1. Наукові напрями кафедр
Кафедра

Тема комплексного
дослідження

Пріоритетні напрями
соціальноЕкономіки і
економічного
фінансів
розвитку України в
умовах реформування

Реєстраційний
номер

0114U005575

Терміни
виконання

20142019р.р.

Результати роботи
за 2018 рік

За звітний період в рамках
теми
комплексного
дослідження викладачами
опубліковано 64 наукові
праці загальним обсягом
24,5 д.а., в тому числі 28
фахових статей обсягом
8,65 д.а. та 29 тез доповідей
обсягом 3,5 д.а.
Студентами опубліковано
87
наукових
робіт
загальним обсягом 12,75
д.а.

Менеджме “Стратегічні
нту
пріоритети соціальноекономічного
розвитку України”

0114U005559

Інформаці
«Економікойних
математичні методи і
систем та
моделі дослідження
технологій
та оптимізації
стратегій розвитку
соціальноекономічних систем
регіону»

№0112U007718

Кафедра
Організація
соціально- навчання іноземним
гуманітарн мовам у немовних
их
ВНЗ у контексті
дисциплін інноваційних освітніх
стратегій: зміст,
форми, технології

0115U003479

201
5 – 2020 рр.

За результатами роботи
над розділами
комплексної теми
опубліковано 24
наукові роботи.

Кафедра
Соціокультурна
загальноте
динаміка розвитку
оретичних сучасного суспільства
правових
дисциплін
і філософії

0114U005560

з
01.2015 р. по 01.2020
р.

За результатами роботи
над розділами
комплексної теми
опубліковано 7
наукових робіт.

галузевих
юридични
х
дисциплін

0112U007717

Проблеми реалізації
та шляхи
удосконалення
інституту права
власності та інших
речових прав в
українській правовій
системі

201

Опубліковано 39 робіт.
З них: 17 статей, 22
тези доповідей.

201

Наукові публікації: з
них 2 статті, 7 тез
доповідей

4-2019

8 р.

201
7 р.

1. Опубліковано
монографію: Проблеми
реалізації та шляхи
удосконалення
інституту права
власності та інших
речових прав:
монографія / за заг. Ред.

В.к. Антошкіної. К.:
Талком, 2018.– 209 с.
(12,15 д.а.).
2. Також опубліковано
2 статті у Науковому
журналі «Аннали
юридичної історії»
(ISSN 2520-2553), якій
індексується
наукометричними
базами даних Slavic
Humanities Index
(Канада) і Google
Scholar (виконавці Т.О.
Мізіна, Н.В.
Васильченко) (0,8 д.а.)
3. Результати
дослідження пройшли
апробацію на наукових
заходах:
- VІ Науковопрактичній конференції
“Законодавство
України: історія
розвитку, соціальна
обумовленість та
вдосконалення” (м.
Бердянськ, 22-23
березня 2018 р).
VI Всеукраїнській
науково-практичній
Internet-конференції
“Автоматизація та
інформаційні
технології : стан,
досягнення,
перспективи” (м.
Бердянськ, 15-16
листопада 2017р.)
Опубліковано по
кафедральній темі
“Проблеми реалізації
та шляхи
вдосконалення
інституту права
власності та інших
речових прав в
українській правовій
системі” : 1
монографію, 2 статті
(0,8 д.а), 3 тези
доповідей викладачів і

3 тези доповідей
студентів. Разом 9
робіт (13,55 д.а).
Кафедрі галузевих юридичних дисциплін підготувати звітні документи для закриття теми кафедри згідно
графіку.

2. Наукові школи
В рамках роботи 4-х наукових шкіл опубліковано разом 86 наукових праць.
Найменування школи
Соціальні аспекти
забезпечення
національної безпеки
України

Керівник
д.е.н, професор
Баланда А.Л.

Наукові результати за 2018 рік
Опубліковано 7 наукових статей

«Науково-практичні
Антошкіна
Лідія Опубліковано 14 наукових робіт
(з них 5 статей , 9 тез, 1 стаття у наукових розвідках студентів)
засади
ефективного Іванівна
відтворення
інтелектуального
потенціалу держави»
Опубліковано 60 наукових робіт (з них 12 статей і 36 тез, 12
«Менеджмент
і Столяров Василь
статей
у наукових розвідках студентів)
фінансовий механізм Федосійович
сталого розвитку.»
Опубліковано:
професор кафедри
Фінансове право в
сучасних умовах:
галузевих юридичних 1. Розділ в колективній монографії:
- Сирота А.І. Гроші як об’єкти цивільних правовідносин
напрями удосконалення дисциплін Сирота
Проблеми реалізації та шляхи удосконалення інституту права
Анатолій Іванович,
власності та інших речових прав : монографія / за заг. ред. В.К.
кандидат юридичних Антошкіної. К : Талком, 2018. 209 с. (у видавництві) (0,95 д.а.)
наук, професор.
2. Стаття у фаховому виданні:
- Правове положення наглядової ради державного банку в
Україні (Направлена для опублікування у фаховому журналі
“Право і суспільство”, № 5).(0,5 д.а)
3. Навчальний посібник Фінансове право: навч. посіб. /
Л.К.Воронова, Н.Ю. Пришва, Н.Я. Якимчук та ін. / за
загальною редакцією проф. Пришви Н.Ю. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2018. – 376 с. Розділ 15 (0,9 д.а. сторінок
спільно с доцентом Ковалко Н.М.)
4. 1 тези доповідей викладача:
- Сирота А.І. Гроші, як міжгалузева правова категорія
Законодавство
України:
історія
розвитку,
соціальна
обумовленість та вдосконалення : зб. матеріалів VІ Науковопрактичної конференції (м. Бердянськ, 22-23 березня 2018 р).
К.: Талком, 2018. С.194-198. (0,1 д.а.)
5. 1 тези доповіді студента
- Трикоз Г.В Проблемні питання правового регулювання
інноваційної діяльності. Законодавство України: історія
розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення : зб.
матеріалів VІ Науково-практичної конференції (м. Бердянськ,
22-23 березня 2018 р). К.: Талком, 2018. С. 209-212. (0,1 д.а.)
За результатами роботи у 2018 році наукової школи “Фінансове
право в сучасних умовах: напрями удосконалення” (керівник
Сирота Анатолій Іванович) разом опубліковано 5 робіт (2,55
д.а.).

2.2. Робота викладачів з аспірантами в межах наукових шкіл університету
Трьома аспірантами опубліковано2 наукових праці.

П.І.П. аспіранта,

Наукова школа

Тема дослідження Керівник

Результати

місце роботи,
посада, наукова
спеціальність

Буміб, в межах
якої виконується
дослідження

за 2018 р.

Міхєєв О.С.

«Науковок.е.н., доцент
методичні засади Фролова Г.І.
використання
інтелектуальних
ресурсів»

Орлов А.С.

«Науковок.е.н. Соловйов Д.І.
методичні основи
державного
регулювання
стратегічних
напрямів розвитку
туристичної
сфери».

Міхєєв С.М.

«Науковок.е.н., доцент
методичні основи Фролова Г.І.
стратегічного
планування
діяльності
підприємства»

-

1 стаття, 1
тези
доповіді на
науковій
конференці
ї

-

3. Наявність структурних підрозділів кафедри (центри, науково-дослідні лабораторії,
навчально-науково-дослідні лабораторії – найменування підрозділу, керівник
В рамках науково-практичних семінарів опубліковано 137 наукових праць.

Найменування науковоКерівник
практичного семінару
Науковий гурток «У світі економки ст. викладач Степанова
і фінансів» (діє з 01.09.2017р.)
В.О. (з 01.09.2018р.)
«Підвищення рівня
конкурентоспроможності України
як фактор виходу із кризи»
Наукова лабораторія кафедри
інформаційних систем і технологій
«Сучасні інформаційні технології»
ІІІ Міжнародний науковопрактичний семінар «Вивчення
польської мови як іноземної в
умовах білінгвізму»
(м. Бердянськ, 7-10 вересня 2018 р.)
Науково-методичний семінар
«Психолого-педагогічні проблеми
адаптування першокурсників у
закладі вищої освіти»
м. Бердянськ, 13 листопада 2018 р.)

к.е.н.. доцент Фролова
Г.І.

Наукові результати за 2018 рік
За звітний період опубліковано 87
наукових робіт загальним обсягом
12,75 д.а.
Протокол №2 від 14.05. 2018 р.

к.т.н., доцент
Скрипіцин М.В.

49 тез доповідей

Сухомлинов О.М.

-

Добренко І.А

Звіт про результати дослідження
адаптаційного періоду студентів, що
вступили на навчання до БУМІБУ і
ЕПК у 2018 році

4. Список співробітників і здобувачів кафедри, які захистили дисертації у звітному році

ПІБ, посада

Науковий
ступінь

Тема роботи

Спеціальність

Місце захисту
(назва ВНЗО,

Дата
захисту

шифр
спецради)
Каткова Тетяна
Ігорівна

д.т.н.

Моделі і методи
оцінки,
прогнозування
та управління
стратегічною
діяльністю
підприємства в
умовах
невизначеності

05.13.03 –
системи та
процеси
керування

Національний
технічний
університет
"Харківський
політехнічний
інститут",
Спеціалізована
вчена рада Д
64.050.140

19.04.2018
р.

5. Виконання і фінансування НДР
5.2. Кількість НДР, що фінансуються за рахунок коштів замовника у звітному
році
Джерело фінансування
МОН України
Інші міністерства
Обласний і місцевий бюджет
Госпдоговори
Зарубіжні контракти і гранти
Інші джерела
Всього

Кількість НДР
0
0
0
0
1
2
0

Тис. грн.

1.

Język polski na Bukowinie – грант Національної програми розвитку гуманітарних
наук Міністерства науки і вищої освіти Польщі (з вересня 2015 р. по теперішній час – до
2018 року включно).
Участь у програмі Erasmus+ (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching):
Чотири Лекції (Ґожув Вєлькопольський, травень 2018 р.): Fenomen pogranicz
kulturowych: współczene tendencje
1.
Współczesne konotacje pojęcia “pogranicze” – 2 год.
2.
Ontologia kreso-pogranicz w literaturze polskiej – 2 год.
3.
Pogranicza kulturowe: polska mniejszość za granicami kraju – 2 год.
4. Pogranicza cywilizacyjne (na przykładzie pisarzy polskich i tureckich) – 2 год.
5. 6. Співробітництво з науково-дослідницькими інститутами НАНУ, з вищими
навчальними закладами України та зарубіжжя
В університеті заключено 31 меморандум з зарубіжними та вітчизняними
закладами освіти.
Заклад
Жешувський університет в Жешуві (Республіка Польща)
Вища державна порфесійна школа ім.Станіслава Сташіца у Пілі
(Польща)
Маріупольський державний університет
Варшавський університет екології та управління у Варшаві
(Польща)
Вища школа екноміки і інновації в Люблині (Польща)
Вища школа бізнесу і адміністрації в Лукові (Польща)
Торунська вища школа підприємництва в Торуні (Польща)
Атирауський державний університет ім.Х.Досмухамедова

Рік укладання договору
(у хронологічному
порядку)
2010 р.
2010 р.
2011 р.
2013 р.
2014 р.
2014 р.
2014 р.
2014 р.

(Республіка Казахстан)
Вища школа безпеки в Познані (Польща)
Державна вища професійна школа ім.Якуба з Парадижа в Гожуві
Вєлькопольському (Польща)
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Київський національний університет будівництва і архітектури
Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини
Уманська філія Європейського університету
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
Феодосійська фінансово-економічна академія Київського
університету ринкових відносин
Сумський державний університет
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Міжнародний Слов’янський університет
Донецький національний технічний університет
Чернігівський державний інститут економіки і управління
Чернігівський державний технологічний університет
Сумський національний аграрний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Інститут управління і права Запорізького національного
технічного університету
Таврійський державний агротехнологічний університет
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Херсонський державний університет
Частное учреждение образования «БИП — Институт
правоведения» (г. Минск, Республика Беларусь)

2014 р.
2014 р.
2006 р.
2011 р.
2011 р.
2011 р.
2012 р.
2012 р.
2012 р.
2012 р.
2012 р.
2012 р.
2012 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2014 р.
2014 р.
2015 р.
2015 р.
2012
2013
2018

7. Результативність НДР
7.1. Публікації
7.1.1. Монографії
В університеті видано 9 монографій.

Автор(и): ПІБ,
Назва роботи, вихідні дані, тираж, обсяг у д.а.
посада
Юрченко
Ю.Ю., Імперативи сталого розвитку туризму в Україні / Ю.Ю. Юрченко; Бердянський
д.е.н., доцент
ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – Київ, Агра Медіа Груп, 2018. – 166 с.
(10,5 д.а).
Антошкін
В.К, Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу
к.е.н.,
доцент, виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового
Бритвєнко
А.С., сектору економіки: [колективна монографія] / за заг. ред. Л.О. Мармуль. – Херсон:
Рунчева Н.В., к.е.н., Айлант, 2018. ‒ С. 185-198. (0,6 д.а.)
доцент
Suchomłynow L.
Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa
narodowego: monografia / Krasowska H., Pokrzyńska M., Suchomłynow L. – Warszawa
: Instytut Slawistyki, 2018. – 425 s. (внесок автора – 6 д.а.)
Колектив авторів
Проблеми реалізації та шляхи удосконалення інституту права власності та інших
речових прав : монографія / за заг. ред. В.К. Антошкіної. К : Талком, 2018. 209 с.

(12, 15 д.а.)
Колектив авторів
Міжнародний досвід участі спецслужб у протидії організованій злочинності та
корупції: монографія / автор. кол.; за заг. ред. Г.В. Новицького. – К.: Нац. акад. СБ
України, 2018. – 216 с. (12,79 д.а.)
Колектив авторів
Трансформація кримінальних загроз (організованої злочинності) в Україні:
монографія / І. М. Гриненко, Г. В. Новицький, В. А. Пентєгов, Л. І. Щербина та ін. /
за заг. ред. проф. Г. В. Новицького. Київ: Нац. акад. СБ України, 2017. 248 с. ( 14,41
д.а)
Щербина
Л.І., Сичевський В. В., Щербина Л. І. Гарантії належності та допустимості доказів,
доцент
одержаних в результаті дистанційного досудового розслідування (за матеріалами
Служби безпеки України): монографія. Київ: Нац. акад. СБ України, 2017. 172 с.
(загалом – 10,00 а.а., особисто – 5,0 а.а.).
Щербина
Л.І., Нестеренко О. С., Щербина Л. І. Правовий статус керівника органу досудового
доцент
розслідування в системі Служби безпеки України: монографія. Київ: Нац. акад. СБ
України. 164 с. (загалом – 9,53 а.а., особисто – 4,75 а.а.).
Щербина
Л.І., Корупційні злочини як готування до інших злочинів: монографія / Н. П. Ангелуца,
доцент
О. Ф. Бантишев, В. А. Пентєгов, Л. І. Щербина та ін. Київ: Нац. акад. СБ України,
2018. 120 с. (загалом – 6,97 а.а., особисто – 1,35 а.а.).

7.1.2. Збірники наукових праць, виданих кафедрами
В університеті було проведено разом 5 конференцій.
Тип збірника
Збірники
міжнародних
конференцій
Збірники
всеукраїнських
конференцій
Збірники
всеукраїнських
конференцій
Збірники
всеукраїнських
конференцій
Збірники
всеукраїнських
конференцій

Вихідні дані
Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : Матеріали
VІI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 01-02
лютого 2018 р). – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2018. – 246 с. (18,81 у.д.а)
Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон,
підприємство: Матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих
учених (м. Бердянськ, 19-20 квітня 2018 р.). — К.:Талком, 2018. - 180с.
VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих
учених “Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення,
перспективи розвитку” – Електронне видання
Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення:
збірник матеріалів VІ Науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 22-23
березня 2018 р.) – К.: Талком, 2018 – 220 с. (внесок кафедри 4,8 д.а.)
Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість та
вдосконалення : зб. матеріалів VІ Науково-практичної конференції (м. Бердянськ,
22-23 березня 2018 р). - К.: Талком, 2018. - 220 с. (12.78 д.а.)

7.1.3. Кількість опублікованих статей

Опубліковано статей,
всього
83

У виданнях,
рекомендованих
МОН України
65

У зарубіжних
виданнях

В інших виданнях

12

6

7.3. Участь у конференціях
Показник
1. Кількість конференцій, в яких брали участь
працівники кафедри, всього, в т.ч.
міжнародні за кордоном

Опубліковано статей
на 1 викладача
1,4 статті на
викладача

Кількість
40
6

20
12
2
6

міжнародні в Україні
всеукраїнські
інші
1. Кількість конференцій, проведених кафедрою,
всього, з них:
- міжнародних
- всеукраїнських
1. Кількість тез доповідей на конференціях різних
рівнів, симпозіумах, семінарах, опублікованих у
звітному році (тез / д.а.)
2. Кількість премій, нагород, дипломів, отриманих
співробітниками кафедри за наукову діяльність у
звітному році

1
5
93
0

7.5. Список конференцій, організатором яких виступала кафедра у звітному році:

Країни

Кількість учасників
Молоді вчені
Кандидати та доктори наук
47
82

Студенти
273

Всього

Разом
402

7.6. Зведені дані щодо видавничої діяльності за 2018 р.
Монографії

9

Брошури і
Довідкові Статті в різних виданнях (з
автореферати видання
них у фахових та ін.)

0

1

у фахових у зару
вид.
біж
них вид.
66
11

Тези в
різних
виданнях

Усього

92

185

ін.

6

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ БУМІБ у 2018 р.
Наукова робота студентів проводиться в рамках діяльності
студентського наукового товариства, яке очолює доцент кафедри економіки і
фінансів Бритвєнко А.С.
Найвагомішими стали такі досягнення студентів Університету:
У 2018 році у науково-дослідній роботі брали участь 125 студентів,
ними опубліковано 144 наукові роботи.
На всеукраїнські конкурси наукових робіт представлено 1 студентське
дослідження.
У конференціях узяли участь 144 студентів. З них у міжнародних –35,
всеукраїнських – 109.
Найкращі доповіді відзначено 15 дипломами та грамотами. Дипломи за
1 місце отримали 7 студентів Університету.
У звітному 2018 р. студентська наукова діяльність розвивалася за
традиційними напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі
в роботі конференцій різного рівня, конкурсах дипломних і наукових робіт,

проведення засідань наукових гуртків. За можливості враховувалася
прив’язка наукових робіт до проблематики виконуваних курсових і
дипломних робіт та комплексних наукових тем кафедр.
В університеті практикується організація проблемних науковотехнічних гуртків, студентських наукових центрів та лабораторій, які
працюють на кожному факультеті.
Функціонує 4 наукових гуртки, у яких займаються студенти денного
відділення.
Таблиця 1

№
зп
1.

Назва кафедри

2.

Менеджменту

3.
4.

СГД
Галузевих
юридичних
дисциплін

Економіки і фінансів

Назва
гуртка
(лабораторії)
У
світі
економіки
і
фінансів
Сучасний
менеджер
Психологія
Правовий
простір

П.І.Б. куратора

П.І.Б. старости

Попова Н.О.

Куропятник А.О.

Соловйов Д.І.

Ігнатьєв О.В.

Добренко І.В.
Картамишева
О.Є.

Проценко В.С.
Завгородня О.С.

Традиційним є функціонування в Університеті студентської юридичної
консультації «Юридична клініка». У складі юридичної клініки діє завідувач,
заступник завідувача, 6 викладачів-консультантів, 16 студентівконсультантів. На даний момент кліникадіє як громадськаприймальня.Юридичнукліникуочолює старший викладачкафедрикримінального та адміністративного права Педан В.І.
Таблиця 2

№
зп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування заходу
Консультування населення
Складено процесуальних документів
Участь у судових засіданнях
Наданняпрактичноїдопомоги в судових та правоохоронних органах
Діяльністьстудентськогонауковогогуртка в межах
роботиюридичноїклініки
Круглий стіл «Протидія та запобігання рейдерству в
Україні»

Кількість осіб, що
звернулися
17 осіб
4
2
Постійно
Постійно
грудень 2018 р.

7.

Участь у черговому з'їзді Асоціації юридичних клінік (грудень 2018 р., м.
України
Тернопіль)

8.

Поповнення сайтуЮридичної клініки університету

Постійно

9.

Співробітництво із Бердянським місцевим центром
надання вторинної правовоїдопомоги

Постійно

В таблиці 3 представлено результати наукової роботи студентів у
розрізі кафедр
Кафедра

Економіки і фінансів
Менеджменту
і
туризму
Інформаційних
систем і технологій
Загальнотеоретичних
правових дисциплін і
філософії
Галузевих
юридичних
дисциплін
Соціальногуманітарниих
дисциплін
Разом по БУМІБ

Всеукраїнські
конкурси
наукових
робіт

Конференції
Міжнародні Всеукраїнські

Таблиця 3
Кількість
Загальна
кількість
статей,
опублікованих
робіт/
у науковому
обсяг у
збірнику
друкованих
«Наукові
аркушах
розвідки
студентів
БУМІБ»

1
-

35
-

21
19

56 / 5,6
19 / 1,9

-

-

46

46 / 4,6

-

-

10

10 / 1,0

-

-

13

13 / 1,3

-

-

-

-

1

35

109

144 / 14,4

У 2018 році студентами опубліковано 144 роботи. Найбільш активно
залучали студентів до публікації наукових досліджень викладачі кафедр
економіки і фінансів, менеджменту, інформаційних систем і технологій.
В таблиці 4 представлено динаміку показників наукової роботи
студентів за 5 років.
Таблиця 4
Показник
Доповіді на наукових конференціях
Наукові публікації
Грамоти, дипломи
Проекти, які взяли участь і
перемогли в конкурсах наукових
робіт

2014
313
370
56
-

2015
313
367
54
-

2016
220
249
40
-

2017
139
139
19
-

2018
144
144
18
1

В цілому, підсумовуючи дані стосовно студентської науки, варто
відмітити стабільні результати за попередні 5 років та зниження показників
студентської науки у 2017 році.
За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років
можна зазначити наступне:

а) не використовуються повною мірою можливості збірника наукових
статей «Наукові розвідки студентів БУМІБ»;
б) викладачі недостатньо пропагують переваги участі студентів в
наукових дослідженнях;
в) не завжди науковою роботою охоплено студентів, які мають для
цього належний потенціал;
д) не завжди під час дослідження використовується практичний
матеріал;
г)у наукових економічних дослідженнях недостатнім є використання
методів математичного моделювання.
Необхідно визнати недостатню активність студентського активу
Університету щодо співпраці зі СНТ інших ЗВО України та розвитку
студентської наукової творчості за допомогою існуючих можливостей
міжнародної співпраці в рамках міжнародних студентських організацій та
фондів.

