
інвалідизації та сприяє покращенню якості життя даної категорії хворих.
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Охорона навколишнього середовища

Одеська область
13. Установа-виконавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України ( ІПРЕЕД НАН України).
Назва розділу збірника: Охорона навколишнього середовища.
Назва завершеної інновації:
Обґрунтування ефективних форм власності у рекреаційно туристичному природокористуванні приморських регіонів України та їх інституційне,
інструментальне і фінансове забезпечення.
Автор(и): Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.
Контакти: тел. (048) 722-29-05, e-mail: amartienko@ukr.net
Запланована галузь застосування та місце застосування: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, Департамент екології та розвитку рекреаційних
зон, Департамент культури и туризму, Одеська обласна державна адміністрація, Управління туризму,
рекреації та курортів.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні
Наявність патенту: немає.
Впровадження: відбулося (Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації, Державна екологічна інспекція, Департамент екології та розвитку рекреаційних зон,
Одеська обласна державна адміністрація, Управління туризму, рекреації та курортів, Департамент
культури и туризму, Одеська обласна державна адміністрація, Управління туризму, рекреації та
курортів, ХІ Пленум Правління Спілки економістів України, Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України);
Яких додаткових дій потребує впровадження: удосконалення на рівні держави, регіональних та
місцевих органів самоврядування інституційних засад управління рекреаційно-туристичною
діяльністю та відносинами власності на природні ресурси цієї сфери.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Економічна сутність обмежень форм та прав власності на природні рекреаційно-туристичні ресурси
(ПРТР) полягає у частковому позбавленні та обтяженні нормативно-правових та економічних
відносин власності на природні ресурси в інтересах третіх осіб і проявляється як відхилення від
загальноприйнятого режиму володіння, користування та розпорядження ПРТР, доходом та
прибутком від рекреаційно-туристичної діяльності, зобов’язанням проводити в обов’язковому
порядку природоохоронні заходи при будь-якій формі власності на них.
Критерії пріоритету встановлення державної форми привласнення в рекреаційному
природокористуванні такі як: цінність, унікальність, вичерпність, не відновлюваність,
неприбутковість для приватного бізнесу, масштабність перетворень та ведення господарської
діяльності, обсяги екстернальних ефектів визначають природні ресурси, на які економічно доцільна,
соціально обґрунтована та екологобезпечна тільки державна власність.
14. Установа-виконавець: Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ).
Назва розділу збірника: Охорона навколишнього середовища.
Назва завершеної інновації: «Розробка системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу
Причорноморського регіону України та вимог до її елементів»
Автор(и): Перелигін Б.В., Свинаренко А.А., Глушков О.В., Хецеліус О.Ю., Дубровська Ю.В.,
Романова Г.В., Вельміскін Д.І., Лужбін А.М., Гор'єв С.А., Боровська Г.О., Катинська І.В., Пустовіт
Т.М., Дяченко К.О.
Контакти: тел. (0482)32-67-38, факс: (0482) 357371, e-mail: avto@odeku.edu.ua.
Запланована галузь застосування та місце застосування: Регіональні прогностичні центри
Державної гідрометеорологічної служби України.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: №64922 від 14.04.2016р.,
№74409 від 26.10.2017р.
Наявність зацікавленого Замовника: Український гідрометеорологічний центр Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
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Впровадження: відбулося в Гідрометеорологічному центрі Чорного і Азовського морів,
Українському гідрометеорологічному центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Яких додаткових дій потребує впровадження: державне фінансування розбудови системи
метеорологічного радіолокаційного моніторингу.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. Для
Причорноморського регіону України: розроблені принципи системного підходу до створення
метеорологічної радіолокаційної системи моніторингу; розроблений геометричний підхід до
побудови радіолокаційного поля метеорологічної радіолокаційної системи моніторингу;
запропонована методика побудови системно стійкого радіолокаційного поля системи
гідрометеорологічного моніторингу; розроблений найбільш раціональний спосіб розподілу енергії
зондувального випромінювання в просторі спостереження. Запропоновано при створенні
зондувального випромінювання для збільшення роздільної здатності метеорологічних РЛС за
дальністю при збереженні тривалості імпульсів, які визначають енергію сигналу, здійснювати
розширення спектру випромінюваних імпульсів. Запропонований автоматизований метеорологічний
радіолокаційний комплекс призначений для виявлення об’єктів і зв’язаних з ними атмосферних явищ.
15. Установа виконавець: НДУ «Український науковий центр екології моря» Мінприроди України
(УкрНЦЕМ).
Назва розділу збірника: Охоронна навколишнього середовища.
Назва: «Ідентифікація і попередня оцінка угруповань китоподібних в прибережних водах північнозахідного Чорного моря, український сектор» (Грантова угода ACCOBAMS).
Автори: Коморін В.М., Гольдін П.Є., Савенко О.В., Гладиліна О.В., Вишнякова К.О., Непрокін О.О.
та інші.
Контакти: (048) 63-66-22; факс: (0482) 63-66-73, E-mail: accem@te.net.ua.
Запланована галузь застосування та місце застосування: екологія, рибне господарство та інші
галузі науки, які пов'язані із дослідженнями Чорного та Азовського морів, Мінприроди України.
Рівень інновації: не має аналогів в Україні.
Наявність зацікавленого Замовника: Мінприроди України, НАНУ.
Впровадження:
відбулося (Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, НПП
«Джарилгацький»).
Яких додаткових дій потребує впровадження: Ніяких.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. У 2017
році проведені польові дослідження китоподібних в окремих районах Чорного моря, дельти р. Дунай
та в районі Григоріївського ліману: фотоідентифікація, пошук викидів на узбережжя, лінійнотрансектний облік щільності. Показано, що біля острова Джарилгач влітку трапляються всі три види
чорноморських китоподібних. Найбільш чисельна з них морська свиня. Звичайні дельфіни та афаліни
чітко розподіляються по оселищах у прибережних водах, причому звичайні дельфіни формують
скупчення на мілководдях у Джарилгацькій затоці та Григорівському лімані. Звичайні дельфіни та
афаліни формують літні резидентні групи у водах біля о. Джарилгач, де китоподібні живляться,
розмножуються та перебувають з дитинчатами. Для ідентифікації китоподібних було зроблено понад
7000 фотографій. Оцінка чисельності маркованих особин за 2016-2017 роки за критерієм Чепмена
склала 22 особини (SD = 3,3, коефіцієнт варіації – 0,15). Із врахуванням частки маркованих особин у
групах (47,5%), загальна чисельність афалін в досліджуваному районі склала 46 особин. Водночас, за
даними лінійно-трансектного обліку щільність дельфінів склала 0,22 особини на квадратний
кілометр, що дає чисельність, що дорівнює 31 дельфінів (95% довірчий інтервал: 7-137). Дані лінійнотрансектного обліку добре узгоджуються з результатами дворічного фотоідентифікаційного
дослідження. Підтверджена важливість Джарилгацької затоки, Григоріївського ліману, акваторії
острову Зміїний і Жебріянської бухти для збереження і охорони китоподібних.
Збільшення викидів китоподібних (переважно, морських свиней) на берег в 2017 році може бути
ознакою інфекції, загрозливої для популяції. Крім того, загрозою для них залишається загибель у
браконьєрських знаряддях рибальства. З метою забезпечення охорони китоподібних пропонується
розширити акваторію НПП «Джарилгацький» з включенням вод Каркінітскої та Джарилгацької
затоки глибиною до 10 м та впровадити комплекс охоронних заходів.
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Агропромисловий комплекс

Одеська область
16. Установа-виконавець: Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеної інновації: Механодифузійні технології з залученням нанотехнологічних
принципів.
Автор: Бурдо О.Г.
Контакти: тел. +38(048) 712-41-75, факс: +38(048) 724-86-88,
e-mail: poem.onaft@gmail.com
Запланована галузь застосування та місце застосування: Харчові концентрати: ПАО «Енні Фудз»,
м. Одеса, Україна; D.R.P. Group, м. Тегеран, Іран.
Рівень інновації: немає аналогів у світі.
Наявність патенту: «Спосіб деалкоголізації вина і установка для його здійснення», патент на
винахід № 116075, 25.01.2018; «Екстрактор безперервної дії для системи «тверде тіло-рідина», патент
на винахід № 109743, 25.09.2015. Патент на корисну модель «Сушарка для сипучих матеріалів»,
патент на корисну модель № 88927, 10.04.2014; «Спосіб одержання комплексу олії, ароматичних і
барвних речовин зі шламу кави», патент на корисну модель № 87503, 10.02.2014.
Наявність зацікавленого Замовника: ПАТ «Енні патент на корисну модель Фудз»; D.R.P. Group;
ПрАТ «Одесавинпром»; KASALA ONION DEHYDRATION COMPANY.
Впровадження: відбулося у 2014 і, 2017; заплановано на 2018.
Яких додаткових дій потребує впровадження: Проведення виробничих випробувань, оптимізація
моделей.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей:
Розроблено та апробовано унікальне обладнання, що реалізує механодифузійні технології. При
виробництві коньякових спиртів електромагнітний екстрактор забезпечив інтенсифікацію процесів в
тисячу раз. При екстрагуванні із зерен кави ступінь вилучення компонентів підвищена на 15 %, а
витрати енергії знижено на 50 %.
Використання нанотехнологічних підходів дозволило отримати чисту воду з вмістом солей менше за
4 мг/кг, екологічно безпечні зразки рідкого диму, амарантової олії з високим вмістом сквалену.
Розроблені конструкції вакуумного мікрохвильового обладнання: сушарки, випарки, екстрактори,
кріоконцентратори спроможні перевести харчові технології на новітні принципи, забезпечити високу
якість продукту при суттєвому зменшені енергетичних витрат. Так, розроблений випарний апарат не
має обмежень щодо кінцевої концентрації продукту, він функціонує та дає стабільні параметри по
продуктивності випаровування до (90 – 95)obrix. Для нього відсутні типові проблеми теплопередачі.
Апарат апробовано для отримання безалкогольного вина, зневоднення морепродуктів. Створено:
стрічкова ІЧ–сушарка, деалкоголізатор, піролізна установка, тепломасоутилізатор, тощо.
Дослідні зразки інноваційних продуктів мають високі смакові характеристики.
На розробленому обладнані отримано: сушені овочі, фрукти, чіпси, слайcи, пасти.
Із відходів консервних, виноробних та харчоконцентратних виробництв отримано фруктову та
безглютенову муку, паливні пелети. Отримано порошки цибулі, часнику, екологічно безпечний
концентрат рідкого диму, олій, тощо.

Миколаївська область
17. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеної
інновації:
Функціонування ринків сільськогосподарської продукції у
Південному регіоні України.
Автор(и): Зінгаєва Н. Є.
Контакти: тел. (050) 23-60-911; e-mail: zingaevanatalia@gmail.com.
Запланована галузь застосування та місце застосування: Сільське господарство, мисливство та
пов’язані з ним послуги. Південний регіон.
Рівень інновації: немає аналогів в регіоні.
Наявність патенту: немає.
18

Впровадження: відбулося (впроваджено у виробництво ТОВ «Український дистрибуційний центр»,
Довідка №15 від 27 січня 2017 року; виробництво Управління соціального захисту населення
Братської районної державної адміністрації Миколаївської області, Довідка 2017 року; виробництво
ФГ «Аркадія» Братського району, Довідка 2017 року; виробництво ФГ «СВЕТАНІЯ» Братського
району, Довідка 2017 року; виробництво Торгівельно-заготівельне кооперативне підприємство
«Надія» Братського району, Довідка 2017 року).
Яких додаткових дій потребує впровадження: оновлення та додатковий аналіз достовірних
статистичних даних за напрямком дослідження.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. Робота
над тематикою характеризується формуванням та ефективним функціонуванням ринків
сільськогосподарської продукції в сучасних умовах, які супроводжуються реформуванням аграрного
сектора в Україні зумовлюють зміну економічного середовища діяльності суб’єктів господарювання
в агарному виробництві.
Ефективний розвиток аграрних підприємств України матиме переваги в результаті технічного
переозброєння та застосування сучасних технологій переробки; реалізації науково обґрунтованих
стратегій розвитку підприємств, що базуються на партнерстві з виробниками сировини; збереження
захисної дії вивізного (експортного) мита на насіння; розвитку антимонопольного законодавство та
наявності достатніх механізмів його реалізації; наявності і доступності всебічної інформації про
аграрний ринок. Виконання цієї умови передбачає розвинуту маркетингову діяльність; наявності
ринкової інфраструктури; правильно встановлених пріоритетів держави у міжнародній діяльності, а
саме: реалізація переважно готової продукції ніж сировини; взаємному збалансуванні торгівлі;
наданні на засадах взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським
експортерам на ринках ЄС; запровадженні спільного правового поля і єдиних стандартів у сфері
конкуренції та державної підтримки виробників.
18. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеної інновації: Спосіб вирощування молодняку перепелів з
використанням
препарату наносрібла «Аргенвіт».
Автор(и): Патрєва Л.С., Гроза В.І.
Контакти: тел. 098-258-61-73; e-mail: lspatreva@ukr.net.
Запланована галузь застосування та місце застосування: птахівництво, товарні і фермерські
(селянські) господарства.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Спосіб підвищення збереженості перепелів, 25.12.2014, № 95309.
Впровадження: відбулося (ФГ «Світанок» Братського району, Миколаївської області).
Яких додаткових дій потребує впровадження: закупка препарату, підготовка препарату до
використання.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. Спосіб
вирощування молодняку перепелів включає використання певного водного розчину срібловмісного
препарату «Аргенвіт» за схемою випойки: 1-21 день. Застосування препарату наносрібла забезпечує
належний імунний статус перепелів, біобезпеку виробництва м’ясної продукції високої якості.
Встановлено, що застосування препарату «Аргенвіт» впродовж перших 21 діб вирощування у певній
концентрації сприяє підвищенню збереженості поголів’я перепелів за 49 діб вирощування на 26,7%,
живої маси – на 19,2 г, зниженню витрат корму на 1 кг приросту живої маси – на 0,6 кг, що збільшує
вартість додатково одержаної продукції на 1929,5 грн, підвищує рентабельність виробництва м’яса
перепелів на 23,12%.
19. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеної інновації: Технологія розведення кролів в умовах міні еко-ферм.
Автор(и): Коцюбенко Г.А.
Контакти: тел. +38 (050) 493-21-92; e-mail: doc.kotsubenko2016@gmail.com.
Запланована галузь застосування та місце застосування: кролівництво, приватні і фермерські
(селянські аналогів) господарства.
Рівень інновації: немає аналогів в регіоні.
Наявність патенту: немає.
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Впровадження: відбулося (Фермерське господарство «Кириченко Л.О.» Кіровоградського району
Кіровоградської області).
Яких додаткових дій потребує впровадження: Закупівля обладнання відповідного типу.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. У
країні виробництво кролятини на великих промислових фермах складає 3 % від загального річного
балансу. Основна частина балансу припадає на продукцію, що виробляють фермерські (селянські)
господарства та приватні ферми кролівників-любителів. Розробка даної інновації дозволяє
забезпечити виробництво кролятини в умовах ферми на 50-100 кролиць основного стада із
рентабельністю виробництва 170 %, що на 90-100 % більше у порівнянні із існуючою технологією.
При цьому зменшуються удвічі працевитрати і обслуговувати таку ферму може звичайна родина із
трьох осіб. Це дозволяє забезпечити додаткові робочі місця у сільській місцевості за рахунок
створення власного сімейного бізнесу. Прибуток від такого бізнесу становить 150-300 тис. грн. на рік.

Херсонська область
20. Установа-виконавець: Інститут рису НААН України (Інститут рису НААНУ)
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс
Назва завершеної інновації: Удосконалена енергозберігаюча технологія вирощування культур в
рисових системах в умовах Степу України
Автор(и): Вожегов С.Г., Полєнок А.В.
Контактні: тел.. (05537) 34-648, факс (05537) 34-648, e-mail: instofrice@gmail.com
Запланована галузь застосування та місце застосування: рисівницькі господарства України
Рівень інновації: немає аналогів в Україні
Наявність патенту: немає
Наявність зацікавленого Замовника: немає
Впровадження: відбулося в ДП «ДГ Інституту рису НААН» (20 га)
Яких додаткових дій потребує впровадження: доведення інформації про розробку до споживачів.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Розроблені та запропоновані рисівницьким господарствам енергозберігаючі технології вирощування
в рисових сівозмінах пшениці озимої, сої, ячменю ярого, проса у післяжнивному посіві як
попередників під рис. Визначені системи основного обробітку ґрунту та удобрення: для пшениці
озимої – оранка на глибину 20-22 см з внесенням мінеральних добрив нормою N80P40; для сої – оранка
на глибину 20-22 см з внесенням мінеральних добрив нормою N30P50; для ячменю ярого – – оранка на
глибину 20-22 см з внесенням мінеральних добрив нормою N45P30; для проса – – оранка на глибину
20-22 см з внесенням мінеральних добрив нормою N60P40; для рису в даній сівозміні застосовується
дискування у два сліди на глибину 10-12 см з наступним внесенням мінеральних добрив нормою
N120P40. Крім того, визначена можливість проведення поливів пшениці озимої напуском нормою 1000
м3/га. Інновація сприяє підвищенню рентабельності вирощування рису та попередників на 10-15%,
підвищенню економічної ефективності на 10-15 %.
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Освіта

Миколаївська область
21. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Освіта.
Назва завершеної інновації: Науково-навчальна лабораторія «Навчальний банк».
Автор(и): Сіренко Н.М., Бурковська А.В., Лункіна Т.І., Бабенко М.Д., Баришевська І.В., Мельник
О.І., Полторак А.С., Шишпанова Н.О., Боднар О.А., Покровська О.В.
Контакти: тел. 0512-58-03-25, факс 0512-34-31-46, e-mail sirenko@mnau.edu.ua.
Запланована галузь застосування та місце застосування: заклади вищої освіти.
Рівень інновації: немає аналогів в регіоні.
Наявність патенту: немає.
Впровадження: відбулося (Миколаївський національний аграрний університет).
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. АБС
«Scrooge ІІІ» – це комплекс автоматизації для сучасного банку, що охоплює весь процес діяльності
фінансової установи: від початку роботи з клієнтом і до потужних аналітичних та прогнозних звітів,
що дозволяє оптимізувати роботу корпоративного і роздрібного бізнесу, казначейського управління,
бухгалтерії, управління ризиками, фінансового моніторингу.
АБС «Scrooge ІІІ» передбачає: повнофункціональну автоматизацію всіх бізнес-процесів; єдину
систему автоматизації та обліку з автоматичною побудовою обов'язкової звітності і можливістю
швидкого конструювання/впровадження в продаж нових банківських продуктів; розподіл даних на
оперативні та архівні, з «прозорим» для користувачів доступом до інформації. Наявність власної
сертифікованої системи криптографічного захисту інформації дозволяє надійно захистити і
оптимізувати весь ланцюжок проходження інформації між підрозділами банку при укладанні угод з
клієнтами.
Здобувачі вищої освіти отримують можливість уявити себе у ролі банківського працівника та
працювати з основними складовими системи: договірна система (автоматизація операцій з
обслуговування клієнтів: відкриття вкладів, оформлення позичок тощо); цінні папери
(автоматизований облік та операцій з усіма видами ЦП); система SWIFT (автоматизовані операції з
валютними переказами); валютний контроль (автоматизований облік контрагентів, контрактів та
ВМД); казначейські операції тощо.
Відповідно до структури АБС «Scrooge ІІІ» розроблена «Інструкція користувача програмного
забезпечення при викладанні фінансових дисциплін», яка в повній мірі розкриває основи
бухгалтерського обліку в банках, особливості його ведення за відповідними ділянками активних і
пасивних банківських операцій, управлінського та податкового обліку, формування фінансових звітів
комерційного банку.
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Транспорт

Херсонська область
22. Установа-виконавець: Херсонська державна морська академія (ХДМА).
Назва розділу збірника: Транспорт.
Назва завершеної інновації: Розробка систем підтримки прийняття рішень судноводія.
Автор(и): Бень А.П.
Контактні тел./факс: (0552) 22-35-69, e-mail: nauka_ksma@ukr.net.
Запланована галузь застосування, місце застосування: Міністерство інфраструктури України,
Державна Прикордонна служба України, підприємства з виготовлення суднового навігаційного
обладнання, інші міністерства, відомства i установи, діяльність яких пов’язана з морським
транспортом.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту (дата, назва, номер видачі): Патенти України № 98720 «Система
інформаційного забезпечення швартування танкера VLCC до монобуля» (12.05.15); №97227
«Пристрій для інформаційного забезпечення процесу управління судном» (10.03.15); №106043
«Система підтримки прийняття безпечних рішень з управління рухом суден» (11.04.16); №100293
«Спосіб інформаційного забезпечення маневрування морського судна» (27.07.2015); №106043
«Система підтримки прийняття безпечних рішень з управління рухом суден» (11.04.2016); №114868
«Спосіб інформаційного забезпечення маневрування морського судна» (27.03.2017); Авторське
свідоцтво № 64517 на комп’ютерну програму «Инспектор полиэргатических систем» (2016 р.);
Авторське свідоцтво №68552 на комп’ютерну програму «Система високоточного планування шляху
переходу морського судна» (2016 р.).
Впровадження: тестова апробація системи підтримки прийняття рішень судноводія відбулася у TOB
«Управління морських перевезень» та TOB «Південне річкове пароплавство».
Яких додаткових дій потребує впровадження: пошук зацікавлених інвесторів.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей:
Наявність значної кількості морських аварій, що трапились останнім часом, у тому числі з значною
кількістю людських жертв та тяжкими техногенними наслідками, головною причиною яких став
«людський чинник» та відхилення від планованої траєкторії pyxy переконливо свідчить про
необхідність створення сучасних високоточних інтелектуальних систем управління рухом суден, що
враховують особливості процесу взаємодії людини з технічними засобами судноводіння та прийняття
нею рішень в складних навігаційних умовах та критичних ситуаціях. Розробка таких систем с
найважливішою проблемою сьогодення, що відноситься до питань безпеки сучасного судноплавства i
складає предмет досліджень даного проекту.
Широке коло робіт зарубіжних авторів присвячено створенню систем уникнення зіткнень суден та
систем підтримки рішень судноводія, але разом з тим слід зазначити, що в наведених напрацюваннях
створення високоточних інтелектуальних систем управління рухом судна у комплексі не
розглядалося. Розроблена система підтримки прийняття рішень судноводія має преваги над
існуючими аналогами, оскільки дозволяє одночасно вирішувати комплексні задачі розходження,
маневрування, та динамічного позиціонування суден.
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники,
вартість: Системи підтримки прийняття рішень (CППP) судноводія дозволяють підвищити рівень
безпеки сучасного судноплавства, що дозволяє уникнути збитків, пов'язаних з пошкодженням чи
втратою суден, забрудненням навколишнього середовища, загибеллю людей під час виникнення
морських аварій. У порівнянні з існуючими аналогами розроблена CППP судноводія мас меншу в 22,5 рази вартість.
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати
розробки: Потенційними замовниками можуть виступати Міністерство інфраструктури України,
Державна Прикордонна служба України, підприємства з виготовлення суднового навігаційного
обладнання, інші міністерства, відомства i установи, діяльність яких пов’язана з морським
транспортом військового та цивільного призначення.
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Енергетика

Миколаївська область
23. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Енергетика.
Назва завершеної інновації: Конструкція та спосіб виготовлення магнітопроводів однофазних та
трифазних статичних індукційних пристроїв.
Автор(и): Ставинський А.А., Ставинський Р.А., Садовий О.С.
Контакти: тел. +38 (097)8831046; e-mail: andrey.stavynskiy@ mnau.edu.ua.
Запланована галузь застосування та місце застосування: підприємства з експлуатації
енергетичного обладнання, заводи з виготовлення енергетичного обладнання.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Магнітопровід індукційного статичного пристрою, 25.11.11, №65005. Система
генерування електроенергії – деклараційний патент України, №58659 А. Спосіб виготування
магнітопровода трифазного трансформатора – деклараційний патент України №39251А. Просторова
магнітна система – деклараційний патент України, №51437А.
Наявність зацікавленого Замовника. ПАТ «Інгул» Миколаївський трансформаторний завод
Впровадження: заплановано (на 2020 рік).
Яких додаткових дій потребує впровадження: виготовлення обладнання з оцінкою масо вартісних
показників та виконання досліджень силових параметрів пристроїв.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. При
подорожчанні електротехнічної сировини, електроенергії, актуальним завданням є зниження
масогабаритних показників, а також втрат в трансформаторах і реакторах. Тому при використані
запропонованого технічного рішення трансформатора значно зменшується використання
електротехнічної сталі та обмоткової міді, а також кількість відходів при виробництві.
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Економіка

Одеська область
24. Установа-виконавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України (ІПРЕЕД НАН України).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеної інновації: Методологічні засади формування інтеграційних механізмів розвитку
товарних ринків.
Автор(и): Буркинський Б.В., Лисюк В.М., Дергачов В.О., Нікішина О.В., Тараканов М.Л., Антонюк
П.О., Щокін Ю.В., Зарудна О.П., Трачук С.В., Волчков О.Є., Серов О.О.
Контакти: тел. (048) 722-29-05; факс 722-66-11; e-mail: iprei@odessa.ukrtel.net
Запланована галузь застосування та місце застосування (товарні ринки державного,
регіонального та місцевого рівнів згідно їх географічних меж. За галузевим поділом це ринки:
сільськогосподарської продукції, продовольчі, енергоринки).
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність зацікавленого Замовника: держбюджет, органи місцевого самоврядування.
Впровадження: відбулося (Одеська та Запорізька обласні та міські адміністрації) (акти
впровадження).
Яких додаткових дій потребує впровадження: тиражування у ЗМІ, укладення господарських
договорів з органами місцевого самоврядування.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. На базі
застосування інтеграційних механізмів запропоновано прискорення розвитку ринків та
імпортозаміщення, що сприятиме розвитку національної економіки за рахунок підвищення
податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів, покращенню забезпечення населення
вітчизняними товарами, стримуванню цінового зростання та інфляційних тенденцій.
25. Установа-виконавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України (ІПРЕЕД НАН України).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеної інновації: Методика оцінки стану економічної безпеки стивідорної компанії
Автор(и): Котлубай О.М., Ільченко С.В., Бойко М.О.
Контакти: 0502197975, e-mail: ilchenko.svit@gmail.com
Запланована галузь застосування та місце застосування: економіка підприємств та
підприємництво.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає.
Наявність зацікавленого Замовника: Міністерство інфраструктури України, Департамент
транспорту Обласної держадміністрації, стивідорні компанії морських портів.
Впровадження:
відбулося (Міністерство інфраструктури України, Департамент транспорту
Обласної держадміністрації, стивідорні компанії морських портів).
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей:
розроблено методику оцінки рівня економічної безпеки портових стивідорних компаній шляхом
визначення послідовних дій у напрямку запобігання або нейтралізації ризиків для забезпечення
стабільності фінансово-господарської діяльності та підтримання належного рівня її
конкурентоспроможності; обґрунтування доцільності використання індикаторного підходу,
підґрунтям якого є система показників, що характеризують діяльність ПСК.
Запропоновано визначення та відбір комплексу заходів щодо ПСК в розрізі фінансової, управлінської
та техніко-технологічної складових економічної безпеки шляхом запропонованих альтернативних
способів їх реалізації (взаємодія з державою в рамках державно-приватного партнерства,
застосування бюджетування, аутсорсинг непрофільних видів діяльності тощо).
26. Установа-виконавець: Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеної інновації: КЕФ-аналіз конкурентоспроможності підприємства виноробної
промисловості.
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Автори: Васьковська К.О.
Контакти: факс (048) 7248672, тел. (048) 7124011, e-mail: v.caterin17@gmail.com або
nauka@onaft.edu.ua; для Данилової О.І.
Запланована галузь застосування та місце застосування: Підприємства виноробної галузі.
Рівень інновації: немає аналогів в регіоні.
Наявність патенту: не передбачено.
Наявність зацікавленого Замовника: ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо», ПрАТ
«Одесавинпром», ПрАТ «Одеський завод шампанських вин».
Впровадження:
відбулося на ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо», ПрАТ
«Одесавинпром», ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» та рекомендовано до застосування на
підприємствах виноробної промисловості Одеської області Управлінням харчової промисловості,
продовольчого ринку та якості продукції Одеської обласної державної адміністрації.
Яких додаткових дій потребує впровадження: необхідно поширення в галузі та сприяння органів
державної влади щодо поширення розроблених методів аналізу конкурентоспроможності на
працюючі підприємства південного регіону України.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Методичний підхід до аналізу конкурентоспроможності підприємства – КЕФ-аналіз дозволяє
комплексно проаналізувати компетитівність (загальний та асортиментний показник компетитівності
функціонування підприємства) та ефективність (аналіз ефективності всіх існуючих на підприємстві
видів звичайної діяльності, ефективність окремих видів операційної діяльності підприємства,
фінансовий стан підприємства, ефективність діяльності маркетингової служби підприємства та
ефективність проведених маркетингових заходів) функціонування підприємства виноробної
промисловості за допомогою системи оціночних показників, виявити резерви та розробити
рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Миколаївська область
27. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеної інновації: Зелений туризм на основі створення еко- та етносіл.
Автор(и): Гончаренко І.В., Ключник А.В.
Контакти: тел. 0677389759; e-mail: klyuchnik.alena2408@gmail.com.
Запланована галузь застосування та місце застосування: Сільське господарство, мисливство та
пов’язані з ним послуги. Миколаївська область.
Рівень інновації: немає аналогів в регіоні.
Наявність патенту: немає.
Наявність зацікавленого Замовника.
Впровадження: тиражовано в галузі (сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги).
Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей. Проект
спрямований на уніфіковану категоризацію відпочинкових осель з урахуванням особливостей
Миколаївської області; збільшення тривалості перебування відпочиваючих у сільських оселях;
розробку тренінгів для потенційних господарів агроосель та сільських працівників, задіяних в
агротуристичному сервісі; розробку пілотажних проектів, які дадуть змогу наочно продемонструвати
користь від еко- та етносіл для різних сільських громад; створення веб-сторінки Миколаївської
області як терену сільського зеленого туризму; створення інформаційного центру Миколаївщини,
який би займався збором і оперативним поновленням інформації про власників агроосель, атракційні
місця, стан наповненості агроосель, кон’юнктуру цін та іншої інформації необхідної для туристів;
розробку заходів з поліпшення іміджу Миколаївської області.
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Інші

Одеська область
28. Установа-виконавець: Одеський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, (ОРІДУ НАДУ при Президентові
України).
Назва розділу збірника: Інші.
Назва завершеної інновації: «Розроблення Стратегічного плану стійкого розвитку оздоровчорекреаційної зони на території Щасливцевської сільської ради»
Автор(и): Безверхнюк Т.М., Сенча І.А., Бабова І.К., Бойко Т.П., Драч М.Б.
Контакти: (048)7059769; kafedraup2016@gmail.com
Запланована галузь застосування, місце застосування (підприємство, фірма тощо): у діяльності
органу місцевого самоврядування для соціально-економічного розвитку територіальної громади..
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей:
розроблено Стратегічний план стійкого розвитку, який складається з трьох структурних частин:
концепція, стратегічний план, інвестиційний проект.
Концепція стійкого розвитку відображає основні правові, організаційні, економічні умови
ефективного функціонування оздоровчо-рекреаційної зони. Концепція розроблена відповідно до
чинного законодавства та нормативно-правових актів України.
Стратегічний план стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної зони на території Щасливцевської
сільської ради спрямований на вирішення ключового питання – куди необхідно спрямовувати
доступні ресурси для того, щоб забезпечити нормальне відтворення і розвиток туристичнорекреаційного потенціалу території.
Інвестиційний проект. Представлено інвестиційний проект «Впровадження системи роздільного
збору твердих побутових відходів у населених пунктах Щасливцевської сільської ради Генічеського
району Херсонської області» за формою проектної заявки для участі у конкурсі ДФРР 2018 року, що
відповідає цілям стратегічного плану за пріоритетом А «Раціональне господарювання».
29. Установа-виконавець: Ізмаїльський державний гуманітарний університет (ІДГУ).
Назва розділу збірника: Інше (Історія).
Назва завершеної інновації: «Центр усної історії при ІДГУ».
Автор(и): Циганенко Л.Ф., Гончарова Н.О.
Контакти: тел.: (04841)58530, факс: (04841)51388, електронна пошта: nv_idgu@ukr.net
Запланована галузь застосування та місце застосування: Заклади середньої та вищої освіти.
Рівень інновації: немає аналогів у регіоні.
Впровадження: відбулося (в навчальний процес Ізмаїльського державного гуманітарного
університету та Кишинівського державного педагогічного університету ім. Іона Крянге).
Яких додаткових дій потребує впровадження: стабільного фінансування, покращення
комп’ютерної бази.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей: В
рамках роботи Центру здійснено науково-дослідницьку, освітню, інформаційну та координаційну
діяльність за допомогою організації проектних колективів із залученням викладачів, студентів та
співробітників. До позитивних якостей його діяльності можна віднести: встановлення і розвиток
міжнародних, міжуніверситетських та академічних контактів на основі спільних дослідницьких й
освітніх програм у контексті усної історії як інтегруючого напряму в соціальних науках;
забезпечення формування електронної бази даних і використання джерел у наукових, освітніх і
виховних цілях; прагнення до створення науково-методологічної бази, яка сприятиме формуванню
фахівців нової генерації; реалізація впровадження методу усної історії в педагогічну практику вищої і
загальноосвітньої шкіл з метою виховання патріотизму та формування наукових основ світобачення у
молоді; сприяння підвищенню кваліфікації молодих кадрів викладачів-гуманітаріїв; розвитку
фінансової основи гуманітарних досліджень і розробок за рахунок використання позабюджетних
коштів та інноваційної діяльності. За 2017 р. були реалізовані наступні практичні кроки: розроблені
анкети (напрямки: «Діти війни», «Голод 1946-1947 рр. на півдні України і Молдови»); підготовлені
концепція та попередній макет видання збірки документів і спогадів «Діти війни» (тематика: події
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Другої світової війни та голоду 1946-1947 рр. на території півдня України і Молдови); розроблено
рекомендації щодо використання усноісторичних підходів до дослідження вжиткового мистецтва
унікальних, самобутніх спільнот українсько-молдовського пограниччя; встановлено контакти з
асоціацією Усної історії (м. Харків) з метою ознайомлення з методикою проведення анкетування та
усноісторичних досліджень; досягнута попередня домовленість з адміністрацією загальноосвітньої
школи № 3 І-ІІІ ступенів (м. Ізмаїл) щодо створення на її базі учнівського відділення Центру усної
історії при ІДГУ.
30. Установа-виконавець: Державне підприємство “Науково-технічний центр “СТАНКОСЕРТ” (ДП
“НТЦ “СТАНКОСЕРТ”)
Назва розділу збірника: “Інші”.
Назва завершеної інновації: Розробка 43-х Державних стандартів України стандартів на підставі
міжнародних стандартів, підтримуючих дію технічного регламенту України “Безпека машин”
(Європейська Директива 2006/42/ЄС);
Автор: Козловський Я.А., Погасій В.Д., Ситніченко В.М.;
Контакти: (048) 725-81-97; 725-80-97; st@ukrtest.com ; pv@ukrtest.com.
Запланована галузь застосування, місце застосування: підприємства та організації України різних
галузей.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: відсутній.
Впровадження: відбулося в ДП “НТЦ “СТАНКОСЕРТ” та на машинобудівних підприємствах
України;
Яких додаткових дій потребує впровадження: розповсюдження поміж підприємств та організацій
в Україні;
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Формування фонду Державних стандартів України на основі міжнародних стандартів дозволить:
 підняти рівень безпечності продукції та забезпечити охорону навколишнього середовища від
шкідливих факторів, які створюють машини та устаткування, до рівня вимог країн ЄС;
 забезпечити безперешкодний доступ вітчизняних виробників до ринків ЄС;
 підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції на закордонних ринках.
31. Установа-виконавець: Державне підприємство “Науково-технічний центр “СТАНКОСЕРТ” (ДП
“НТЦ “СТАНКОСЕРТ”) ”
Назва розділу збірника: “Інші”.
Назва завершеної
інновації:
Дослідження енергетичних характеристик контейнерного
перевантажувача вантажопідйомністю 40,6 тон з автономним живленням та розроблення
рекуператора енергії з блоком суперконденсаторів для збільшення його енергоефективності.
Автор: Фель О.М., Смотров Є.О;
Контакти: (048) 725-92-66; 067-940-85-92;
Запланована галузь застосування, місце застосування: машинобудування, контейнерні термінали,
морські та річні порти.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: відсутній;
Впровадження: відбулося в: Дочірнєму підприємстві «ГПК УКРАЇНА» компанії «ГПК Гамбург
Порт Консалтінг ГмбХ» (ФРН).
Яких додаткових дій потребує впровадження: робота з потенційними клієнтами.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Дослідження дизель-генераторних установок, контейнерних перевантажувачів з блоками
суперконденсаторів для рекуперації електроенергії дозволяє зекономити не менш 30% вживаного
пального, що дорівнює 40000 літрів на рік.

27
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Механіка

Одеська область
32. Установа-виконавець: Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ)
Назва розділу збірника: Механіка
Назва завершеного дослідження: Розробка і апробація тривимірних розрахункових моделей для
визначення напружено-деформованого стану промислового устаткування.
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного,
соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення
конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне.
Автори: Дащенко О.Ф., Оробей В.Ф., Чаюн І.М., Лимаренко О.М., Кравчук В.С., Хамрай В.В.,
Лимаренко А.С., Дащенко О.О.
Контакти: тел. (048)7058470; E-mail: daschenko.o.f@opu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 – 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Головною метою роботи є розробка концепцій оптимального проектування, методик для проведення
статичних і динамічних розрахунків і надання рекомендацій по конструктивних рішеннях елементів
несучої системи, деталей і вузлів важких металообробних машин.
Розроблена концепція оптимального проектування, та розроблено методику для проведення
статичних і динамічних розрахунків і надання рекомендацій по конструктивних рішеннях елементів
несучої системи, деталей і вузлів важких металообробних машин.
Вирішено комплекс наукових задач:
– Змодельовані елементи несучої системи металорізальних верстатів для обробки великогабаритних
промислових зразків та трубних дошок і пресів великого зусилля
(100 МН) за допомогою
CAD/CAE систем.
– Розроблені науково обґрунтовані спеціалізовані моделі САПР для дослідження основних і найбільш
навантажених елементів несучої системи, базових деталей і вузлів промислових машин.
– Розроблені науково обґрунтовані методики розрахунку і експериментального дослідження типових
деталей верстатів і пресів.
– Розроблені науково обґрунтовані алгоритми розрахунку конструктивних елементів металообробних
машин при просторовому, складному навантаженні, а також динамічні розрахунки елементів несучої
системи верстатів чисельними методами.
Завдяки розробленій методиці концепції оптимального проектування проведені статичні і динамічні
розрахунки металоконструкцій базових деталей промислового устаткування. По результатам
досліджень надані рекомендації по конструктивним змінам елементів несучої системи, деталей і
вузлів важких металообробних машин.

Миколаївська область
33. Установа-виконавець: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧНУ ім.
Петра Могили).
Назва розділу збірника: Механіка
Назва завершеного дослідження: Конструкція та композитні матеріали кришки для кокілів
відцентрового лиття.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Автори: Л.П. Клименко, В.І. Андрєєв, О.Ф. Прищепов, О.І. Случак , В.В. Шугай
Контакти: 54003, м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, вул.
68 Десантників, 10
Телефон: 76 - 92 – 67; Факс: (0512) 50-00-69; E-mail: avi@chmnu.edu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене.
Основні характеристики, суть розробки: конструкція кришки містить 4 елементи та має пошарову
розбірну структуру з вкладками з вогнетривкого матеріалу в зонах контакту з розплавом.
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Виготовлення композитних матеріалів засновано на концепції об’ємного закриття пористості
металокерамічного матеріалу, виготовленого методами порошкової металургії. Зниження ціни
виробництва та експлуатації готового виробу відбувається за рахунок застосування розбірної
конструкції з змінними частинами в зоні контакту з розплавом, ізолюючому шарі та металічній
основі кришки, що можуть бути легко замінені при зношуванні, що значно дешевше заміни всієї
конструкції
Наявність патенту: запатентовано розбірну конструкцію кришки кокілю – Кришка для кокілю
відцентрового лиття Патент на корисну модель (№UA113463), та Спосіб виготовлення композитних
матеріалів на основі порошку губчастого титану в силікатній матриці патент на корисну модель
(№UA115138). Подано для патентування Вдосконалену конструкцію кришки, керамічний матеріал
для футерування та багатошаровий композитний матеріал для кришки кокілю відцентрового лиття.
Розробка готова до впровадження, проходить додаткові модифікації (результати опубліковано в 9
статтях, 3 патентах, 6 заявках на патент, 12 тезах конференцій, 1 НДР, 2 монографіях)
Порівняння зі світовими аналогами: використання розбірних конструкцій з змінними елементами з
матеріалів аналогічних піщано-глинистим формам обумовлено в більшій мірі обмеженістю
доступного матеріалу для кришок кокілів ніж економічною ефективністю, тому аналогічні
конструкції в світі також перебувають на стадії дослідних зразків і в основному містять чисто
керамічні або монометалічні фланці.
Затребуваність
на
ринку:
апробація
попередніх
розробок
проходила
на
АТ
«Миколаївкомпозитмаш» та ВАТ „АВРАМАТ” (завод по виробництву поршневих кілець. М. Харків),
де згодні придбати та впровадити базову технологію виробництва композитних матеріалів для
кришок КВЦ. Дана розробка розглядається як її модифікація і потребує додаткового економічного
обґрунтування і збільшення ресурсу фланців.
Стан готовності розробок: розробка на стадії дослідного зразка
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Інформатика і кібернетика

Одеська область
34. Установа-виконавець: Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ)
Назва розділу збірника: Інформатика і кібернетика
Назва завершеного дослідження: Методологічні основи та інструментальні засоби інформаційної
технології діагностування станів неперервних об’єктів із застосуванням моделей Вольтерра
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження
з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого
розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне.
Автори: Павленко В.Д., Павлєнко С. В., Фомін О.О., Положаєнко С.А.
Контакти: тел. (048) 7058436 E-mail: pavlenko_vitalij@mail.ru
Перспектива подальшого виконання у 2018 – 2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Проект спрямовано на вирішення фундаментальної проблеми створення нових ефективних методів,
обчислювальних алгоритмів та програмних засобів побудови діагностичних моделей нелінійних
динамічних об’єктів на основі рядів Вольтерра (РВ), а також створення інформаційної технології
вирішення задач діагностичного контролю і використання її в автоматизованих системах управління
якістю об’єктів різної фізичної природи в промисловості та біомедицині.
Модифіковано метод побудови апроксимаційної моделі Вольтерра нелінійної динамічної системи у
часовій області з використанням поліімпульсних і багатоступінчастих тестових сигналів, який
відрізняється від відомого застосуванням регуляризованого методу найменших квадратів та вибором
оптимальної величини кроку по амплітуді тестових сигналів, що дозволяє підвищити точність в 2–4
рази і обчислювальну стійкість процедури ідентифікації, а також застосуванням вейвлет–фільтрації
для згладжування експериментальних даних і оцінок ядер Вольтерра, що підвищує точність в 2–3,4
рази і забезпечує гладкість результатів ідентифікації.
Значення для теорії і практики результатів роботи обумовлено її науковою новизною, а також
внеском у сучасну теорію і практику діагностичних досліджень, що дозволило вирішити актуальну
науково–прикладну проблему створення теоретичних і методологічних основ та інструментальних
засобів модельно-орієнтованої інформаційної технології для побудови та впровадження
автоматизованих систем діагностування об’єктів різної природи із застосуванням моделей Вольтерра,
які забезпечують врахування нелінійних та динамічних властивостей ОК, універсальність
діагностичної процедури, підвищення надійності діагнозу.
Результати досліджень прийнято до впровадження у Відділенні гідроакустики Морського
гідрофізичного інституту НАН України (м. Одеса) і використовуються при експериментальних
наукових дослідженнях за напрямом акустичного моніторингу морського середовища загальна
методика та інструментальні програмні засоби її комп’ютерної реалізації, що забезпечують побудову
математичної моделі у вигляді ядер Вольтерра у часовій області за експериментальними даними
спостережень «вхід – вихід» нелінійних динамічних систем з урахуванням похибок вимірів;
впроваджено в ТОВ «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» (ОСКБ СВ).
35. Установа-виконавець: Національний університет “Одеська морська академія” (НУ “ОМА”).
Назва розділу збірника: Інформатика і кібернетика.
Назва завершеного дослідження:Теоретичні засади, методи та інструментальні засоби
інформаційної технології діагностування динамічних обєктів на основі моделей Вольтерра
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентно-спроможності України та сталого
розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне.
Автор: Ковальов М.І.
Контакти: тел. (0482) 34-99-82, e-mail. gmdss.onma@gmail.com
Перспектива подальшого використання у 2018 році: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
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Наявність патенту: отримано 2 свідоцтва про право автора на твір України (програмні засоби).
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: додаткового фінансування.
Коротка характеристика, позитивні якості подальша перспектива.
Одержано нове знання з питань підвищення точності та завадостійкості методів побудови
непараметричних формальних інформаційних моделей нелінійних динамічних систем у вигляді рядів
Вольтерра в частотній області за рахунок розвитку обчислювальних методів і створення алгоритмів
та інструментальних засобів ідентифікації. На основі аналізу властивостей непараметричних
динамічних моделей Вольтерра розроблено ефективні алгоритми визначення багатовимірних АЧХ і
ФЧХ з застосуванням полігармонічних тестових сигналів, засоби їх комп’ютерної реалізації, що
досягнуто за рахунок удосконалення існуючого (апроксимаційного) і розробки нового
(інтерполяційного) методів ідентифікації нелінійних систем в частотній області.
Розвинуто методи ідентифікації з використанням вейвлет-фільтрації, що дозволило підвищити
завадостійкість отриманих результатів. На основі запропонованих алгоритмів розроблено
інструментальні апаратно-програмні засоби для ідентифікації широкого класу нелінійних динамічних
систем.
Отримав подальший розвиток апроксимаційний метод побудови моделі Вольтерра в частотній
області з визначенням оптимальних амплітуд тестових полігармонічних сигналів та відповідних
коефіцієнтів в лінійній комбінації відгуків системи, який дозволив підвищити точність ідентифікації
по відношенню до існуючого і зменшити похибку ідентифікації у 1,5–2 рази.
Вперше запропоновано інтерполяційний метод ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі
моделей Вольтерра в частотній області з диференціюванням вихідних сигналів за амплітудою
тестових впливів, який дозволив підвищити точність побудови моделей у 1,8–3 рази, але для
обчислення використовується на 10% більше машинних інструкцій.
Модифіковано метод підвищення завадостійкості вимірювань відгуків з похибками за допомогою
вейвлет-фільтрації з автоматичним вибором параметрів і типу базових вейвлет-функцій, який
дозволив мінімізувати вплив похибок вимірювань на точність ідентифікації у 1,3–4 рази.
36. Установа-виконавець: Одеська державна академія технічного регулювання та якості (ОДАТРЯ).
Назва розділу збірника: Інформатика і кібернетика.
Назва завершеного дослідження: Дослідження та удосконалення методів і засобів групового
експертного оцінювання у сфері технічного регулювання.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні
технології.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Гордієнко Т. Б., Величко О. М., Карпенко С. Р., та інші.
Контакти: (048) 726-68-92., (048) 726-77-6, e-mail: odatry@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене;
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження. не потребує
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:
Удосконалено методи: оцінювання компетентності експертів у сфері технічного регулювання на
основі використання об’єктивних даних про експертів і науково-обґрунтованих критеріїв для їх
оцінювання; групового експертного оцінювання у сфері технічного регулювання, який враховує
компетентність задіяних експертів на основі раніше встановлених критеріїв.
Розроблені: програмно-інструментальний комплекс для оцінювання компетентності експертів,
розроблений з використанням спеціального програмного засобу оцінювання компетентності
експертів (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 04.01.2017 р. № 69579
Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма для комплексної оцінки компетентності технічних
експертів» («Компетентність ТЕ 1.0»)) та програмно-інструментальний комплекс для комплексного
групового експертного оцінювання з урахуванням компетентності технічних експертів, розроблений
з використанням спеціального програмного засобу для комплексного групового експертного
оцінюванням (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 05.12.2017 р. № 75168
Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма для комплексного групового експертного
оцінювання з урахуванням компетентності технічних експертів» («Експертиза КТЕ 1.0»)).
Отримані наукові результати сприятимуть підвищенню ефективності діяльності в різних сферах
національної економіки, зокрема у сфері технічного регулювання, що позитивно впливатиме на
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підвищення конкурентоспроможності продукції національних виробників на світовому ринку,
залученню інвестицій у вітчизняні підприємства і організації з метою підвищення ефективності їх
діяльності. Результати проведених досліджень у рамках проекту використовуються при підготовці
фахівців у сфері технічного регулювання та якості на останніх курсах з метою отримання додаткових
знань з питань проведення групових експертних досліджень, зокрема при дослідженні проблемних
питань стандартизації чи метрології з метою формування управлінських рішень для покращення
ситуації.
37. Установа-виконавець: Приватне акціонерне товариство «Елемент» (ПАТ «Елемент»)
Назва розділу збірника: Інформатика і кібернетика
Назва завершеного дослідження:
Математична модель двигуну МС-14 для настройки
алгоритмів регулювання електронної цифрової системи САУ РДЦ-1400
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні
технології;
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Нерубаський В.В.
Контакти: +38 042 765-62-52, +38 042 765-68-00, е-mail: odessa@element.od.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як науково-технічна
розробка.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Яких додаткових дій потребує подальше
дослідження:
ідентифікації
та корегування
математичної моделі за результатами випробувань.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування
Математична модель турбогвинтового двигуна МС-14 складається з набору співвідношень, рівнянь
та коефіцієнтів та дозволяє визначати основні параметри двигуна на різних режимах роботи с
урахуванням характеристик основних агрегатів двигуна. Модель розроблено на основі реальних
характеристик вузлів двигуна
МС-14, призначений для літаків авіації загального призначення,
у тому числі Ан-2-100. Математична модель імітує роботу двигуна на всіх польотних режимах та у
складі стенду-імітатора
забезпечує випробування
апаратної та програмної частин
цифрової електронної системи
автоматичного управління двигуна МС-14. Використання моделі забезпечує налагодження САУ
РДЦ-1400 без використання моторного стенду, тобто без витрат авіаційного палива.

Миколаївська область
38. Установа-виконавець: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧНУ ім.
Петра Могили).
Назва розділу збірника: Інформатика та кібернетика
Назва завершеного дослідження: Розроблення поліметричних датчиків інформаційновимірювальних систем з живленням елементів від енергії вимірювального сигналу
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні
технології
Автори: М.П. Мусієнко, І.М. Журавська, В.Ю. Савінов, Я.М. Крайник, О.О. Корецька.
Контакти: 54003, м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, вул.
68 Десантників, 10. Тел.: (0512) 76-55-74; факс: (0512) 50-00-69,
е-mail::musienko2001@ukr.net
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене
Порівняння зі світовими аналогами: На відміну від існуючих методів, розроблено принципово
нова технологія живлення елементів вузлів інформаційно-вимірювальних систем від енергії
вимірювального сигналу, що не має на сьогоднішній день аналогів у світі. Використання
наноструктурованої п‘єзокераміки для озонаторів робить запропоновані вироби цілком
конкурентоспроможними по відношенню до американських і японських аналогів при порівнянні їх
основних параметрів, але результати розробки компактніші і менш енерговитратні.
Стан готовності розробок: Розроблені теоретичні засади та експериментальні зразки поліметричних
датчиків інформаційно-вимірювальних систем з живленням елементів від енергії вимірювального
сигналу, які можуть бути випробувані та використані у реальних виробничих умовах.
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Основні характеристики, суть розробки: розроблено принципово нова технологія живлення
елементів вузлів інформаційно-вимірювальних систем від енергії вимірювального сигналу.
Крім того, розроблена покращена методологія отримання надтвердих металевих покриттів
комбінованим методом термічного випаровування у вакуумі, яка дозволяє підвищити якість
нанесення електродів на поверхні чутливих елементів, що покращує їх експлуатаційні
характеристики.
Сформульована проблема збереження енергії для мобільних об’єктів бездротових енергонезалежних
інформаційно-вимірювальна мереж (БЕІВМ).
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати
результати розробки: Міністерство освіти і науки України, Державна служба України з
надзвичайних ситуацій, Міністерство екології та природних ресурсів України, підприємства
електронної промисловості.

Херсонська область
39. Установа-виконавець: Херсонський національний технічний університет (ХНТУ)
Назва розділу збірника: Інформатика і кібернетика.
Назва завершеного дослідження: Математичні моделі та інформаційні технології в розв'язанні
інженерних задач. Номер державної реєстрації роботи – 0116 U 006392.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні
технології;
Дослідження: прикладне.
Автор(и): професори: Бардачов Ю.М., Тулученко Г.Я.; Старун Н.В.; доценти: Астіоненко І.О.,
Литвиненко О.І., Маломуж Т.В., Моісеєнко С.В.; ст. викладачі: Білоусова Т.П., Вигоднер І.В.,
Ляхович Т.П.
Контакти: (0552) 326995, kntu@kntu.net.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
1) Обґрунтований новий загальний підхід (на основі методу Рітца) до побудови сім’ї базисів, які є
наближено гармонічними, для прямокутних серендипових скінченних елементів (ССЕ). Побудовані
базисні функції для ССЕ найбільш вживаних ІІ-IVпорядків та обчислені їх локальні характеристики.
Локальні характеристики запропонованих і відомих гармонічних базисів для ССЕ тих же порядків
практично не відрізняються.
2) Запропоновані базиси мають поліноміальну структуру, що значно спрощує їх застосування на всіх
кроках реалізації МСЕ, у порівнянні з відомими гармонічними базисами, що складаються із
тригонометричних поліномів. Час побудови матриці жорсткості скорочується у 10-100 разів в
залежності від степеня використовуваного полінома.
3) Вперше запропонований новий алгоритм побудови гармонічних базисів для СЕ у формі
прямокутного рівнобедреного трикутника на основі методу Рітца, а не методу Фур’є, як це має місце
у аналогічних відомих алгоритмах. Вказана відмінність дозволяє значно спростити як сам алгоритм,
так і структуру отримуваних за ним наближено гармонічних функцій;
4) Вперше доведено твердження про те, що задача побудови базису, який приводить до мінімізації
сліду матриці жорсткості, і задача побудови гармонічного базису є еквівалентними задачами і
приводять до побудови одного і того ж базису. Це дозволяє обґрунтувати ще один метод побудови
гармонічних базисів;
5) Встановлений факт можливості погіршення точності розв’язків задач Діріхлє при використанні
гармонічних базисів трикутних СЕ. У літературі із методу СЕ є розповсюдженою думка, що перехід
від стандартних до гармонічних базисів завжди супроводжується покращенням апроксимаційних
властивостей базисів.
40. Установа-виконавець: Херсонський національний технічний університет (ХНТУ)
Назва розділу збірника: Інформатика і кібернетика.
Назва завершеного дослідження: Методи та моделі управління соціально-економічними системами
з врахуванням природно-кліматичних чинників.
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Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: а) фундаментальні наукові дослідження
з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави;
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Ходаков В.Є., д.т.н., професор, Райко Г.О., к.т.н., доцент, Григорова А.А., к.т.н., доцент,
Данилець Є.В., к.т.н., доцент, Карамушка М.В., к.т.н., доцент, Хапов Д.В., к.т.н., доцент, Сидорук
М.В., к.т.н., доцент, Соколова О.В., к.т.н., доцент, Ігнатенко Г.А., старший викладач.
Контакти: (0552) 326994, kntu@kntu.net.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні;
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Представлено базові підходи з оцінювання соціально-економічних систем з врахуванням природнокліматичних умов відповідно до положень системного аналізу з урахуванням природно-кліматичних
чинників. Проаналізовано методи оцінки складних об’єктів, що дозволило визначити особливості
застосування різноманітних показників для надання комплексної характеристики динамічного
об’єкта різного рівня дослідження. За результатами аналізу існуючих методик, оцінки якості
системних об’єктів визначено вимоги до формування інформаційно-методичного забезпечення з
надання комплексного оцінювання соціально-економічних систем з врахуванням природнокліматичних умов. Розроблені моделі, методи та інформаційні технології є науково-методичною
основою для обґрунтованого вибору рішень із оцінювання стану регіонально-виробничих соціальноекономічних систем, що дозволяє базуючись на даних органів статистики, оцінювати рівень впливу
природно-кліматичних факторів на процеси економічного клімату в регіоні. Прикладні можливості
застосування інформаційно-програмної розробки щодо реалізації комплексного методичного
забезпечення оцінки складних об’єктів з урахуванням природно-кліматичних умов роботи у вказаній
сфері підвищується на 8%, ризики знижуються на 10%.

35

Фізика і астрономія.

Одеська область
41. Установа виконавець: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України
(ОНУ імені І.І. Мечникова).
Назва розділу збірника: Фізика і астрономія
Назва завершеного дослідження: Вивчення закономірностей функціонування системи міжклітинної
комунікації мікроорганізмів за присутності синтетичних та природних біологічно активних сполук
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого
розвитку суспільства і держави
Дослідження: суто фундаментальне
Автори: Андрієвський С.М.
Контакти: тел./факс 731-71-51; e-mail science@onu.edu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів у світі.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: потребує фінансування для впровадження
отриманих результатів.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.– Досягнуто
високу точність прогнозу положення штучних тіл на низьких навколоземних орбітах (800-1600 км) із
просторовою похибкою у декілька десятків метрів, що дозволяє розраховувати прогноз небезпечних
зближень космічних об’єктів.
Накопичено базу даних більш ніж 13 000 метеорів і проаналізовано метеори, у яких зміна блиску не
підкоряється класичній теорії фізики метеорних явищ. Для пояснення цих особливостей
запропоновано гіпотезу про дроблення космічної речовини залежно від її складу. Відкрито 4 нових
небезпечних астероїда.
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Біологічно-активні речовини і матеріали

Одеська область
42. Установа-виконавець: Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України. (ФХІ ім.
О.В. Богатського НАН України) сумісно з ТДВ «ІНТЕРХІМ».
Назва розділу збірника: Біологічно активні речовини і матеріали.
Назва завершеного дослідження. Розроблено та практично доведена можливість використання в
Україні швидкої та доступної методики встановлення ефективності та безпечності генеричних
препаратів (процедури реєстраційної форми на препарати з добре вивченим застосуванням (згідно
наказу МОЗ від 23.07.2015 № 460), що істотно скорочує терміни підготовки їх до держреєстрації і
зменшення фінансових витрат вітчизняних фармвиробників та гармонізувати законодавчі і
нормативні бази України з відповідними директивами і нормами Європейського Союзу. Зазначений
підхід дав можливість розробити та впровадити в медичну практику нестероїдний протизапальний та
протиревматичний засіб Аміфена (Мефенамінова кислота), що відноситься до групи Фенаматів .
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Головенко М.Я., Ларіонов В.Б., Карпова О.В.
Контакти: тел. 766-23-93, e-mail n.golovenko@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: Дослідження завершене.
Рівень досліджень: рівень досліджень відповідає вимогам Європейського Союзу.
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: у зв’язку із досягненням мети та
виконанням всіх пунктів дослідження не потребує подальших дій.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Хімічна назва: N-(2,3-диметил феніл) антранілова кислота
Фармакотерапевтична група: Нестероїдні протизапальні та протиревматичні препарати. Код АТС
M01A G01.
Показання. Для лікування гострого ревматизму, ревматоїдного поліартриту, хвороби Бехтерєва.
Застосовують при головному, зубному болю, артралгіях, міалгіях, пропасниці, інфекційноалергічному міокардиті, дисменореї, передменструальному синдромі, гострих респіраторних
вірусних інфекціях та грипі.
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Одеська область
43. Установа виконавець: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України
(ОНУ імені І.І. Мечникова).
Назва розділу збірника: Біологія
Назва завершеного дослідження: Метагеномний аналіз біологічної різноманітності мікробіоти
Чорного моря та ії біотехнологічний потенціал.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого
розвитку суспільства і держави
Дослідження: суто фундаментальне
Автори: Іваниця В.О.
Контакти: тел./факс 731-71-51; e-mail science@onu.edu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів у світі.
Наявність патенту: Спосіб попередньої підготовки проб для визначення мікроорганізмів, 26.06.17,
ПУ № 117316.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: потребує фінансування для впровадження
отриманих результатів.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Метагеномні
дослідження мікробіому Чорного моря пролили світло на невідомий досі таксономічний склад
чорноморських прокаріот та їх біотехнологічний потенціал. Спільно з Інститутом морських
досліджень (Греція) встановлено наявність нових для науки видів прокаріот та співвідношення генів,
що відповідають за біогеохімічні процеси. Відкрито в глибоководних анаеробних осадах Чорного
моря аеробні бактерії, які були природним чином законсервовані та зберегли життєздатність
впродовж тисяч років, проведено їх філогенетичний аналіз та визначено спектри антимікробних
сполук (спільно з університетом Саарбрюкен, Німеччина) та екзоферментів.
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44. Установа - виконавець: Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.
Філатова Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІОХІТТ ІМ. В. П. ФІЛАТОВА
НАМН УКРАЇНИ»)
Назва розділу збірника: Медицина.
Назва дослідження: «Особливості діагностики, клініки та лікування ретинобластоми високого
ступеня ризику інвазії зорового нерву та невусів кон’юнктиви у дитячому віці»
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Боброва Н.Ф., д.м.н., проф.; Дембовецька Г.М., с.н.с., к.м.н.; Троніна С.А. с.н.с., к.м.н.;
Сорочинська Т.А н.с., к.м.н.; Романова Т.В. н.с., к.м.н.; Суходоєва Л. О. н.с., к.м.н.; Меліков Г. Г.,
н.с., к.м.н.; Левицький І.М., м.н.с.; Трофимова Н.Б. м.н.с., к.м.н.; Бахмацька Н.І., м.н.с.; Молчанюк
Н.І., с.н.с., к.б.н.
Контакти: тел. 746-51-07 e-mail: filatovscience@ukr.net
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту:
1. Патент № 108538 МПК A61B 8/10 (2006.01), A61B 3/10(2006.01), A61B 3/135 (2006.01) Спосіб
визначення істинних розмірів меланоцитарних невусів кон'юнктиви /винахідники: Боброва Надія
Федорівна (UA ); Троніна Світлана Альфредівна (UA ); Буря Віталія Андріївна (UA заявник ДУ
«ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМНУ» - Заявка № u201512753, заявл.23.12.2015 опубл.25.07.2016
Бюл.№ 14/2016.
2. Патент № 108539, МПК (2016.01) A61F 9/00, A61F 9/007 (2006.01), A61B 18/02 (2006.01) Спосіб
лікування меланоцитарних невусів кон'юнктиви у дітей та підлітків /винахідники: Боброва Надія
Федорівна (UA ); Троніна Світлана Альфредівна (UA ); Буря Віталія Андріївна (UA заявник ДУ
«ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМНУ» - Заявка № u201512754, заявл.23.12.2015 опубл.25.07.2016
Бюл.№ 14/2016.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження:
Результати НДР будуть використані у подальшій науковій роботі та практиці охорони здоров’я, що
дозволить підвищити ефективність лікування ретинобластоми.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування
Розроблений «Тест червоного рефлексу» запропонований для раннього виявлення різної
внутрішньоочної патології, найважливіше при ретинобластомі (РБ).
Проведений ретроспективний аналіз медичної документації показав, що найбільш часта скарга при
РБ – це лейкокорія (71,1-74,7) %, яка є досить пізньою ознакою захворювання, характерною для Т4
(100 %) і Т3 (92,4 %) стадій РБ. Первинний або батьківський «lagtime» склав (3,0 ± 5,9) місяців,
вторинний (лікарський) - (1,4 ± 3,8) місяців, загальний - (4,2 ± 6,5) місяців з позитивною тенденцією
скорочення усіх видів «lagtime» в останні роки, що свідчить про покращення ранньої діагностики РБ
в Україні. За даними гістопатологічного дослідження очей з РБ, найчастіше (64,4 %) виявлена інвазія
зорового нерва на різних рівнях, дещо рідше – хориоідею (53,3%), а також (51,1 %) - поєднання
розповсюдження пухлини в зоровий нерв та інші оболонки ока. Визначені клінічні прояви РБ
підвищеного ризику: великий розмір більше 10мм та протяжність більше 16мм, вторинне
відшарування сітківки (3,.2 %), супутні зміни переднього відрізка ока (60 %), вторинна глаукома (53,3
%), вік дитини старше2-х років. Розроблений спосіб енуклеації очей з РБ підвищеного ризику
дисемінації пухлинного процесу із застосуванням ВЕБТ в режимі зварювання та різання, що здійснює
додаткову профілактику поширення пухлини по зоровому нерву та в цілому підвищує абластичність
операції.
Меланоцитарні невуси кон’юнктиви, за нашими даними, найбільш часто (86,3 %) спостерігались у
дітей 6 - 14 років з тривалістю існування від 1 місяця до 15 років. Найпоширенішою їх локалізацією
(81,4 %) є перилімбальна, в переважній більшості в зовнішніх відділах. Довготривале існування
призводить до кістоподібних включень при меланоцитарних невусах та до появи або інтенсифікації
пігментації при пігментних.
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45. Установа - виконавець: Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.
Філатова Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІОХІТТ ІМ. В. П. ФІЛАТОВА
НАМН УКРАЇНИ»).
Назва розділу збірника: Медицина.
Назва дослідження: «Вивчити особливості застосування лазерної коагуляції та антиангіогенної
терапії при різноманітній патології очного дна».
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Пасєчнікова Н.В., чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф.; Король А.Р., д.м.н.; Науменко
В.О., д.м.н., проф.; Кацан С.В., к.м.н.; Задорожний О.С., к.м.н.; Насінник І.О. к.м.н.; Кустрін Т.Б.;
Невська А.О., Федченко С.О., Романова Т.А., Федотова С.Г.
Контакти: тел. 746-51-07 e-mail: filatovscience@ukr.net
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту:
1. Патент №116785, МПК(2006) А61 F 9/00, А61В 3/00 (2006.01), А61В 1/04 (2006.01) Спосіб
діафаноскопії ока використанням з транспальпебрального
світлодіодного випромінювання
інфрачервоного спектра /винахідники: Пасєчнікова Наталія Володимирівна (UA ); Король Андрій
Ростиславович (UA ); Задорожний Олег Сергійович (UA ); Шамбра Сергій Васильович (UA );
Невська Алла Олександрівна (UA ); Кустрин Тарас Богданович заявник ДУ «ІОХ і ТТ ім.
В.П.Філатова НАМНУ» - Заявка № u201611412 заявл.11.11.2016, опубл.12.06.2017 Бюл. № 11,
2017.
2. Патент №121473, МПК(2006) G01N1/42, А61В 3/00 Спосіб отримання біологічного матеріалу для
проведення діагностики в доношених та недоношених новонароджених /винахідники: Федотова
Світлана Геннадіївна (UA ); Кацан Сергій Володимирович (UA),заявник ДУ «ІОХ і ТТ ім.
В.П.Філатова НАМНУ» - Заявка № u201705359 заявл.31.05.2017, опубл.11.12.2017 Бюл. № 23,
2017.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Продовжувати вивчення особливостей
застосування антиангіогенної терапії при віковій дегенерації макули та лазерної коагуляції при
ретинопатії недоношених.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Доповнено наукові дані про те, що судинна система центральної артерії сітківки схильна до
опосередкованого впливу інгібіторів факторів росту ендотелію судин, що проявляється в артеріальній
вазоконстрикції при відсутності змін діаметру вен системи центральної вени сітківки. Так, при
ексудативній формі вікової дегенерації макули відзначено зменшення діаметру артерій сітківки
першого порядку на 29 % на фоні інтравітреального введення афліберцепту протягом 12 місяців
спостереження та судинна система хоріоідеї схильна до опосередкованого впливу інгібіторів
факторів росту ендотелію судин. Так, при ексудативній формі вікової дегенерації макули відзначено
зменшення субфовеальної товщини судинної оболонки на 20 % на фоні інтрівітреального введення
афліберцепту протягом 12 місяців спостереження.
Доповнено наукові дані про те, що ризик недосягнення бажаного лікувального патоморфозу при
ретинопатії недоношених в зоні 1 вище, ніж при локалізації в 2 і 3 зонах. Так, при локалізації
ретинопатії недоношених в 1 зоні ризик склав 10,8 %, у 2 зоні - 3,4 %, а в 3 зоні випадків
неефективного лікування не було виявлено та що ризик недосягнення бажаного лікувального
патоморфозу при задній агресивній ретинопатії недоношених вище, ніж при пороговій і
передпороговій (Тип 1) стадії. Так, при задній агресивній ретинопатії недоношених ризик склав 11,4
%, а при передпороговій (Тип 1) і пороговій ретинопатії недоношених ризик недосягнення
позитивного результату склав 0,9 % і 3,7 % відповідно.
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46. Установа-виконавець: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С.
Попова).
Назва розділу збірника: Зв’язок
Назва завершеного дослідження: Cистема квантового зв’язку по оптичному волокну з функцією
виявлення каналу витоку інформації.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комунікаційні
технології;
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Васіліу Є.В., Кільдішев В.Й., Ніколаєнко С.В., Рябуха О.М., Степаненко О.В.
Контакти: (048) 705-04-60, vadim.kaptur@onat.edu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як прикладне; буде
продовжено як науково-технічна розробка.
Рівень дослідження: немає аналогів в cвіті.
Наявність патенту: Імітаційна модель квантової системи передачі даних по оптичному волокну з
врахуванням деполяризації фотонів Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71309 від
07.04.2017. — Васіліу Є.В., Гаджиєв М.М., Рожновський М.В., Кільдішев В.Й., Лімарь І.В.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Продовження подальших досліджень та
залучення інвесторів для розвитку
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Розроблено новий квантовий метод розподілення бінарних таємних ключів шифрування. Визначено
вплив параметрів фотоприймачів та довжини оптичного волокна на час виявлення несанкціонованого
користувача. Запропоновано два методи кодування трійкової класичної інформації: гібридний
квантово-класичний метод кодування тритів та метод кодування тритів поляризаційними станами
одиночних фотонів. Розроблено розширену класифікацію атак на квантові системи передачі
конфіденційних даних, яка враховує всі основні відомі на даний час види атак. Запропоновано два
методи захисту конфіденційних даних, що кодуються кутритами та передаються по оптичному
волокну, від пасивного перехоплення. Ці методи ґрунтуються на множенні на випадкові оборотні
трійкові
47. Установа-виконавець: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С.
Попова).
Назва розділу збірника: Зв’язок
Назва завершеного дослідження: Удосконалення технологій побудови та методів проектування
телекомунікаційних мереж із використанням адекватних математичних моделей трафіка.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комунікаційні
технології;
Дослідження: Прикладне.
Автор(и): Каптур В.А., Ложковський А.Г., Лісовий І.П., Струкало М.І., Тіхонов В.І.
Контакти: (048) 705-04-60, vadim.kaptur@onat.edu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як прикладне; буде
продовжено як науково-технічна розробка.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: 10.1. Спосіб адаптивної фільтрації унікальних ідентифікаторів ресурсів мережі
Інтернет. Деклараційний патент на корисну модель №119992 Україна, Зареєстровано в Державному
реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2017, Опубліковано 25.10.2017, Бюл. №20 — Каптур
В.А., Князєв О.А.
10.2. Комп'ютерна програма “Автоматизована система вибору найбільш перспективного рішення для
будівництва мереж широкосмугового доступу”. Заявка №АПС/3306-17 від 18.12.17 — Каптур В.А.,
Степаненко О.В.,
Легунов О.О.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Продовження подальших досліджень та
залучення інвесторів для розвитку
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
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Розроблено нові методи оцінки параметрів якості обслуговування реального трафіка для наступних
моделей систем розподілу інформації: 1) спрощення розв’язку задачі Кроммеліна: модель M/D/m/∞ –
пуассонівський потік, детермінований час обслуговування, повнодоступна багатоканальна система з
нескінченою чергою; 2) новий рекурентний метод розрахунку пропускної здатності симетричної
пакетної мережі доступу: модель MП/M/m – примітивний потік, експонентний час обслуговування,
повнодоступна багатоканальна система з втратами; 3) новий метод розрахунку ймовірності втрат
заявок: модель H/G/m – реальний гіперекспонентний потік, будь-який час обслуговування,
повнодоступна багатоканальна система з втратами; 4) новий метод розрахунку стаціонарних
ймовірностей станів системи: модель H/D/m – реальний гіперекспонентний потік, детермінований час
обслуговування, повнодоступна багатоканальна система з втратами; 5) Новий метод розрахунку
систем розподілу інформації з чергою: модель H/D/m/∞ – реальний гіперекспонентний потік,
детермінований час обслуговування, повнодоступна багатоканальна система з нескінченою чергою
при обслуговуванні у порядку черги; 6) новий ентропійний метод розрахунку параметрів QoS при
обслуговуванні самоподібного трафіка: модель fBM/G/1/r=∞ – самоподібний трафік, будь-який час
обслуговування, одноканальна система з нескінченою чергою.
48. Установа-виконавець: Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут радіо і
телебачення” (ДП “УНДІРТ”).
Назва розділу збірника: Зв'язок.
Назва завершеного дослідження: Науково-дослідні роботи (НДР) «Розроблення та прийняття
методом перекладу 441 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими
(Стандарт НС-3)», НДР «Розроблення 666 нормативних документів, гармонізованих з міжнародними
та європейськими (Стандарт ЄС-5)»
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні
технології.
Дослідження: Керівники тем: Гофайзен О. В., Маковеєнко Д. О., Мельник А. М., Кольцова О. С.,
Груздєва Т. А.
Контакти: тел. (048) 722-28-68, факс: (048) 722-45-83, e-mail: infoall@uniirt.com.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування
У рамках технічних комітетів стандартизації України ТК 123 “Аудіовізуальні системи і служби”, ТК
155 “Радіотехнології”, які створено на базі ДП “УНДІРТ”, ТК 157 “Телекомунікації”, ТК 131
“Електроізоляційна та кабельна техніка” відповідно до Програми робіт з національної стандартизації
на 2017 рік ДП “УНДІРТ” виконано роботи з розроблення 39 національних стандартів України.
Національні стандарти за напрямками діяльності технічних комітетів гармонізовані з європейськими
стандартами, більша частина стандартів відповідає Директивам ЄС. Стандарти розроблено на
забезпечення вимог Технічних регламентів та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26
листопада 2016 р. №788-р «Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового
телерадіомовлення».
Розроблені національні стандарти буде впроваджено в економіку України шляхом використання у
відповідних галузях промисловості, що стимулює вітчизняних виробників виробляти продукцію
світового рівня і тим самим підвищить її конкурентоспроможність.
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Агропромисловий комплекс

Одеська область
49. Установа-виконавець: Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: Теорія і техніка сушіння термолабільної сировини при
використанні інноваційних енергоефективних систем термотрансформації та адресної доставки
енергії.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне.
Автор(и): Бурдо О.Г., Безбах І.В.
Контакти: тел. (048) 7124129, факс, e-mail: terma_onaft@ukr.net.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Наявність патенту: «Пристрій нагрівання харчових рідин», патент України № 107734, опубл. 24.06.
2016, Бюл. № 12. «Пристрій сушіння харчових дисперсних продуктів», патент України № 107735,
опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Робота завершена.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Обґрунтовані принципи і методи, що формують наукові основи роботи інноваційних
енергоефективних систем сушіння, що використовують комбіноване та адресне підведення енергії.
Розроблено принципові схеми сушарок з адресним підводом енергії, а саме сушарки на базі
ротаційних термосифонів (РТС), сушарки що використовують мікрохвильовий та інфрачервоний
нагрів сировини. Розроблено конструкції стендів щодо дослідження тепломасообміну в апаратах, що
реалізують комбіноване та адресне підведення енергії до продукту. Досліджено кінетику сушіння
дисперсних харчових продуктів в установці з використанням комбінації фільтраційного сушіння з
НВЧ нагріванням та в сушарці з РТС. За допомогою методу аналізу розмірностей розроблено моделі
процесів тепломасообміну, що дозволяють узагальнити базу експериментальних даних. Отримано
інженерну методику й комп'ютерну програму щодо розрахунку сушарки на базі термосифонів, РТС,
НВЧ сушарки. Виконано комп'ютерне моделювання та оптимізація процесу сушіння в сушарках, що
дозволяє вибрати геометричні параметри сушарок, площу поверхні РТС, раціональне сполучення
числа апаратів.
50. Установа-виконавець: Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: Наукові основи вдосконалення санітарного контролю безпеки
харчової сировини і продуктів її переробки.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави
Дослідження: суто фундаментальне
Автор(и): Пилипенко Л.М.
Контакти: тел. (048) 7124112, факс, e-mail l.n.pylypenko@ukr.net.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Наявність патенту (назва, дата, номер видачі). «Спосіб визначення безпечності харчових продуктів
за генами токсичності бацилярних збудників харчових отруєнь», патент на корисну модель
№ 122751, опубл. 25.01.2018. «Спосіб визначення еметогенних та ентеротоксигенних бацил в
харчових продуктах», патент на корисну модель № 122752, опубл. 25.01.2018. «Спосіб попередньої
підготовки проб для визначення мікроорганізмів», патент на корисну модель № 117316, опубл.
26.06.2017. «Спосіб визначення бацилярних збудників харчових отруєнь та псування харчових
продуктів за генами токсичності», патент на корисну модель № 122765, опубл. 25.01.2018.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: дослідження закінчено
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Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Обґрунтовані і розроблені нові режимні параметри попередньої обробки проб харчової сировини і
продукції, в тому числі консервованої, які дають змогу прискорено аналізувати підвищені рівні
нормованої відсутності мікроорганізмів і збільшені наважки зразків, що сприятиме уточненому
виявленню регламентованих та патогенних контамінантів при проведенні досліджень. Синтезовано
сім пар групо- та видоспецифічних олігонуклеотидних праймерів для ПЛР-діагностики токсигенності
виділених мікроорганізмів та проведені дослідження щодо розроблення пріоритетних прискорених
методів диференційованого та комплексного визначення регламентованих бацилярних контамінантів
– збудників харчових захворювань та псування продуктів за їх специфічними генетичними
детермінантами; визначено їх основні характеристики та розроблено методологію прискореного
контролювання наявності регламентованих бацилярних мікроорганізмів у різних групах харчових
продуктів, що забезпечить їх санітарну якість, безпеку та можливість швидкого моніторингу ризиків
харчових захворювань та псування продукції.
51. Установа-виконавець: Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства
ім. В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: Рекомендації із застосування нових фізіологічно-активних
речових для підвищення продуктивності виноградників.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне.
Автор(и): Кучер Г.М.
Контакти: тел./факс: +38(048) 740-36-76; е-mail: iviv_nnc@ukr.net, iviv@te.net.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як цільове
фундаментальне;
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: «Спосіб стимуляції розвитку маточників і щеп винограду», 11.06.2007 р., 62811.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: фінансової підтримки.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:
Розроблено регламент застосування нових препаратів вітчизняного та закордонного виробництва, які,
завдяки своєму хімічному складу, відрізняються високою фізіологічною активністю. Головною
перевагою даних препаратів (Реаком, Валміцин, Альбіт, Триходермін, Трихофіт, група Вуксалів,
Крісталон, Вимпел, Нутрівант-плюс, Ріверм, Лігногумат, Валміцин), є їх комплексна дія в якості
стимуляторів росту, а також засобів захисту рослин від хвороб і несприятливих умов зовнішнього
середовища (посуха, морози).
Розроблено дози, терміни і кратність обробок виноградників шляхом позакореневого підживлення.
Розроблений регламент застосування комплексних препаратів дозволяє підвищити продуктивність
виноградників на 14-27 ц/га, поліпшити кондиції технічних і товарність столових сортів винограду.
За рахунок більш високих кондицій технічних сортів винограду підвищується і якість виноматеріалів
з цього врожаю.
52. Установа-виконавець: Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства
ім. В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: Прийоми сортової агротехніки столових сортів винограду з
партенокарпічним і стеноспермокарпічним типом безнасіневості.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування;
Дослідження: прикладне;
Автор(и): Штірбу А.В., Сівак Н.О.
Контакти: тел./факс: +38(048) 740-36-76; е-mail: iviv_nnc@ukr.net, iviv@te.net.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як науково-технічна
розробка.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;
Наявність патенту: немає.
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Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: фінансової підтримки.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування: Розроблено
прийоми сортової агротехніки столових сортів з партенокарпічним і стеноспермокарпічним типом
безнасіневості, які дозволяють підвищити товарні якості врожаю, а також економічну ефективність їх
вирощування.
Розрахунки економічної ефективності показують високу віддачу від застосування прийомів сортової
агротехніки. За розцінками 2015 р. отримано додатковий чистий прибуток в розмірі 5,23 тис. грн. з 1
га насаджень.
53. Установа-виконавець: Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства
ім. В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: Методика визначення видового складу збудників хвороб
винограду в лабораторних і польових умовах.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Баранець Л.О., Шматковська К.А.
Контакти: тел./факс: +38(048) 740-36-76; е-mail: iviv_nnc@ukr.net, iviv@te.net.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як науково-технічна
розробка.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: фінансової підтримки.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:
Діагностика фітосанітарного стану рослин визначається наступними методами: візуальний огляд,
волога камера, мікологічні посіви на поживні середовища, мікроскопіювання рослинного матеріалу і
ґрунтових зразків. Методика дозволяє отримати вихідну інформацію з захисту рослин: визначити
комплекс збудників хвороб, поширення, розвиток та стан популяцій шкідливих організмів та дати
характеристику фітосанітарного стану конкретних виноградних масивів, а також рекомендувати
відповідні прийоми захисту з використанням агротехнічних і хімічних заходів.
Методика дозволяє своєчасно, з великою долею вірогідності, прогнозувати розвиток шкідливих
організмів для можливого скорочення кількості хімічних обробок, забезпечуючи оптимізацію
фітосанітарного стану та зниження пестицидного навантаження на продукцію і навколишнє
середовище, підвищуючи при цьому врожайність і якісні характеристики врожаю винограду,
збільшуючи доходи виробників, знижуючи вартість вирощування.
54. Установа-виконавець: Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії
аграрних наук України (ІТІ «Біотехніка» НААН).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: 10.00.03.05Пш «Розробка поживного середовища на основі
відходів для виробничого культивування продуцентів мікробіологічних засобів захисту рослин».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Раціональне природокористування.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Лобан Л.Л., Сметана Ю.М., Горобченко Л.М.
Контакти: тел. (048) 770-56-72, e-mail: biotechnical.od@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Додаткове фінансування для поглиблених
досліджень цього напряму.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Розроблено два способи приготування поживних середовищ для виробництва біологічних засобів
захисту рослин (БЗЗР) на основі післяспиртової барди. За рахунок застосування 1 % або 2 % меляси
бурякової, яку додавали до поживного середовища (ПС), підсилено вуглеводневий склад барди.
Створено біотехнології одержання цілої низки БЗЗР на основі нативної барди (ПС № 1) і на барді з
мелясою (ПС № 2). Встановлена доцільність застосування барди для виробництва Бітоксибациліну,
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Бециміду, Біоспектру, Триходерміну, Трихопсину, що підтверджено високими титрами життєздатних
клітин та активністю біофунгіцидів щодо комплексу агресивних фітопатогенів. В подальшому
необхідні більш розширені дослідження, пов’язані із застосуванням післяспиртових відходів для
виробничого культивування БЗЗР для агропромислового комплексу. Можливо передбачити, що
застосування барди в технологіях біовиробництв збільшить обсяги БЗЗР та розширить їх
номенклатуру, при цьому буде суттєво знижено токсичне навантаження на довкілля.
55. Установа-виконавець: Національна академія аграрних наук України Інженерно-технологічний
інститут "Біотехніка" (ІТІ "Біотехніка" НААН)
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс
Назва завершеного дослідження: 10.00.03.06Пш «Оптимізація систем транспортування рідких
субстратів у виробництві мікробіопрепаратів на основі комплексного зниження гідравлічних опорів».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика і енергоефективність;
раціональне природокористування
Дослідження: прикладне.
Автори: Ярошевський В.П., Осипенко Т.М.
Контакти: тел. (048) 770-56-72, e-mail: biotechnica.od@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження. Проведення експериментальних досліджень
в рамках прикладної НДР для створення типових технічних рішень, спрямованих на оптимізацію
гідравлічних систем мікробіологічних виробництв.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Стандартні методики проектування гідравлічних систем мікробіологічних виробництв мають
схильність до штучного завищення розрахункового рівня втрат енергії в гідравлічних опорах, що
призводить до завищених енергозатрат на перекачування рідин. Одним зі шляхів збільшення
енергоефективності транспортування рідин є застосування розробленого методу оптимізації систем
на основі зменшення гідравлічних втрат. Метод базується на збереженні цілісності течії у проточних
частинах елементів системи. Його застосування дозволяє уникнути утворення відривних течій –
причини великих втрат енергії потоком, зменшити шум і вібрації при транспортуванні рідин, а також
запобігає утворенню відкладень нерозчинних часточок суспензій, що перекачуються, на внутрішніх
поверхнях трубопроводів й арматури. Завдяки цьому зменшуються затрати електроенергії на
перекачування рідин та знос трубопроводів, спрощується миття і стерилізація системи. На базі
методу розроблено два способи, в основу яких покладено адаптація проточної частини до форми
безвідривної течії та впорядкування течії перед опором. Для практичної реалізації способів необхідне
проведення додаткових експериментальних досліджень в рамках прикладної НДР.

Миколаївська область
56. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: «Спосіб використання біопрепаратів при вирощуванні ріпаку
озимого».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Коваленко О.А., Федорчук М.І.
Контакти: тел. +38(068) 319-21-17, +38(0152) 34-41-46; e-mail: kovalenko_oleh@ukr.net.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020роках: буде продовжено як науково-технічна
розробка.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Сфера
досліджень належить до мікробіологічної та сільськогосподарської промисловості, зокрема до
способу комплексного застосування біопрепаратів при вирощуванні ріпаку озимого.
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У відомому способі вирощування сільськогосподарських рослин використовуються хімічні засоби
захисту від хвороб та шкідників.
Недоліки цього способу – отримання екологічно небезпечної товарної і насіннєвої продукції,
погіршення стану та якості ґрунтів.
Завданням дослідження є отримання екологічно чистої сировини ріпаку озимого. Вона вирішується
тим, що в процесі вирощування використовуються мікробні біопрепарати комплексної дії.
57. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: «Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Лихач А.В., Лихач В.Я., Бородаєнко Ф.А., Іванова Л.О.
Контакти: тел. +380995186421; e-mail: avlykhach@gmail.com.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020роках: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят, 26.06.2017 р.,
№ 117639.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: поширення.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Суть розробки
полягає у тому, що з метою підвищення продуктивності і збереження поросят та для профілактики й
лікування шлунково-кишкових розладів поросятам забезпечують вільний доступ до кухонної солі у
годівницях протягом 4-х днів до і 4-х днів після відлучення. Найефективнішим і дешевим методом
підвищення продуктивності і збереженості поросят, а також профілактики та лікування функцій
шлунково-кишкового тракту є згодовування відлученим поросятам в межах зоогігієнічних нормах
кухонної солі. За рахунок використання повареної солі для підсисних поросят протягом 4-х днів до і
4-х днів після відлучення приріст живої маси поросят збільшується до 7,4 кг, середньодобові
прирости підвищуються до 98-110 г, збереженість зростає до 98,8%, а тому рентабельність
виробництва поросят збільшується на 7%, собівартість виробництва 1 ц приросту зменшується на 270
грн.
58. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: «Самогодівниця для поросят».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Іванов В.О., Засуха Л.В., Лихач А.В.
Контакти: тел. +380995186421; e-mail: avlykhach@gmail.com.
Перспектива подальшого виконання у 2018 – 2020 роках: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Самогодівниця для поросят, 10.08.2017 р., № 118470.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: поширення.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Суть розробки
полягає у тому, що самогодівниця для поросят виконана такими конструктивними особливостями, які
запобігають псування кормових добавок екскрементами та вологою, а також приваблюють поросят
до кращого споживання добавки. Привабливість запропонованого пристрою полягає у тому, що
самогодівниця запобігає попаданню у годівниці екскрементів та псуванню кормової добавки, що, в
свою чергу, знижує витрати кормів на одиницю приросту живої маси на 5,2% й підвищує поїдання
кормів тваринами на 2,8%.
59. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: «Оцінка особливостей формування молочної продуктивності
стада великої рогатої худоби різних порід».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування.
Дослідження: прикладне.
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Автор(и): Підпала Т.В., Бондар С.О.
Контакти: тел. +380508079994; e-mail: pidpala@mnau.edu.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020роках: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: наукове обґрунтування використання
генофонду голштинської породи для формування високопродуктивних молочних стад великої рогатої
худоби.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Доведено, що
підвищення рівня молочної продуктивності племінного стада корів української червоної молочної,
української червоно-рябої молочної та української чорно-рябої молочної порід відбувається на основі
зростання генетичного потенціалу завдяки використанню бугаїв-плідників голштинської породи з
високою племінною цінністю за поєднаними ознаками. Встановлено, що дочірнє покоління
характеризувалося вищим ступенем реалізації генетичного потенціалу (102,2-111,6%) порівняно з
материнським. Про це свідчить високий надій у первісток (10538-11607 кг молока) досліджуваних
порід. Селекція на високу продуктивність української червоної молочної породи є результативною,
оскільки в материнському і дочірньому поколіннях зберігається оптимальна пристосованість. У
тварин української чорно-рябої молочної породи краще розвиваються продуктивні якості, ніж
пристосувальні. Від впровадження інновацій, зокрема поліпшення молочних порід української
селекції шляхом використання бугаїв-плідників голштинської породи прибуток на одну корову склав
1132,46 грн (українська червона молочна порода); 1010,50 грн (українська червоно-ряба молочна
порода) і 1436,62 грн (українська чорно-ряба молочна порода). Від розведення молочної худоби
української селекції одержали в середньому на одну корову 1193,17 грн прибутку.

Херсонська область
60. Установа-виконавець: ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" (ДВНЗ "ХДАУ").
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс
Назва завершеного дослідження: Водовипуск для краплинного зрошення багаторічних насаджень
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Ладичук Д.О., Аверчев О.В., Шапоринська Н.М., Ладичук В.Д.
Контакти: тел., факс, e-mail. – 0668238190, dladychuk@ukr.net
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Патент України на винахід 115720 МПК А01G 25/02. Водовипуск для
краплинного зрошення багаторічних насаджень / Ладичук Д.О., Ладичук В.Д.; заявл. 19.05.2016,
опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Продовження експериментальних
досліджень, можливе удосконалення конструкції.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Розробка відноситься
до сільського господарства, зокрема до зрошення сільськогосподарських культур і може бути
використана для краплинного зрошення багаторічних насаджень.
Водовипуск включає безпосередньо крапельницю, яка прикріплена у краплинній стрічці за
допомогою штуцеру, довжина якого збільшена в 2 рази, який має спринклерні отвори, і закріплена у
отворі краплинної стрічки за допомогою гумової шайби, внутрішній діаметр якої рівний зовнішньому
діаметру штуцера, а зовнішній діаметр гумової шайби у 2 рази більший за зовнішній діаметр
штуцера.
Використання запропонованого водовипуску для краплинного зрошення багаторічних насаджень
дозволить отримувати урожаї сільськогосподарських багаторічних культур на рівні проектних, без
додаткових експлуатаційних витрат, що забезпечується підтриманням родючості ґрунтів без
утворення деградаційних процесів, руйнуючи накопичення легкорозчинних токсичних солей по
контуру зволоження, які утворилися при краплинному режимі зрошення.
61. Установа-виконавець: Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет» (ДВНЗ «ХДАУ»)
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Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс
Назва завершеного дослідження: Мікрохвильові технології передпосівної біостимулюючої обробки
насіння.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження
з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави
Дослідження: прикладне
Автор(и): Шкарапата Я.Є.
Контакти: тел. 0669456361, e-mail:
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 році: буде впроваджена як науково-технічна
розробка
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Впровадження роботи.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Одержання
безпечних продуктів – запорука безпеки здоров’я і життєдіяльності громадян. Сьогодні зусилля
світового співтовариства направлені на створення прогресивних технологій одержання екологічно
чистої (органічної) сільськогосподарської продукції. Вже розроблено чимало методів для досягнення
цієї цілі.В наших дослідженнях ми задались ціллю створити надійні, прості в експлуатації технології
передпосівної мікрохвильової біостимулюючої обробки насіння сільськогосподарських культур і
обладнання для їх реалізації.
Комплексні дослідження в цьому напрямі виконуються нами в співдружності з технічними службами
Київського державного заводу «ГЕНЕРАТОР»
Аналогів даної технології в зарубіжній практиці немає. Переваги її полягають в можливості без
особливих затрат забезпечити комплекс позитивних показників, найважливішими з яких є екологічна
чистота врожаю, підвищення схожості насінняі урожайності сільськогосподарських і лікарських
рослин.
Одержані чисельні результати випробовувань свідчать про перспективність впровадження в практику
розробленої нами прогресивної технології біостимуляції і знезаражування насіння агрокультур.
З її допомогою аграрії виходять на якісно новий рівень підвищення врожайності, підвищення
стійкості посівів до дії несприятливих кліматичних факторів ( посухи,заморозки ).
62. Установа-виконавець: Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет» (ДВНЗ «ХДАУ»).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: Технологія вирощування зерна нуту .
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Перспективні технології
агропромислового комплексу та переробної промисловості.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Лавренко С.О., Лавренко Н.М.
Контакти: тел. +38-050-662-86-83, e-mail: lavrenko.sr@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Патент на корисну модель №97069 «Спосіб вирощування нуту в Південному
Степу України без зрошення» від 25.02.2015 р.; Патент на корисну модель №97070 «Спосіб
вирощування нуту на зрошуваних землях Півдня України» від 25.02.2015 р.
Яких додаткових дій потребує впровадження: Широке виробниче впровадження розробки.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Вирощування сочевиці в умовах Південного Степу України є рентабельним, а тому на основі
математичної обробки експериментальних даних та з метою раціонального використання води,
добрив, високоефективного й енергетично доцільного виробництва культури рекомендуємо: при
зрошенні - для отримання врожайності зерна на рівні 2,3-2,7 т/га з рівнем виробничої рентабельності
260-270% вносити мінеральні добрива в дозі N45P45, проводити полицевий обробіток ґрунту на глибину
20-22 см та забезпечувати густоту рослин 2,5 млн/га; в незрошуваних умовах - для отримання
врожайності зерна на рівні 1,2-1,5 т/га з рівнем виробничої рентабельності 200-215% вносити
мінеральні добрива в дозі N45P45, проводити полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22 см та
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забезпечувати густоту рослин 2,0 млн/га.
63. Установа-виконавець: Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет» (ДВНЗ «ХДАУ»).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: Технологія вирощування зерна сочевиці.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Перспективні технології
агропромислового комплексу та переробної промисловості.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Лавренко С.О., Максимов М.В., Лавренко Н.М.
Контакти: тел. +38-050-662-86-83, e-mail: lavrenko.sr@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Патент на корисну модель №108202 «Спосіб вирощування сочевиці в
Південному Степу України в незрошуваних умовах» від 11.07.2016 р.; Патент на корисну модель
№108202 «Спосіб вирощування сочевиці в умовах Південного Степу України при зрошенні» від
25.07.2016 р.
Яких додаткових дій потребує впровадження: Широке виробниче впровадження розробки.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Економічний аналіз досліджуваних елементів технології вирощування зерна сочевиці свідчить, що в
незрошуваних умовах за показниками собівартості зерна - 8230 грн/т, валового прибутку –
21800 грн/га, рівня рентабельності 204% доцільним є полицевий обробіток ґрунту на глибину 20-22
см, внесення мінеральних добрив в дозі N45P45 та густота рослин 2,0 млн/га. При зрошенні
ефективним є зазначений агротехнологічний комплекс за густоти рослин 2,5 млн/га: собівартість
зерна – 6960 грн/т, валовий прибуток - 44027 грн/га, рівень рентабельності - 259%. Енергетичним
балансом складових елементів технології вирощування сочевиці в незрошуваних умовах визначено,
що на варіантах без внесення добрив, полицевого обробітку ґрунту на глибину 20-22 см та густоти
рослин 2,0 млн/га отримані аргументовані найвищі показники надходження енергії – 18,72, витрати
на вирощування – 9,48, приріст енергії – 9,24 ГДж/га та коефіцієнт енергетичної ефективності - 1,97.
Найбільші показники надходження енергії – 43,08, приросту енергії – 14,82 ГДж/га та коефіцієнту
енергетичної ефективності - 1,52 в зрошуваних умовах формувалися за полицевого обробітку ґрунту
на глибину 20-22 см, внесенні добрив у дозі N45P45 та густоти рослин 2,5 млн/га.
64. Установа-виконавець: Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет» (ДВНЗ «ХДАУ»).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс.
Назва завершеного дослідження: Меліорація засолених ґрунтів.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Перспективні технології
агропромислового комплексу та переробної промисловості.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Лавренко С.О., Лавренко Н.М.
Контакти: тел. +38-050-662-86-83, e-mail: lavrenko.sr@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в світі.
Наявність патенту: Патент на корисну модель №1115212 «Спосіб зниження вмісту солей в ґрунті»
від 10.11.2016 р.
Яких додаткових дій потребує впровадження: Широке виробниче впровадження розробки.
Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.
Застосування розробленої технології дозволяє за умови природного зволоження дозволяє зменшити
вміст солей в 0-50 см шарі ґрунту за період вегетації культури і полицевого обробітку ґрунту на
глибину 20-22 см – 0,295 т/га, а на глибину 28-30 см – 0,312 т/га. Найбільше винесення солей
відбувається за умови зрошення та оранки на глибину 28-30 см – 2,553 т/га, а 20-22 см – 2,516 т/га.
65. Установа-виконавець: Інститут рису НААН України (Інститут рису НААНУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс
Назва завершеного дослідження: Способи зрошення сільськогосподарських культур для
ефективного використання рисових зрошувальних систем
50

Якому пріоритетному напрямку науки і техніки відповідає: раціональне природокористування
Дослідження: прикладне
Автор(и): Вожегов С.Г., Кравченко Ю.О., Цуркан П.М.
Контактні: тел.. (05537) 34-648, факс (05537) 34-648, e-mail: instofrice@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 роках: буде продовжено як прикладне
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Планується виробниче випробування
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива: Розроблено рекомендації
щодо можливості та ефективності зрошення сільськогосподарських культур рисової сівозміни
(полби, амаранту і сочевиці) поливом напуском. Розробка дозволить підвищити урожайність супутніх
культур рисової сівозміни на 10-12 %, знизити витрати на вирощування культур на 10-15%,
підвищити рентабельність вирощування культур на 15-20%
66. Установа-виконавець: Інститут рису НААН України (Інститут рису НААНУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс
Назва завершеного дослідження: Сорт рису Фагот.
Якому пріоритетному напрямку науки і техніки відповідає: раціональне природокористування
Дослідження: прикладне
Автор(и): Шпак Т.М., Шпак Д.В., Петкевич З.З., дудченко В.В., Паламарчук Д.П., Мельніченко Г.В.
Контактні: тел.. (05537) 34-648, факс (05537) 34-648, e-mail: instofrice@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 роках: закінчене
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Наявність патенту: заявка №17017002 від 15.11.2017
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: сорт переданий на державне
сортовипробування
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива. Тривалість вегетаційного
періоду – 112 діб, урожайність – 9,2 т/га, маса 1000 зерен – 31,6 г, вихід крупи – 67,4%, вихід цілого
ядра – 92,2%, плівчастість – 20,8, склоподібність – 100%. Сорт переданий на державне
сортовипробування.
67. Установа-виконавець: Інститут рису НААН України (Інститут рису НААНУ).
Назва розділу збірника: Агропромисловий комплекс
Назва завершеного дослідження: Сорт рису Червоний
Якому пріоритетному напрямку науки і техніки відповідає: раціональне природокористування
Дослідження: прикладне
Автор(и): Шпак Т.М., Шпак Д.В., Петкевич З.З., дудченко В.В., Паламарчук Д.П., Бондаренко К.В.
Контактні: тел.. (05537) 34-648, факс (05537) 34-648, e-mail: instofrice@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 роках: закінчене
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Наявність патенту: заявка №17017001 від 15.11.2017
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: сорт переданий на державне
сортовипробування
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива. Тривалість вегетаційного
періоду – 122 діб, урожайність – 9,0 т/га, маса 1000 зерен – 28,4 г, вихід крупи – 65,8%, вихід цілого
ядра – 93,8%, плівчастість – 20,8, склоподібність – 100%. Сорт переданий на державне
сортовипробування.
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Економіка

Одеська область
68. Установа-виконавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України (ІПРЕЕД НАН України).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеного дослідження: Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної
політики України в контексті глобальних викликів.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Дослідження: прикладне.
Автори: Єрмакова О.А.
Контакти: тел. 067-346-37-38, факс: +38(048)722-29-05, e-mail: impeer@ukr.net
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Наявність патенту немає (є акти про впровадження).
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження. Практичне використання в діяльності
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Міністерства освіти і науки України, Верховної Ради України, територіальних громад Українського
Причорномор’я в процесі розробки регуляторних документів щодо стимулювання інноваційного
розвитку регіонів (територіальних громад) в ході просування реформи децентралізації
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування: В монографії
пропонуються результати дослідження світового досвіду інституційного забезпечення регіональної
інноваційної політики, та дослідження можливостей його впровадження в Україні з урахуванням
вітчизняних реалій регіональної економіки. Зокрема в монографії пропонуються теоретико-прикладні
засади трансформації регіональної інноваційної політики в умовах сучасних глобальних викликів,
методологічні засади формування сучасної парадигми регіональної інноваційної політики із
урахуванням процесів нагромадження соціального капіталу та глокалізації, концептуальний підхід до
дослідження інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики з позиції концепції
інноваційних систем, а також методичний підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності
регіону та розробки на цій основі відповідних варіантів та інструментів регіональної інноваційної
політики. Подальша перспектива: Розроблені механізми вдосконалення регіональної інноваційної
політики регіонів України мають затребуваність і перспективи реалізації в сучасних умовах
децентралізації економічного управління.
69. Установа-виконавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України (ІПРЕЕД НАН України).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеного дослідження: Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи
визначення та управління в умовах децентралізації.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне.
Автор(и): Котлубай О.М., Ільченко С.В., Липинська О.А., Мінакова С.М., Кухарчик В.Г., Познанська
І.В., Камчатна Т.Г., Стельмашек Т.С., Картишев Д.В., Шевченко І.В., Ярмолович Д.В.
Контакти: тел.: (048) 743-59-18, e-mail: ilchenko.svit@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 -2020 роках: завершено.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:
Результат проведених досліджень:
 доведено, що оцінку ступеню асиметрії глобального ринку транспортних послуг слід здійснювати
на теоретичному підґрунті ентропії систем, тобто міри невпорядкованості економічної системи яка
оцінюється ймовірністю знаходження системи у заданому стані (оптимальному співвідношенні
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витрат на початково-кінцеві і рухомі складові витрат, та настання рівноваги граничної корисності
перевезень по всій світовій / регіональній транспортній мережі) помноженому на логарифм цієї
ймовірності, узятий зі зворотним знаком;
- обґрунтовано необхідність доповнення Ротердамських правил окремим розділом «Правове
положення вантажу», в якому, крім іншого, встановити, що будь які транспортні засоби з товаром,
або без нього, які перевозяться судном, є вантажем, незалежно від того, несуть вони в собі будь які
товари за окремим договором, чи ні, і розглядаються у процесі морського перевезення як єдине ціле з
віднесенням на нього відповідальності морського перевізника сукупно, відповідно до положень
Ротердамських правил;
 розроблено інституційні засади забезпечення участі суб’єктів господарювання транспортного
комплексу України в діяльності Європейської транспортної мережі, виходячи з умов Угоди про
створення зони вільної торгівлі з ЄС та поточного стану реалізації прийняття необхідних регламентів
щодо безпеки, технічних і екологічних вимог до транспортних засобів, комунікаційних шляхів
сполучень, мережевих розподільчих центрів та постійних пристроїв.
70. Установа-виконавець: Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ)
Назва розділу збірника: Економіка
Назва завершеного дослідження: Методологія та управлінський інструментарій забезпечення
економічно-безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового сектору на засадах
інтеграції освіти, науки та виробництва
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає - Фундаментальні наукові дослідження
з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого
розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та
гуманітарних наук.
Дослідження: цільове фундаментальне
Автори: Філиппова С.В., Волощук Л.О., Ковтуненко К.В., Башинська І.О., Ковтуненко Ю.В.,
Кірсанова В.В., Черкасова С.О., Смоквіна Г.А., Шацкова Л.П., Селіванова Н.М., Коломіна О.Б.
Контакти: тел. (048)7058608, E-mail: jackal@te.net.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 – 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:
Мета проекту: розроблення комплексу методологічних засад та управлінських інструментів
забезпечення економічно-безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового сектору на
засадах інтеграції освіти, науки та бізнесу. Методологія дослідження відрізняється від існуючих
науково обґрунтованим цільовим застосуванням таких підходів: дуального, інтеграційного,
трансформаційного. Дана робота носить піонерний характер для теорії управління інноваційним
розвитком, вперше інтегруючи її з теорією економічної безпекології для отримання нового знання
щодо забезпечення економічно-безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового
сектору на засадах інтеграції освіти, науки та бізнесу. Цінність результатів для світової та
вітчизняної науки полягає в отриманні нових знань, а саме: 1) теорії безпекоорієнтованого управління
інноваційними розвитком промислового підприємства, що інтегрує теорії та методи управління
інноваційним розвитком та економічною безпекою підприємства, визначає пріоритетність
інтелектуальної складової інноваційного розвитку як об’єкту безпекоорієнтованого управління, та
втілюється у його концепції, методології, методах, управлінському інструментарії; 2) теорії
формування інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового підприємства, що
визначає його пріоритетність (з точки зору економічної ефективності та економічної безпеки) на
засадах бізнес-партнерства з освітньо-науковим сектором, та віддзеркалюється у концепції,
методології, управлінському інструментарії системного формування інтелектуального капіталу
інноваційно-активного промислового підприємства. Практичне застосування отриманих знань
керівництвом промислових підприємств, зокрема стратегічних, сприятиме удосконаленню процесу
управління їх інноваційним розвитком в умовах стратегічних змін та з урахуванням вимог
забезпечення економічної безпеки.
71. Установа-виконавець: Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)
Назва розділу збірника: Економіка
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Назва завершеного дослідження: «Розробка та імплементація мобілізаційного сценарію
збалансованого розвитку регіонів в умовах децентралізації»
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): керівник НДР Ковальов А.І.
Контакти: тел.(048) 723-32-56, k.eung@oneu.edu.ua
Перспективи подальшого виконання у 2018-2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Методичні підходи НДР
комерціаналізіровані в розробці Проекту «Стратегії економічного та соціального розвитку м.
Чорноморська на період до 2025 року» (ДК 021:2015 73300000-5 - Проектування та виконання
НДДКР)
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:
Реалізована основна ідея дослідження, яка полягає у формуванні стратегічного бачення
збалансованого розвитку регіону на основі мобілізаційного сценарію як рушійної сили
функціонування окремих секторів і галузей національної економіки завдяки мобілізації місцевих
спільнот навколо пошуку пропозицій із його реалізації. Втіленню ідеї слугувала концепція відносно
того, що досягнення збалансованого розвитку регіону потребує глибоких структурних змін в
управлінні у напрямі активізації фінансової спроможності, самодостатності та саморозвитку регіонів
з максимальним використанням наявних внутрішніх, а також залучених зовнішніх ресурсів на
засадах соціальної мобілізації.
В основу дослідження покладено сценарний підхід до довгострокового планування
збалансованого розвитку регіонів в умовах децентралізації, який ґрунтується на виборі
стратегічних альтернатив за результатами аналізу минулих та поточних тенденцій розвитку, оцінки
основних конкурентних переваг, виявлених можливостей та загроз зовнішнього середовища та
розробці управлінських рішень з ефективного використання наявного потенціалу й мобілізації
можливостей збалансованого розвитку регіонів на принципах інтенсивного типу економічного
зростання із застосуванням інтегруючого механізмаму співпраці усіх стейкхолдерів стратегічного
планування.
72. Установа-виконавець: Одеський національний морський університет (ОНМУ).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеного дослідження: Науково-дослідна робота «Управління фінансово-економічною
безпекою в морській галузі».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фінансово-економічна безпека.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Чиж Л.П.,. Хотєєва Н.В, Корецька О.В., Бойко М.О.
Контакти: тел., факс, e-mail. Телефон: (048) 732-17-35, Факс: (048) 732-16-21.
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
У НДР розглядаються сукупність теоретичних і організаційно-методичних питань, пов'язаних з
впровадженням міжнародних стандартів забезпеченням фінансово-економічної безпеки підприємств,
зокрема, інформаційної безпеки, управління інформаційними ресурсами, безпеки персоналу;
управлінням комунікаціями формуванням обліково-аналітичної інформації в умовах зміцнення
фінансово-економічної безпеки підприємств морської галузі; формуванням системи управління,
вибору та оцінки стану фінансово-економічної безпеки підприємств морської галузі. Проаналізовані
організаційні аспекти системи обліково-аналітичного забезпечення процесу управління фінансовоекономічною безпекою підприємств морської галузі, розроблено методичний підхід щодо
впровадження системи процесно-орієнтованого бюджетування в діяльність стивідорної компанії, як
інструмент управлінської складової економічної безпеки, шляхом побудови системи бюджетів
стивідорної компанії з врахування специфіки її бізнес-процесів. Запропоновано методичний підхід до
оцінки показників фінансово-економічної безпеки підприємств морської галузі, при якому діапазон
значень рівня безпеки поділений на окремі рівні.
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Результати НДР можуть бути впровадженні у практику діяльності підприємств морської галузі для
підвищення процесу управління фінансово-економічною безпекою та прийняття управлінських рішень,
що є невід’ємною умовою стійкого функціонування як окремих підприємств, так і галузі в загалі.

Миколаївська область
73. Установа-виконавець: Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеного дослідження: «Трансформація міжбюджетних відносин в Україні».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне.
Автор(и): Полторак А.С.
Контакти: тел. 0512-58-03-25, e-mail poltorak@mnau.edu.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 – 2020 роках: буде продовжено як фундаментальне.
Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні.
Наявність патенту: свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію
авторського права на твір № 69691 від 13.01.2017 р.: науковий твір «Оцінка податкових ризиків в
системі економічної безпеки».
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Обґрунтовані
теоретичні підходи до виокремлення позитивних та негативних наслідків впливу глобалізаційних
процесів на функціонування бюджетної системи у взаємодії та розрізі її складових: бюджетного
механізму, інститутів, інструментів бюджетного регулювання та інших.
Обґрунтовані принципи трансформації системи оподаткування майна; узагальнений перелік специфічних
критеріїв реформування оподаткування в умовах фіскальної децентралізації, виділені індикатори стану
фіскальної децентралізації (довідка про впровадження від 20.11.2017 р., надана Головним управлінням
Державної казначейської служби України у Миколаївській області. Обґрунтовані наукові підходи щодо
особливостей розподілу загального обсягу міжбюджетних трансфертів між бюджетами регіонів та
державним бюджетом України з метою підвищення рівня фінансової забезпеченості бюджетів регіонів
в умовах реформи бюджетної децентралізації.
Проаналізовано унікальні особливості податкових ризиків, які дозволяють виокремити цей вид
підприємницьких ризиків в окрему групу, узагальнено основні форми прояву податкових ризиків в
системі економічної безпеки. Запропоновано методику розрахунку показників у сфері оцінки
податкового навантаження, представлено алгоритм оцінки податкового ризику включення до плануграфіка проведення планових документальних перевірок.

Херсонська область
74. Установа-виконавець: Херсонський національний технічний університет (ХНТУ).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеного дослідження. Розробка концепцій, методів і механізмів управління
господарською діяльністю підприємств
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Шарко М.В., Олійник Н.М., Соловйов І.О., Карлюка Д.О., Тарасюк А.В., Коверга А.В.,
Михайленко Н.О., Буренко Ю.О., Гусаріна Н.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Латкіна С.А., Сита Є.М.
Контакти: тел. (0552) 32-69-82, e-mail kafekon@kntu.net.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту:
Авторські свідоцтва державної служби інтелектуальної власності України:
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1) Шарко М.В. Реєстрація авторського права на статтю «Компетентности и интеллектуализация
управления как ключевые факторы экономического роста» / М.В. Шарко, П.В. Шмулевич. – Заявка №
69834 дата реєстрації 17.01.2017
2) Шарко М.В. Реєстрація авторського права на статтю «Аналітичне обґрунтування управлінських
рішень по підвищенню інноваційної активності підприємств» / М.В. Шарко, О.В. Шарко, Н.В.
Гусаріна. – Заявка № 71181 дата реєстрації 28.03.2017
3) Шарко М.В. Реєстрація авторського права на статтю «Системна трансформація інформаційних
даних в управлінські економічні рішення» / М.В. Шарко, Н.В. Гусаріна. – Заявка № 71184 дата
реєстрації 28.03.2017
4) Шарко М.В. Реєстрація авторського права на на статтю «Забезпечення економічного розвитку та
інноваційної активності підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища» / М.В.
Шарко, Н.В. Гусаріна. – Заявка № 71185 дата реєстрації 28.03.2017
5) Шарко М.В. Реєстрація авторського права на статтю «Економічна сутність інтелектуалізації
управління інноваційним розвитком промислових підприємств» / М.В. Шарко, Н.В. Гусаріна. –
Заявка № 71186 дата реєстрації 28.03.2017.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження - дослідження завершене.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування Мета
дослідження – розробка теоретичних підходів, організаційно-економічних засад та науковопрактичних рекомендацій щодо управління господарською діяльністю підприємств. За темою НДР
опубліковано 135 наукових роботи, в тому числі стаття у виданні, що входить до науково-метричної
бази даних Scopus – 3, статей у фахових виданнях України – 48, монографії – 5, розділів у
міжнародних колективних монографіях – 1, авторських свідоцтв – 5, тез доповідей на конференціях –
73. Новизна дослідження полягає в:
- розробці концепції організаційно-економічного механізму управління господарською діяльністю
підприємств, в якій, на відміну від існуючих, передбачено передумови оцінювання готовності
підприємства до інновацій, обґрунтовано принципи їх розвитку, організацію впровадження інновацій,
уточнено умови його реалізації, що забезпечує адаптацію до динамічного балансування ринку та
підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю підприємства;
- розробці економіко-математичної моделі виведення на ринок нових продуктів на основі
розробленої системи організаційно-економічних засад управління господарською діяльністю
підприємств, яка, на відміну від існуючих, дозволяє визначити вплив економічних показників на
прибуток підприємств.
75. Установа-виконавець: Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет» (ДВНЗ «ХДАУ»).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеного дослідження: Особливості управління інноваційною діяльністю на
підприємстві.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: фундаментальне.
Автор(и): Шикова Л.В., Швець Г.О.
Контакти: тел.: 096-236-30-27, e-mail: key19955@mata.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: завершено
Рівень дослідження: немає аналогів у регіоні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Проаналізовано категорійний апарат сутності поняття «управління інноваційною діяльністю».
Виділено та розкрито типи інноваційної системи до яких відносять: інноваційна система на
індивідуальному рівні, інноваційна система на макрорівні, інноваційна система на мезорівні,
інноваційна система на макрорівні; інноваційна система на гиперрівні, інноваційна система на
глобальному рівні. Наведено процес побудови та функціонування системи управління інноваційною
діяльністю на прикладі промислових підприємств. Зазначено групи функцій управління
інноваційною діяльністю. Представлено механізм управління інноваційною діяльністю. Розкрито
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важелі державного стимулювання інноваційної діяльності.
76. Установа-виконавець: Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет» (ДВНЗ «ХДАУ»).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеного дослідження: Система управління інтелектуальним капіталом підприємства
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Шикова Л.В.
Контакти: тел.: 096-236-30-27, e-mail: key19955@mata.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: завершено
Рівень дослідження: немає аналогів у регіоні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Практичного застосування у діяльності
вітчизняних підприємств.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Обґрунтовано
механізм і особливості управління, а саме аспекти та системні елементи. Визначені та обґрунтовані
складові системи управління. Проаналізовано вплив інтелектуального капіталу на стратегічну
ефективність підприємства, також залежність підприємства від зовнішнього та внутрішнього
середовища, розглянута цінність стратегії управління для підприємства. Визначено, що фундаментом
системи управління є цілі, також розглянуті вимоги до них та їх види. Розглянуті завдання системи,
котрі є основою її формування. Зазначені принципи управління, які є основоположними правилами
формування управління інтелектуальним капіталом. Досліджено функціональні дії, які включають:
діагностику, планування, інвестування, мотивацію, використання і розширене відтворення та
моніторинг. Запропоновано послідовність дій при побудові системи управління інтелектуальним
капіталом, що є універсальною для більшості підприємств.
77. Установа-виконавець: Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет» (ДВНЗ «ХДАУ»).
Назва розділу збірника: Економіка.
Назва завершеного дослідження: Механізм та інструментарій регулювання землекористування від
дії антропогенного навантаження
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: суто фундаментальне.
Автор(и): Яремко Ю.І., Дудяк Н.В.
Контакти: тел.: (055) 2374367, e-mail: dudyaknata@ukr.net
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: завершено
Рівень дослідження: немає аналогів у регіоні.
Наявність патенту: подана заявка на свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Розроблено та
науково-обґрунтовано механізм та інструментарій регулювання землекористування від впливу
господарської діяльності та нераціонального землекористування на меліоровані землі. Обґрунтовані
основні компоненти економічного механізму. Проаналізована сучасна інформація про стан
меліорованих земель. забезпечення ефективного землекористування на меліорованих землях
пропонується система інструментів
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Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток.

Одеська область
78. Установа-виконавець: ДУ «Інститут морської біології НАН України» (ДУ «ІМБ НАН
України»)
Назва розділу збірника: Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток.
Назва завершеного дослідження: Розробка методів оцінки біологічного різноманіття, біологічних
ресурсів та екологічного стану контурних біотопів морських екосистем на основі нових видівіндикаторів і біологічних індексів.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Раціональне природокористування.
Дослідження: суто фундаментальне.
Автор(и): Воробйова Л.В., Виноградов О.К., Кулакова І.І., Бондаренко О.С., Синьогуб І.О., Рибалко
О.А. Снігірьова А.О., Портянко В.В., Кудренок С.А., Лагутін С.В., Мігас Р.В., Олефір В.І., Хуторной
С.О.
Контакти: тел., факс, e-mail. 048 725-13-12, vorobyova@nas.gov.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018році: буде продовжено як фундаментальне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: заплановано проведення дослідження
закономірностей формування біологічного різноманіття та біоресурсів в контактних зонах
«узбережжя – море (псаммоконтур, літоконтур, пелаконтур») та «річка-море»
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива. В рамках бюджетної теми
вивчено біорізноманіття пелагічних та донних угруповань (фітопланктону, зоопланктону,
макрозообентосу та мейобентосу), їх кількісних показників в основних акваторіях формування
біоресурсів північно-західної частини Чорного моря.
Вперше надана оцінка багаторічної динаміки кормової бази бентосоядних промислових риб. Вперше
згідно з Водною Рамочною директивою (WFD, 2000/60 / EC) і Стратегічною Рамковою директивою
(MSFD, 2008/56 / EC) були застосовані ряд індексів у тому числі індекси AMBI (Bentix indexis) для
оцінки якості екологічного стану акваторій північно-західної частини Чорного моря, що дозволило на
базі багаторічних даних надати прогноз подальшого розвитку екологічних процесів в цій частині
моря.
Обґрунтована методологія вивчення впливу річкового стоку на структурно-функціональні показники
морських донних зооценозів.
На базі розроблених нових (з урахуванням вимог та стандартів ВРД) і наявних методів оцінки якості
морського середовища отримана можливість робити оцінку екологічного стану екосистеми
українського шельфу Чорного моря, в тому числі на перспективу; прогнозувати показники
формування біологічного різноманіття ресурсів, якість кормової бази планктоноядних і бентосоядних
промислових риб і нерибних об'єктів.
79. Установа-виконавець: ДУ «Інститут морської біології НАН України» (ДУ «ІМБ НАН
України»)
Назва розділу збірника: Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток.
Назва завершеного дослідження: Ранжування акваторій Азово-Чорноморського регіону за
вразливістю до антропогенних змін та змін клімату. Адаптації Азово-Чорноморських біологічних
систем в сучасних умовах антропогенних навантажень та кліматичних змін.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави
Дослідження: суто фундаментальне.
Автор(и): Демченко В.О., Адобовський В.В., Курілов О.В., Гаркуша О.П., Александров Б.Г.,
Дядичко В.Г., Куракін О.П., Золотарьов В.М., Шурова Н.М., Стадніченко С.В., Шацилло О.І.,
Фіногенова Н.Л., Мінічева Г.Г., Калашнік К.С,, Соколов Є.В., Переправка О.І., Воробйова Л.В.,
Портянко В.В., Хуторной С.О., Дятлов С.Є., Кошелев О.В., Запорожець С.О., Міхальов Ю.О.
Контакти: тел., факс, e-mail. 725- 09-18 demvik.fish@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018році: буде продовжено як фундаментальне .
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
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Наявність патенту: Відсутні
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: напрямок цієї тематики потребує
подальшого фінансування з огляду на необхідність розробки та впровадження менеджмент-планів
для водойм, які функціонують в умовах значних антропогенних навантажень та кліматичних змін.
Проведені дослідження дозволять розробити стратегію управління даними водоймами та ключовими
біологічними угрупованнями, що знаходяться у зоні найбільшого екологічного ризику.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. При виконанні
першого етапу «Ранжування акваторій Азово-Чорноморського регіону за вразливістю до
антропогенних змін та змін клімату» отримані наступні методологічні досягнення: проведена
диференціація акваторій за масштабами антропогенних змін та значенням гідрометеорологічних
факторів у трансформації гідроекосистем; сформовані багаторічні бази даних основних
гідрометеорологічних показників водойм Азово-Чорноморського регіону, які дозволять
проаналізувати основні тенденції кліматичних змін; сформовані індикаторні показники для всіх груп
гідро біонтів, які дозволять простежити вплив кліматичних та антропогенних факторів на їх стан.
80. Установа-виконавець: Дунайський біосферний заповідник НАН України (ДБЗ НАН України).
Назва розділу збірника: Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток.
Назва завершеного дослідження: Комплексний моніторинг екосистем Дунайського біосферного
заповідника в умовах регульованої гідро- фітомеліорації та оптимізації рибного господарства.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: суто фундаментальне.
Автор(и): Балацька Т. І., Волошкевич О. В., Волошкевич О. М., Полякова О. І., Федоренко В. А.,
Яковлєв М. В., Яковлєва І. В.
Контакти: тел./факс: (04843) 4-46-19, e-mail: office.dbr@nas.gov.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 роках: буде продовжено як фундаментальне.
Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні.
Яких додаткових дій потребує подальше
дослідження: Подальше дослідження потребує
продовження комплексного моніторингу екосистем Дунайського біосферного заповідника в умовах
судноплавства.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування
В результаті проведеної роботи було здійснено комплексне дослідження екосистем ДБЗ в умовах
регульованої гідро- фітомеліорації та оптимізації рибного господарства та підготовлений черговий
том “Літопису природи”. Дослідження є частиною постійного моніторингу та вивчення природних
процесів на території заповідника, впливу антропогенних факторів на екосистеми, пошуку шляхів
поєднання господарської діяльності із інтересами природи, збереження біорізноманіття тощо.
Практичним результатом наукових досліджень стали обґрунтування з раціонального використання
природних ресурсів та отримання лімітів на впровадження цих робіт.
81. Установа-виконавець: Дунайський біосферний заповідник НАН України (ДБЗ НАН України).
Назва розділу збірника: Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток.
Назва завершеного дослідження:
Рекомендації з оптимального використання о. Єрмаків,
узагальнення методів відновлення та пропозиції щодо ренатуралізації інших екосистем дельти
Дунаю.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Волошкевич О. В., Волошкевич О. М., Яковлєв М. В.
Контакти: тел./факс: (04843) 4-46-19, e-mail: office.dbr@nas.gov.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: У подальшому доцільно провести
аналогічні дослідження на території Стенцівсько-Жебриянівських плавнів, які разом із о. Єрмаків та
іншими природними комплексами створюють своєрідний екологічний коридор.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування
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Проведені дослідження підтвердити позитивний відгук острова Єрмаків на проведені відновлювальні
заходи (був проведений ряд гідромеліоративних заходів з роздамбування та обводнення острова,
розчищення існуючих природних каналів та створення нових штучних, створення нових невисоких
внутрішніх дамб, подібних до природних підвищень острова тощо). Цей відгук виражається у
збільшенні ландшафтного та біологічного різноманіття, збільшенні продуктивності екосистеми,
покращенні стану середовища існування багатьох видів флори і фауни, зокрема появою нерестовищ,
колоніальних поселень птахів, а також місць їхнього відпочинку і харчування під час зимівлі і
міграцій тощо. Наприклад, вперше за весь час польових досліджень було зафіксовано цьоголітків
дунайського тритона – ендемічного виду хвостатих амфібій з високим природоохоронним статусом.
Після обводнення острова зупинилося його осолонцювання, були створені сприятливі умови для
росту і нагулу молоді риб родини коропових, видовий склад червонокнижних птахів острова
збільшився на 22 види, а птахів, що гніздяться, на 30 видів.
82. Установа-виконавець: Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ).
Назва розділу збірника: Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток.
Назва завершеного дослідження: «Прогнозування стану і безпеки навколишнього середовища з
урахуванням антропогенного, радіоактивного забруднення, радіаційно-екологічних наслідків аварій
на АЕС: Нові моделі і технології»
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування
Дослідження: цільове фундаментальне
Автор(и): Глушков О.В., Кругляк Ю.О., Губанова О.Р., Свинаренко А.А., Хецеліус О.Ю.,
Грушевський О.М., Ігнатенко Г.В., Дубровська Ю.В., Сухарев Д.Є., Башкарьов П.Г., Буяджи В.В.,
Ткач Т.Б., Бунякова Ю.Я.
Контакти: тел. (048) 232-67-39, факс: (048) 232-67-64. e-mail: odeku.intsci@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як цільове
фундаментальне;
Рівень дослідження: немає аналогів у світі.
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Розроблений науково-обґрунтований
підхід може бути використаний в практичній діяльності атомно-промислового комплексу України.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива.
Розроблені основи принципово нового підходу до аналізу, моделювання, а також, в перспективі,
прогнозування динаміки процесу розповсюдження радіонуклідів в атмосфері (гідросфері),
обчислення параметрів тепло-маспереносу, атмосферної вентиляції (з урахуванням ефектів вихрової
турбулентності) в радіаційно небезпечних регіонах у разі радіоактивного забруднення та/або аварії
на сховищі радіоактивних відходів та АЕС, який базується на спектральній теорії плоского
комплексного геофізичного поля. Розроблений комплекс нових фрактально-геометричних та хаосдинамічних моделей коротко-довго-строкового прогнозування часової
динаміки флуктуацій
забруднюючих атмосферу радіоактивних речових (ізотопів), просторової динаміки розповсюдження
забруднюючих речовин у природних середовищах (атмосфері, гідросфері). Отримані принципово
нові з теоретичної та практичної точки значущості
результати аналізу, моделювання та
прогнозування переносу радіонуклідів у системах типу «грунт-атмосфера». Розвинуто комплекс
нових лазерно-фотоіонізаційних атомних методів безконтактного високо ефективного детектування,
поділення елементів в радіоактивних відходах (паливі ядерних реакторів).

Херсонська область
83. Установа-виконавець: Чорноморський біосферний заповідник (ЧБЗ) НАН України .
Назва розділу збірника: Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток
Назва завершеного дослідження: «Збереження популяцій видів рослин і тварин, які занесені до
Червоної книги України, в умовах Чорноморського біосферного заповідника та прилеглих територій»
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Раціональне природокористування.
Дослідження: прикладні
Автор(и): О. Ю. Уманець, З. В. Селюніна, Д.О. Черняков, Ю. О. Москаленко, М. І. Ніточко,
П. В. Ткаченко, Д.Д. Королєсова, С.О. Плющ, В.В. Плющ
Контакти: вул. Лермонтова, 1, м. Гола Пристань Херсонської області 75600
Тел./факс: +38 05539 26757, +38 05539 26500, +38 05539 21004.
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<bsbr-priemn@ukr.net>
http://bsbr.org.ua/
Перспектива подальшого виконання у 2018 – 2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні;
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження:
- удосконалення природоохоронного законодавства;
- стабільне фінансування діяльності Чорноморського біосферного заповідника НАНУ
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування
Ця тематика є прикладною частиною фундаментальних досліджень з динаміки розвитку природних
комплексів заповідника, що виконуються за темою «Моніторинг стану природних комплексів
Чорноморського біосферного заповідника ("Літопис природи")». Результати виконання цієї тематики
мають значення при формуванні програм невідкладних природоохоронних заходів щодо
забезпечення умов екологічно безпечного проживання населення та призупинення деградації
природних ресурсів (Обласна програма "Екологія-2020"), а також для обґрунтування заходів щодо
контролю, попередження та призупинення процесу руйнування біологічного різноманіття,
насамперед його найбільш вразливого компоненту – рідкісних, вразливих та зникаючих видів фауни і
флори.
Розроблені рекомендації можуть бути використані для охорони та відновлення популяцій рідкісних
видів як на території заповідника так і за його межами.
В теоретичному плані результати наукових досліджень важливі для виявлення регіональних
особливостей популяцій видів, що занесені до Червоної книги України, для визначення діапазону їх
розповсюдження, чисельності та структури популяцій, визначення параметрів іх стійкості та
факторів, що впливають на їх збереження.
84. Установа-виконавець: Херсонська гідробіологічна станція НАН України.
Назва розділу збірника: Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток.
Назва завершеного дослідження: Гідробіологічна та іхтіологічна характеристика, оцінка стану та
прогноз можливих змін водних екосистем р. Південний Буг в зоні впливу Мигіївської ГЕС
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: г) раціональне природокористування
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Овечко С.В., Гейна К.М., Коржов Є.І., Алексенко Т.Л., Мінаєва Г.М., Шевченко І.В.,
Кучерява А.М., Орлова К.С., Білик Г.В.
Контакти: Тел./факс 8 (0552) 27-03-35, e-mail: hgbs@nas.gov.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні.
Наявність патенту: -.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: –.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування: На ділянці р.
Південний Буг в зоні впливу Мигіївської ГЕС виконані гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні та
іхтіологічні дослідження, з’ясовано особливості якісного та кількісного розвитку гідробіонтів,
визначено склад та структуру іхтіофауни. Розроблено прогноз впливу експлуатації Мигіївської ГЕС
на водні екосистеми. Визначено основні напрямки збитків та проведено розрахунок можливих
збитків рибним запасам. Обгрунтовано розмірно-віковий склад зарибку для відновлення рибних
запасів досліджуваної ділянки р. Південний Буг.
85. Установа-виконавець: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ «ХДАУ»)
Назва розділу збірника: Збереження навколишнього середовища. Сталий розвиток
Назва завершеного дослідження: Захист унікальних степових ландшафтів
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Морозов В.В., Ладичук Д.О., Сафонова О.П.
Контактні: тел., факс, e-mail. – тел. 41-44-18, факс 41-44-24, моб.0677285159, morozov2008@yandex.ru, моб. 0668238190, dladychuk@mail.ru.
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні і в Світі.
Наявність патенту: Морозов В.В. Захист унікальних степових ландшафтів біосферного заповідника
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«Асканія-Нова»/ В.В. Морозов, Д.О. Ладичук, О.П. Сафонова - Монографія. – Херсон: ЛТ-Офіс, 2011.
– 111с.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження. Впровадження рекомендацій щодо захисту
унікального ландшафту біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф. Фальц-Фейна.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. В роботі
розглянуті проблеми унікальних ландшафтів півдня України. На прикладі біосферного заповідника
"Асканія - Нова". Виконаний аналіз умов та факторів формування антропогенного навантаження на
заповідний степ, встановлений їх вплив на розвиток грунтових процесів в районі заповідника через
показники еколого-меліоративного режиму, що оцінюють сучасний стан агроландшафтів.
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Науки про Землю

Одеська область
86. Установа виконавець: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України
(ОНУ імені І.І. Мечникова).
Назва розділу збірника: Науки про Землю
Назва завершеного дослідження: Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у
Чорному морі та теоретично обґрунтувати його вплив на еко- та геосистеми басейну.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження
з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого
розвитку суспільства і держави
Дослідження: суто фундаментальне
Автори: Янко В.В.
Контакти: тел./факс 731-71-51; e-mail science@onu.edu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів у світі.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Потребує фінансування для впровадження
отриманих результатів.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Отримано нові
дані щодо розподілу метану, які підпорядковуються тектонічному і геоморфологічному контролю.
Показано, що Одеський розлом розділяє район, розташований на захід від Кримського півострова, на
східну і західну частину, що характеризуються низьким і високим вмістом метану.
Науково обґрунтовано можливість використання просторового та таксономічного розповсюдження
мейобентосу для оконтурювання скупчення метану під морським дном Чорного моря.
87. Установа виконавець: НДУ «Український науковий центр екології моря» Мінприроди України
(УкрНЦЕМ).
Назва розділу збірника: Науки про Землю.
Назва завершеного дослідження: Наукові матеріали до Національної доповіді про стан довкілля
України («Екологічний стан Чорного та Азовського морів у 2016 р. Заходи щодо покращення стану
морів України»).
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування.
Дослідження: прикладне.
Автор(и): Коморін В.М., Орлова, В.В.Український, Ковалишина С.П., Павленко М.Ю., Красота Л.Л.,
Рачинська О.В. та інш.
Контакти: (048) 63-66-22; (048) 63-66-62; факс: (0482)63-66-73, E-mail: accem@te.net.ua.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020роках: буде продовжено як прикладне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні:
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: має бути імплементація Україною Рамкової
Директиви ЄС про Морську Стратегію.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування: За даними
регулярних багаторічних спостережень та літературних джерел представлена оцінка екологічного
стану морського середовища Азово-Чорноморського басейну (АЧБ) у 2016 році і визначені тенденції
його змін. Відмічено наявний тренд підвищення температури води на
1,03 °С вище відносно
о
кліматичної (11,27 С). Постійно високі концентрації біогенних речовин (і відповідно високий рівень
евтрофікації вод) спостерігались в прибережних водах північно-західної частини Чорного моря,
найвищий – у районах річкового стоку (узмор’я р. Дунай).
Максимальний вміст хлорофілу-а відмічався на акваторії Азовського моря (у весняно – літний період
– до 40мг/м3 Відмічена тенденція до зниження хлорофілу-а у водах АЧБ на рівні статистичної
значимості 95%. Ураховуючи наявність односпрямованої тенденції в усіх районах ПЗЧМ та в
Азовському морі, можливо констатувати зниження рівня трофності морських вод України.
У морському середовищі АЧБ виявлені токсичні забруднюючі речовини (ЗР): нафтові вуглеводні,
поліциклічні ароматичні вуглеводні, хлоровані вуглеводні, токсичні метали, контроль за вмістом
яких передбачено Бухарестською Конвенцією. Високий рівень забруднення донних відкладів
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свідчить про значний рівень забруднення морського середовища прибережних районів ПЗЧМ, у
першу чергу району дунайського узмор’я. Так, концентрації більшості з ЗР перевищували екологічні
нормативи.
Водночас, дослідження останніх років вказують на наявність слабкої тенденції до поліпшення стану
екосистеми ПЗЧМ. Це, очевидно, пов'язано із захисними заходами, вжитими на державному та
міждержавному рівнях. Однак несприятливі умови функціонування екосистеми ПЗЧМ можуть
виникати як за рахунок ще досить високого рівня антропогенного навантаження, так і в результаті
значних міжрічних і кліматичних коливань природних факторів, які також впливають на стан
екосистем взагалі.
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Будівництво

Херсонська область
88. Установа-виконавець: Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет» (ДВНЗ «ХДАУ»)
Назва розділу збірника: Будівництво
Назва завершеного дослідження: Спосіб виготовлення оптимізованого жорсткого покриття доріг
для сільського господарства
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Технічні науки
Дослідження: прикладне
Автор(и): Янін О. Є.
Контакти e-mail: yanin_a@ukr.net
Перспектива подальшого виконання у 2019 році: буде впроваджена як науково-технічна розробка
Рівень дослідження: немає аналогів у світі
Наявність патенту: Зареєстровано під номером 121504 у Державному реєстрі патентів України на
корисні моделі 11.12.2017.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Розробка раціонального жорсткого
покриття доріг сільськогосподарського призначення виходячи із вдосконалення методів
проектування.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Запропонована модель відноситься до галузі будівництва, зокрема до будівництва жорстких покрить
доріг сільськогосподарського призначення.
Відомий спосіб будівництва доріг сільськогосподарського призначення полягає в тому, що
застосовуються плити з монолітного бетону на портландцементі. Окрім цього, виконуються міцні
штучні основи з використанням щебеню.
Недоліком цього способу є значні витрати коштів на виготовлення покриття і штучних основ завдяки
неврахуванню малої інтенсивності експлуатації покрить.
Задача винаходу – зниження вартості покрить доріг виходячи з врахування низької інтенсивності
експлуатації.
Задача вирішується тим, що використовуються бетонні плити, які виготовляються зі
шлакопортландцементу; плити у плані виконуються у вигляді прямокутника, зі сторонами 3,0 х 1,0м і
завтовшки 10см; плити укладаються на основу з піску (завтовшки 10см), обробленого бітумом або
цементом.
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Археологія, історія

Одеська область
89. Установа-виконавець: Одеський археологічний музей Національної академії наук України
(ОАМ НАНУ).
Назва розділу збірника: Археологія, історія
Назва завершеного дослідження:
«Соціальні структури стародавніх суспільств КарпатоПричорноморського регіону (типологія і еволюція)»
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави
Дослідження: цільове фундаментальне
Автор(и): Бруяко І.В, Охотніков С.Б., Секерська Н.М., Поліщук Л.Ю., Піструіл І.В., Чернієнко Ю.А.,
Колесниченко А.М.
Контакти: тел./факс (048) 722-01-71 e-mail: archaeology.odessa@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: фінансування
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива.
Стосовно двох великих періодів історичного розвитку регіону – палеометалу, та раннього залізного
віку, запропоновано типологію соціальних структур додержавних угруповань (археологічних
культур) першого з означених періодів. Доведено, що у цей час розбіжності у формах соціальних
структур були мінімальними. Проте, зміст структур відрізнявся більш суттєво – від майже
егалітарної, до досить розвинутої, ієрархічної. Типологія суспільств на другому ступеню історичного
розвитку регіону має бути остаточно проаналізована на заключному етапі виконання теми. Але, вже
зараз майже очевидно, що структури цього етапу будуть відрізнятись більшими ознаками
переддержавних, або навіть ранньодержавних утворень. Археологічні джерела поки що не
дозволяють виокремлювати еволюційні зміни на першому етапі. Але на другому, в основному
завдяки появі писемних джерел, встановлення еволюційних змін стає більш реальним. Це доведено і
при виконанні даної теми.
90. Установа-виконавець: Одеський національний морський університет (ОНМУ)
Назва розділу збірника: Археологія, історія
Назва завершеного дослідження: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та
релігійний виміри. Вип. 6 / відп. ред. М.І. Михайлуца. Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. 460 с.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: прикладне
Автори: Відповідальний редактор - Михайлуца М.І.
Контакти: : 050 6329744; Michailuca@ukr.net
Перспектива подальшого застосування: завершене.
Рівень інновації: немає аналогів в Україні
Яких додатковий дій потребує впровадження: дослідження закінчено і потребує застосування
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Збірка наукових праць присвячена історії Півдня України, проблемам української, іноземної
термінології та термінографії, українській культурі та духовності сусідніх етнокультур, історії
православ’я та долі інших конфесій, міжнародним і міжрегіональним зв’язкам південно-західного
регіону України. До збірки увійшли матеріали круглого столу «Декомунізаційні процеси в країнах
єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки…».
Видання розраховане на вчених-істориків, краєзнавців, мовознавців, учителів, студентів і всіх, хто
цікавиться історією та духовністю.
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Миколаївська область
91. Установа-виконавець: Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія» Національної
академії наук України (НІАЗ «Ольвія» НАН України).
Назва розділу збірника: Археологія, історія
Назва завершеного дослідження: «Проблеми музеєфікації городища Ольвії та формування реєстру
рухомих та нерухомих об'єктів».
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: суто фундаментальне.
Автор(и): Буйських А.В.
Контакти: тел. (044)418-27-79, allabuy@ukr.net
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: буде продовжено як фундаментальне;
Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Подальше дослідження потребує
фінансування у повному обсязі згідно кошторисів на виконання досліджень, зокрема в плані
поповнення штату заповідника науковими кадрами.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Мета роботи полягає у продовженні розпочатого у попередні роки обліку та моніторингу стану
збереженості археологічних об’єктів, відкритих в центральній та південній частині Верхнього міста
Ольвії протягом періоду досліджень. Єдиний методичний підхід до створення наукового реєстру
нерухомих об’єктів пам’яток археології сприятиме впровадженню науково обґрунтованих заходів
щодо їх музеєфікації та проведенню необхідних науково обґрунтованих консерваційних заходів.
Сучасний каталог цих пам’яток створить надійну базу даних для їх подальшого системного вивчення.
Окремим завданням є комплектація та створення нового фондосховища відкритого типу, в якому
експозиція античних тарних амфор наочно відтворить основні торгівельно-економічні зв’язки Ольвії
VI ст. до н.э. — IV ст. н.е., а також подальше вивчення лапідарної експозиції. Впорядкування таких
фондосховищ сприятиме збільшенню площі експонування археологічних знахідок, дасть змогу на
якісно новому рівні вести облік музейних експонатів, проводити їх реставрацію, залучати до
наукового обліку та використовувати у просвітницькій роботі.

67

Педагогіка. Проблеми освіти.

Одеська область
92. Установа-виконавець: Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ)
Назва розділу збірника: Педагогіка, проблеми освіти
Назва завершеного дослідження: Методологічні основи створення інформаційного середовища
управління науковими дослідженнями структурних одиниць ВНЗ МОН України
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження
з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого
розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне.
Автори: Гогунський В.Д., Колесніков О.Є., Колеснікова К.В., Коляда А.С., Москалюк А.Ю., Олех
Т.М., Бочковський А.П., Оборська Г.Г., Чернега Ю.С., Негрі А. О..
Контакти: тел. (048)7058630, E-mail: gogunsky@opu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 – 2020 роках: завершене
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:
Мета проекту - розробка теоретичних основ, моделей, методів, механізмів та інструментів
методології проектно-векторного управління інформаційними середовищами наукової сфери вищих
навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.
Виконана формалізація інформаційної технології для задач управління пошуком метаданих
публікацій в наукометричних базах даних, яка включає сучасну комп'ютерну систему накопичення,
переробки і збереження інформації, що дозволяє розробити і впровадити Інтернет-технологію для
побудови сервіс-орієнтованої системи інформаційного забезпечення кінцевих користувачів;
Обґрунтована і розроблена інформаційно-пошукова система автоматизації вилучення метаданих
публікацій з поширених наукометричних баз даних, яка включає програмні інструменти вилучення та
аналізу контенту Веб сторінок, що дозволяє виконати інтегральну оцінку публікаційної активності
авторів наукових публікацій;
Удосконалено метод Дірихле та модель латентно-семантичного аналізу, що містять імовірнісні
оцінки та інструментальні засоби класифікації і визначення достовірності інформації, що вилучається
з контенту Веб сторінок, і засновані на аналізі прихованих змінних для виявлення зв'язків в наборі
назв публікацій, що дозволяє достовірно ідентифікувати публікації конкретних авторів.
Розроблено метод побудови професійного та публікаційного профілю науковців для моніторингу
показників результативності науковців ВНЗ з візуалізацією результатів для підтримки прийняття
рішень щодо ліцензування та акредитації надання освітніх послуг
Запропонована концепція побудови інформаційно-пошукових систем і способів інформаційного
забезпечення користувачів, яка базується на інформаційній технології вилучення та аналізу контенту
Веб сторінок наукометричних баз даних, що дозволяє виконувати моніторинг інтегральної
публікаційної активності, як окремих науковців, так і наукових колективів.
Розроблені програмні інструменти вилучення інформації з Веб сторінок, які конструюються
динамічно на стороні користувача (клієнта), що дозволяє побудувати інформаційну технологію
витягання контенту з елементами інтелектуальності в умовах невизначеності.
Розроблено програмний продукт, який реалізує інформаційну технологію пошуку публікацій
науковців у найбільш відомих наукометричних базах даних; програмний продукт може бути
корисним, як навчальним закладами, так і окремим науковцям, яким потрібно знати які їх публікації
індексуються певними наукометричними базами даних.
Цінність результатів для вітчизняної науки визначається тим, що для забезпечення дієвості нового
Закону України “Про вищу освіту”, у частині оцінювання МОН України вищих навчальних закладів і
прийняття рішень на основі цієї оцінки, можливо науково обґрунтовано планувати фінансування
наукових досліджень ВНЗ України. В результаті виконання даної НДР на основі розробленої
методології створено інформаційну систему оцінки наукової діяльності та публікаційної активності
окремих науковців і структурних підрозділів ВНЗ МОН України.
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Херсонська область
93. Установа-виконавець: Херсонський державний університет (ХДУ).
Назва розділу збірника: Педагогіка, проблеми освіти.
Назва завершеного дослідження: Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів освітньої
сфери в контексті єдиного європейського простору.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави.
Дослідження: фундаментальне.
Автор(и): Федяєва В.Л., Корольова І.І., Яцула Т.В., Ковальська Н.М., Попович І.С., Сараєва О.В.,
Семанчина В.О.
Контактні тел./факс: (0552) 32-67-08, e-mail: ir.coroleva17@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018-2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: пошук зацікавлених інвесторів.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування:
Проект присвячено вирішенню проблеми підготовки майбутніх управлінців освітньої галузі. Він включає
узагальнення та систематизацію існуючих технологій підготовки фахівців у галузі управління освіти
з метою пошуку та удосконалення нових методів та прийомів організації навчальної діяльності
студентів-магістрантів зі спеціальності «Управління навчальним закладом». Об'єкт дослідження:
фахова, теоретична та практична підготовка управлінців в умовах децентралізаційних процесів в
Україні. Предмет дослідження: шляхи, форми, зміст та інструментарій підготовки магістрівменеджерів освіти в умовах єдиного європейського простору.
У ході дослідження обґрунтовано діяльнісно-технологічний підхід професійної підготовки в умовах
вищої школи; визначено критерії та відповідні їм показники сформованості професійної
компетентності майбутніх менеджерів освітньої галузі; схарактеризовано рівні сформованості
професійної компетентності майбутніх менеджерів освітньої галузі засобами педагогічних
технологій; розроблено структурно-функціональну модель формування професійної компетентності
майбутніх менеджерів освітньої галузі засобами педагогічних технологій.
Матеріали дослідження, зокрема методичне забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх
менеджерів освітньої сфери у вищих навчальних закладах, збагатили зміст і методику підготовки
магістрів і викладачів вищих навчальних закладів; оптимізували систему неперервної освіти;
розроблена структурно-функціональна модель зумовлює подальше удосконалення теорії і практики
професійної підготовки майбутніх управлінців в галузі освіти в умовах магістратури відповідно до
вимог євроінтеграційних процесів.
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Інші

Одеська область
94. Установа-виконавець: Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ)
Назва розділу збірника: Інші. Енергетика
Назва завершеного дослідження: Теоретичнi основи експлуатацiï ВВЕР-1000 з мiнiмальною
ймовiрнiстю накопичення пошкодження оболонок твелiв
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає - Фундаментальні наукові дослідження
з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого
розвитку суспільства і держави.
Дослідження: цільове фундаментальне
Автори: Максимов М.В., Пелих С.М., Нікольський М.В., Гонтар Р.Л., Цисельська (Войтецька) Т.О.,
Фощ Т.В., Кокол (Одреховська) Є.О.
Контакти: тел. (048) 7058371, E-mail: prof.maksimov@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 – 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: Пат. України на винахід № 111549, МПК G21C17/035. Спосіб визначення рівня
теплоносія в ядерному реакторі і система для його здійснення / Максимов М.В., Кокол Є.О.; заявник
та патентовласник Максимов М.В., Кокол Є.О. – № а201501081; заявл. 10.02.2015; опубл. 10.05.2016,
Бюл. № 9. ; Пат. России на изобретение № 2602813, МПК G21C17/035. Способ определения уровня
теплоносителя в ядерном реакторе и система для его осуществления / Максимов М.В., Кокол Е.А.;
заявитель и патентообладатель Максимов М.В., Кокол Е.А.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Дослідження спрямоване на вирішення фундаментальної наукової проблеми, а саме на розробку
теоретичних основ експлуатації ВВЕР-1000 з мінімальною ймовiрнiстю накопичення пошкодження
оболонок твелiв, що забезпечить цілісність оболонок за рахунок мінімiзацiï ймовiрностi ïх
деформаційного руйнування.
На основі розробленої моделі зміни ймовiрностi деформаційного руйнування оболонки твела за
нормальних умов експлуатації ВВЕР-1000 був запропонований метод оцінки пошкодження оболонок
твелів з врахуванням неоднорідності розподілу енерговиділення серед твелів ТВЗ ВВЕР-1000 (метод
прогнозування розгерметизації оболонок твелів ВВЕР-1000), який дозволив вперше оцінити вплив
неоднорідності розподілу енерговиділення серед твелів на ймовiрність деформаційного руйнування
оболонок ВВЕР-1000. Вперше доведено, що величина деформаційного пошкодження оболонок твелів
ВВЕР-1000 відіграє значну обмежуючу роль при розрахунковій оцінці граничного стану твела,
оскільки раніше вважалося загальноприйнятим, що контроль неперевищення гранично допустимих
величин для тангенціального і еквівалентного напружень в оболонках твелів є головним методом при
оцінці граничного стану оболонок. Вперше запропоновані умова допустимості алгоритму
перестановок ТВС і критерій мінімальності ймовірності розгерметизації твелів за механізмом
накопичення деформаційного пошкодження оболонок, які рекомендовані до використання в
автоматизованій системі забезпечення герметичності оболонок твелів при експлуатації реактора типу
ВВЕР.
Розроблені метод розрахунку ймовiрностi деформаційного руйнування оболонок твелiв з
врахуванням неоднорідності розподілу енерговиділення серед твелів в ТВЗ, за нормальних умов
експлуатації ВВЕР-1000, включаючи змінні режими навантаження ЯЕУ, а також метод управління
властивостями твелів для оптимізації перемикань статичних програм регулювання потужності ЯЕУ з
ВВЕР-1000 даватимуть змогу значно зменшити ймовiрність руйнування оболонок шляхом
управління властивостями твелів ВВЕР-1000 шляхом розробки автоматизованої системи
забезпечення герметичності оболонок твелів. Це дозволить підвищити якість електроенергії в
об'єднаній енергосистемі України та інтегрувати ії в об'єднану енергосистему Європи.
95. Установа-виконавець: Одеський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
Назва розділу збірника: Інші.
Назва завершеного дослідження: Забезпечення конструктивного діалогу між владою та
суспільством
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Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави
Дослідження: суто фундаментальне.
Автори: Іжа М.М, Євстюніна Ю.В., Пахомова Т.І., Балабаєва З.В., Колісніченко Н.М.,
Чебан
О.І., Щасна І.М., Мамонтова Е.В., Попов С.А., Нагорна І.В., Усатюк І.Ф.,
Чорнолуцький
В.П., Матвєєнко І.В., Маєв А.П.
Контакти: (048)705-97-95, kaf.rppa17@gmail.com
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування: об’єктом
даного дослідження є взаємодія влади та суспільства в умовах сучасних реформ в Україні і основню
метою було теоретично обґрунтувати концептуальні засади забезпечення конструктивного діалогу
між владою та суспільством, розробити практичні рекомендації щодо забезпечення конструктивного
діалогу між владою та суспільством на регіональному та місцевому рівні в сучасних умовах реформ в
Україні, що надасть можливість: передбачуваності та послідовності в діях публічної влади,
врахування пропозицій членів територіальної громади при прийнятті рішень та можливість
здійснення контролю за їх виконанням, особливо в частині витрат місцевих бюджетів, недопущення
конфліктних ситуацій, а в разі їх виникнення використання всіх сучасних інструментів для пошуку
спільних шляхів їх вирішення (без «застосування сили»).
Під час проведення комплексного аналізу теоретико-методологічних засад забезпечення
конструктивного діалогу між владою та суспільством було вивчено сучасний стан взаємодії органів
влади та суспільства на регіональному та місцевому рівні, визначено та обгрунтовано шляхи
забезпечення конструктивного діалогу, узагальнено науковий, навчальний, інформаційноаналітичний матеріал за темою дослідження.
Подальші перспективи дослідження можливі в напрямку розробки методичних матеріалів
(практичних рекомендацій, навчальних програм, підручника/навчального посібника) щодо оновлення
традиційних форм та запровадження сучасних форм діалогово взаємодії (зокрема з використанням
інноваційних технологій), що забезпечуватимуть постійний конструктивний діалог місцевих органів
влади та громади в умовах децентралізації в сучасній Україні.

Миколаївська область
96. Установа-виконавець: Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України (ІІПТ НАН
України).
Назва розділу збірника: Інші (Матеріалознавство).
Назва дослідження: Технологічні прийоми іскро-плазмового спікання (ІПС) порошкової шихти.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Нові речовини і матеріали.
Дослідження: Цільове фундаментальне.
Автор: Сизоненко О.М.
Контакти: т. (0512) 58-71-43; факс (0512) 22-61-40; e-mail: dioo@iipt.com.ua
Перспектива подальшого виконання: Буде продовжено як цільове фундаментальне.
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту (свідоцтва): Патент № 121019, МПК (2006.01) B22F 3/16, C22C 1/02. Спосіб
виготовлення МАХ-матеріалу на основі потрійних карбідів титану і алюмінію; заявник і
патентовласник Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України. - №u2017 05521; заявл.
06.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Фінансова підтримка для налагодження
власних виробничих потужностей або придбання технології.
Коротка характеристика.
Технологічні прийоми іскро-плазмового спікання (ІПС) порошкової шихти, отриманої за допомогою
високовольтної електророзрядної підготовки порошків, дозволяють отримувати наноламінати
системи Ti - Al - С з вмістом карбідів, інтерметалідів і МАХ-фаз (Ti2AlC - 35,33 % мас.; Ti3AlC2 64,67% мас.), густиною, близькою до теоретичної, твердістю 4,5 ГПа, модулем пружності 7,4 ГПа і
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динамічною міцністю 280 МПа. Добавка 5% бору в таку систему сприяє збільшенню твердості
спечених наноламінатів вдвічі внаслідок активізації процесу боридоутворення. Високі фізикомеханічні властивості композитів забезпечуються швидкістю нагрівання порошкової суміші, яка не
повинна перевищувати 10оС/с, і тривалістю ІПС до 3 хвилин.
97. Установа-виконавець: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
(НУК)
Назва розділу збірника: Інші.
Назва завершеного дослідження: Наукові основи підвищення фізико-механічних та
експлуатаційних властивостей напилених покриттів із металів і сплавів формуванням
наноструктурних елементів термічною обробкою та електроімпульсною дією.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали
Дослідження: цільове фундаментальне
Автори: Дубовий О. М., Сизоненко О. М., Казимиренко Ю. О., Шкурат С. І., Карпеченко А. А.,
Жданов О. О., Бобров М. М., Макруха Т. О.
Контакти: E-mail:oleksandr.dubovyj@nuos.edu.ua., тел: +380505351966
Перспектива подальшого виконання у 2018 році: завершене;
Рівень дослідження: немає аналогів у світі.
Наявність патенту: 1.Спосіб деформаційно-термічної обробки електродугових покриттів [Текст] /
О. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, О. О. Жданов, М. М. Бобров, А. М. Портная // Патент на корисну
модель № 106450. Заяв. 03.11.2015. – Опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. 2. Спосіб електродугового
напилення покриттів [Текст] / Дубовий О. М., Карпеченко А. А., Овсянников В.М.,Бобров М.М. .//
Патент на винахід № 107988. Заяв. 22.04.2013. – Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 3.Спосіб плазмового
напилення [Текст] / О. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, М. М. Бобров // Патент на винахід № 111031.
Заяв. 30.12.2014. – Опубл. 10.03.2016, бюл. № 5/2016. 4.Спосіб нанесення плазмових теплозахисних
покриттів / Дубовий О.М., Карпеченко А.А., Бобров М.М., Неделько Ю.Є. // Патент на корисну
модель № 120887. Заяв. 15.05.2017. – Опубл. 27.11.2017, бюл. № 22.
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Впровадження у промисловість.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.
Результати дослідження створюють наукові основи отримання напилених покриттів з підвищеними
фізико-механічними та експлуатаційними властивостями, що досягається формуванням
наноструктурних елементів передрекристалізаційною термічною обробкою та використанням
високовольтних електричних імпульсів у процесі напилення для деталей суднового
машинобудування, електротехнічних виробів та деталей сільськогосподарського машинобудування.
Отримання газотермічних покриттів з використанням електроімпульсної дії на гетерофазний
високотемпературний потік з наступною передрекристалізаційною термічною обробкою у порівнянні
з традиційним напиленням забезпечує підвищення їх твердості на 15…40% та зниження їх
теплопровідності на 15…20% за рахунок здрібнення субструктурних елементів до наномасштабних
розмірів включно.
98. Установа-виконавець: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
(НУК)
Назва розділу збірника: Інші.
Назва завершеного дослідження: “Теоретичні основи підвищення стійкості процесів горіння
вуглеводневих палив в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних двигунів використанням
плазмохімічних стабілізаторів”
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність;
Дослідження: цільове фундаментальне;
Автори: Сербин С.И., Мостипаненко А.Б., Чередниченко А.К., Маринец А.Н., Гончарова Н.А.,
Козловский А.В., Бурунсуз Е.С., Корниенко В.С., Тендитный Ю.Г., Филипщук О.М., Пирисунько
М.А., Резник В.М.
Контакти: тел. тел./факс (0512) 42-42-80, e-mail: university@nuos.edu.ua
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене.
Рівень дослідження: немає аналогів у світі.
Наявність патенту: 1) Патент України на винахід 114698 Спосіб вимірювання теплоти згоряння
суміші газів парової конверсії спиртів та пристрій для його здійснення; G01N 7/00 / Чередніченко
О.К., Ткач М.Р., Тимошевський Б.Г. – № a201202827; Заявл. 25.09.2013 бюл. № 18; Опубл. 25.07.2017,
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бюл. № 14 – 5с.іл. 2) Патент України на винахід 114166 Газотурбінна установка; F02C 7/224
(2006.01) / Чередніченко О.К, Ткач М.Р., Тимошевський Б.Г. – №a201111985; Заявл. 25.05.2012 бюл.
№ 10; Опубл. 10.05.2017, бюл. № 9 – 5с. : іл.
http://base.uipv.org/searchINV
/search.php?action=viewdetails&IdClaim=234975&chapter=description
3) Декл. пат. на кор. мод. України 116462 Cуднова термоакустична установка регазіфікації
зрідженного природного газу; F17C 9/02 (2006.01) / Коробко В.В., Коробко О.В., Чередніченко О.К.,
Московко О.О. – № u201611521; Заявл. 14.11.2016.; Опубл. 25.05.2017 бюл №10 – 5с. :
іл. http://base.uipv.org/ searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=235707&chapter=description
4) Декл. пат. на кор. мод. України 106386 Камера згоряння; F23C 3/00 / С. І. Сербін, А.В.
Козловський, О. К. Чередніченко, Г.Б. Мостіпаненко – № u 201510299; Заявл. 21.10.2015 ; Опубл.
25.04.2016,
Бюл.
№
8–
4
с. :іл.
http://base.uipv.org/
searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222705&chapter=description
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Впровадження розроблених рекомендацій у
практику проектування газотурбінних двигунів та дослідження пульсаційниххарактеристик камер
згоряння двигунів з використанням плазмохімічних технологій.
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування
Застосування газотурбінних двигунів є одним з перспективних напрямків удосконалювання
енергетичних систем. Особливо це є актуальним на теперішній час при створенні на базі ГТД
автономних мобільних енергетичних засобів для комплексного та швидкого забезпечення
електроенергією, теплотою та холодом комплексів морської та берегової інфраструктури об’єктів
берегової зони півдня України, базування ВМС України та морської охорони Державної
прикордонної служби. Жорсткість міжнародних норм на рівні емісії токсичних компонентів визначає
необхідність комплексного рішення питань удосконалювання ГТД, що передбачає створення
принципово нових конструктивних схем низькоемісійних камер згоряння. Тому проблема
підвищення ефективності вітчизняних ГТД за рахунок передових плазмохімічних технологій є
нагальною, а її вирішення має значний соціальний, політичний та економічний ефект.
Результати проведених досліджень суттєво розширили уявлення про механізми плазмохімічної
активації збіднених паливо-повітряних сумішей та підвищенні стійкості процесів горіння в
низькоемісійних камерах згоряння використанням новітніх плазмохімічних стабілізаторів, що стане
науковим підґрунтям для реалізації концепції модернізації та створення високоефективних
українських ГТД нового покоління.

Херсонська область
99. Установа-виконавець: Херсонський національний технічний університет (ХНТУ).
Назва розділу збірника: Інші.
Назва завершеного дослідження: Розробка технології створення пакувальних матеріалів
функціонального призначення для харчових продуктів із застосуванням природних полімерів та
нанокомпозитів.
Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали.
Дослідження: прикладне.
Автор: Сарібєкова Ю.Г.
Контакти: +30552326968, ysaribyekova@gmail.com.
Перспектива подальшого виконання у 2018 - 2020 роках: завершене;
Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.
Наявність патенту: немає
Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує
Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Розроблена
нова технологія пакувальних матеріалів дозволить вирішити важливу соціально-економічну
проблему безпечності харчових продуктів тривалого зберігання за рахунок антибактеріальних та
бактеріостатичних властивостей нових пакувальних матеріалів і тим самим забезпечить високий
соціально-екномічний рівень, безпеку і обороноздатність країни. Одночасно використання природних
полімерів із вітчизняної сировини дасть можливість вирішити важливі соціально-економічні
проблеми, скоротивши залежність вітчизняної економіки від імпортної сировини, а також наукові
проблеми розробки, виготовлення, переробки і утилізації пакувальних матеріалів.
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