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1. Основні розробки і результати наукової
роботи
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Розробка тем комплексних досліджень кафедр
Бердянського університету менеджменту і бізнесу
Кафедра

Тема
комплексног
о
дослідженн
я

Реєстраці
й-ний
номер

Терміни
виконанн
я

Економіки і
фінансів

Пріоритетні
напрями
соціальноекономічного
розвитку України
в умовах
реформування

0114U005575

2014-2019

Менеджмен
ту

Стратегічні
пріоритети
соціальноекономічного
розвитку України

0114U005559

2014-2019

Результати роботи
за 2019 рік
За звітний період в рамках теми
комплексного
дослідження
викладачами опубліковано 52 наукові
праці загальним обсягом 37,4 д.а., в
тому числі 10 фахових статей обсягом 3,8
д.а. та 32 тези доповідей обсягом 4,8
д.а.
Захищена 1 дисертація на здобуття
наукового ступеня доктора економічних
наук (Антошкін В.К.).

Опубліковано 45 робіт. З них: 7 статей, 38
тез доповідей.
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Реєстрація нових тем комплексних досліджень кафедр
Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Кафедра

Тема
комплексног
о
дослідженн
я

Кафедра теорії,
історії права та
конституційного
права

Соціокультурна
динаміка
розвитку
сучасного
суспільства

Соціальногуманітарни
х дисциплін

Організація
навчання
іноземним
мовам у
немовних ВНЗ у
контексті
інноваційних
освітніх
стратегій: зміст,
форми,
технології

Реєстраці
й-ний
номер

0114U005560

0115U003479

Терміни
виконанн
я

Результати роботи
за 2019 рік

2015-2020

За результатами роботи над розділами
комплексної теми опубліковано 6
наукових робіт.

2015-2020

За результатами роботи над комплексною
науковою темою опубліковано 6 робіт: у
фахових виданнях 4 статті опубліковані у
виданнях, що мають міжнародні індекси та
2 статті у інших виданнях.
Загальний обсяг опублікованих наукових
робіт становить 3,0 д.а.
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Реєстрація нових тем комплексних досліджень кафедр
Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Кафедра

Вищої
математики
та
інформатик
и

Тема
комплексног Реєстраці
о
й-ний
дослідженн
номер
я
«Економікоматематичні
методи і моделі
дослідження та
оптимізації
№0112U0077
стратегій
18
розвитку
соціальноекономічних
систем регіону»

Терміни
виконанн
я

2015-2020 р.

Результати роботи
за 2019 рік

Опубліковано 10 наукових робіт: з них 2
статті, 8 тез доповідей
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Наукові школи
Бердянського університету менеджменту і бізнесу
Найменування школи

Керівник

«Науково-практичні засади
ефективного відтворення
інтелектуального потенціалу держави»
Об'єднує три наукові школи:
1. Економіка вищої освіти.
2. Організаційне та фінансове
забезпечення відтворення
інтелектуального потенціалу.
3. Інноваційні технології викладання у
ВНЗ

Антошкіна Лідія Іванівна,
доктор економічних наук,
професор, академік
Української технологічної
академії, членкореспондент Міжнародної
академії організаційних та
управлінських наук, ректор
Бердянського університету
менеджменту і бізнесу.

«Менеджмент і фінансовий механізм Столяров Василь
сталого розвитку»
Федосійович, доктор
економічних наук,
професор

Наукові результати за 2019 рік

Опубліковано 16 наукових робіт
(з них 1 стаття , 13 тез доповідей, 2
статті здобувачів вищої освіти)

Опубліковано 77 наукових робіт (з них
9 статей і 58 тез, 10 статей здобувачів
вищої освіти)
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Наукові школи
Бердянського університету менеджменту і бізнесу
Найменування школи
«Фінансове право в сучасних умовах:
напрями удосконалення».
Напрями досліджень:
1. Правовий статус Національного
банку України.
2. Публічно-правове регулювання
банківської діяльності.
3. Банківський нагляд.
4. Правове регулювання діяльності
небанківських фінансових установ.

«Економіка аграрного бізнесу»

Керівник

Наукові результати за 2019 рік

Сирота Анатолій Іванович –
кандидат юридичних наук, Опубліковано 2 наукові роботи (тези
доповідей) загальним обсягом 0,2 д.а.
професор

Рунчева Наталя
Захищено 1 докторську дисертацію,
Вікторівна, доктор
опубліковано1 розділ у монографії,
економічних наук, доцент 3 статті (з них: 2 у фахових виданнях,
1Scopus),
участь
у
3-х
конференціях.
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Співробітництво кафедр з НДІ НАНУ,
з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя
Кількість укладених договорів
З них у 2019 році
НДІ та ВНЗ України

ВНЗ зарубіжжя

Разом

17

38

Франція – 1
Грузія – 1
Польща 11
Казахстан -1
Болгарія - 1
Білорусь – 1
Туреччина - 1

2
53
(Туреччина, Польща)
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2. Підготовка науково-педагогічних кадрів
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Науково-експертна робота викладачів БУМІБ
за 2019 рік
ПІБ, посада

Опонування дисертацій на
здобуття наукового ступеня

Відгуки на автореферати
дисертацій на здобуття Рецензування
наукового ступеня

Кандидата
наук

Доктора наук

Кандидата
наук

-

-

4

1

-

-

-

-

-

1

Новицький Г.В.

-

1

-

-

1

Щербина Л.І.

-

-

10

-

-

Сухомлинов О.М.

1

-

2

-

-

Разом

1

1

16

1

2

Рунчева Н.В.,
Бритвєнко А.С.
к.е.н, доцент
Рунчева Н.В.

Доктора наук Монографій
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Список співробітників і здобувачів кафедр,
які захистили дисертації у звітному році

Антошкін Вадим Костянтинович,
доцент кафедри економіки і фінансів

• Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (спеціальність
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)
• Тема: «Управління соціально-економічною безпекою суб’єктів аграрного бізнесу:
теорія, методологія, практика»
• Харківській національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка, (Д 64.832.02)
• Дата захисту: 05 квітня 2019 року
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Впровадження результатів наукових досліджень
професорсько-викладацького складу БУМІБ у виробництво:

Антошкін Вадим Костянтинович
«Управління соціально-економічною безпекою
суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія,
практика»
• Результати дослідження, висновки та рекомендації, що
містяться в дисертаційній роботі, схвалені та
використовуються в практичній діяльності ФГ «Орхідея»
(довідка № 67 від 18.10.2018 р.), ПСП АФ «Смірнова»
(довідка № 98 від 22.10.2018 р.) та ТОВ «Агроуспіх-2015»
(довідка № 112 від 23.10.2018 р.) Бердянського району
Запорізької області, ТОВ «Агрофірма Ольвія» (довідка № 121
від 17.10.2018 р.) та ТОВ «Зоря» (довідка № 236 від
24.10.2018 р.) Приазовського району Запорізької області.
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Впровадження наукових досліджень професорськовикладацького складу БУМІБ у освітній процес:
Автор, тема

Антошкін Вадим
Костянтинович
«Управління соціальноекономічною безпекою
суб’єктів аграрного
бізнесу: теорія,
методологія, практика»

Результати
Теоретичні й методологічні положення щодо управління
соціально-економічною безпекою в менеджменті суб’єктів
макрорівня, його структурних, функціональних та
інструментальних підходів та систем, особливо в контексті
агропромислової інтеграції, інноваційної діяльності,
соціальної
відповідальності
суб’єктів
агробізнесу
впроваджені у навчально-науковий процес Бердянського
університету менеджменту і бізнесу (довідка № 154 від
19.10.2018 р.) та Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
(довідка № 05-768 від 22.10.2018 р.).
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Найбільш вагомі результати науково-дослідних робіт
професорсько-викладацького складу БУМІБ:
Антошкін Вадим Костянтинович
«Управління соціально-економічною безпекою суб’єктів аграрного бізнесу: теорія,
методологія, практика»
• вперше:
• ідентифіковано сутнісно-змістовні характеристики та особливості генезису категорії «соціальноекономічна безпека» стосовно аграрних підприємств на основі еволюції трьох теоретичних підходів (у
складі економічної, тотожній економічній, ширше економічної) як такої, що складається з двох
рівноправних субкатегорій – соціальної (гарантії та захист соціальних інтересів працівників, соціальна
інфраструктура, імідж і ділова репутація, соціальна відповідальність) та економічної (природні умови й
ресурси, виробничо-технічна база, виробничо-економічні бізнес-процеси) й управляючої системи,
сукупна діяльність яких направлена на протидію ризикам і негативним впливам та забезпечення
цілісності, ефективності, конкурентоспроможності й стійкого розвитку аграрних підприємств;
• обґрунтовано теоретичні засади здійснення інституційного регулювання соціально-економічної безпеки
аграрних підприємств відповідно до європейських розробок концепції «розумного регулювання», яка
ґрунтується на раціональному виборі регуляторних заходів та органічному поєднанні механізмів
державного регулювання, регіонального управління, місцевого самоврядування в інтересах агробізнесу,
сільських територій, сільських громад;
• визначено методологічний підхід до розкриття, оцінки й діагностики проблем соціально-економічної
безпеки аграрних підприємств, їх вирішення засобами менеджменту з урахуванням властивостей
розглянутих систем мікрорівня на засадах синергетичної парадигми та принципів: відкритості,
нерівноважності, нестабільності, випадковості, багатоваріантності, нелінійності, прагнення до
самоорганізації;
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3. Видавнича діяльність
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Видавнича діяльність
Науковий економічний журнал «Вісник
Бердянського університету менеджменту і
бізнесу» видається з 2008 р.
Станом на грудень 2019 року вийшло друком
46 номерів журналу.
«Вісник Бердянського університету
менеджменту і бізнесу» включено до
переліку фахових видань України (Наказ МОН
України № 1528 від 29 грудня 2014 р.).
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Монографії, видані співробітниками БУМІБ у 2019 році

Антошкін В.К. Управління соціальноекономічною безпекою суб´єктів
аграрного бізнесу: системи, механізми,
інструментарій: монографія. – Херсон:
Айлант, 2018. – 360 с. (22,5 д.а.)

Новицький Г.В. Виявлення та моніторинг
загроз національній безпеці України, що
обумовлюють участь СБ України в протидії
організованій злочинності та корупції:
монографія , за заг. редакцією
Г.В. Новицького. – Київ: Нац. Акад. СБ
України, 2019. – 128 с. (14,2 д.а.)
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Кількість статей, опублікованих викладачами кафедр
БУМІБ за 2019 рік
Кафедра

У виданнях,
рекомендован У зарубіжних
их
виданнях
МОН України

Всього опубліковано статей
В інших
виданнях

Економіки і фінансів

10

-

-

10/3,8

Менеджменту

7

1

-

8/6,0

Галузевих юридичних
дисциплін
Теорії, історії права і
держави та
конституційного права
Соціально-гуманітарних
дисциплін

3

-

1

4/3,2

-

-

-

0

5

4

2

11/5,5

Кафедра вищої
математики та
інформатики

-

2

-

2/1,0

Разом

25

5

3

35/20,5
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Кількість конференцій, у яких брали участь викладачі кафедр
БУМІБ за 2019рік
Кількість конференцій
Кафедра

Всього

Міжнародні в
Україні

Міжнародн
Всеукраїнсь
і за
кі
кордоном

Інші

Кількість
тез
доповідей,
опублікова
них
викладача
ми

Економіки і
фінансів

15

8

1

6

-

32

Менеджменту

8

4

2

2

-

38

Галузевих
юридичних
дисциплін

9

3

1

3

2

15

Теорії , історії права
і держави та
конституційного
права

2

1

-

1

-

6

Соціальногуманітарних
дисциплін

15

9

5

1

-

16

Вищої математики
та інформатики

8

2

4

2

57

27

13

15

Разом

8

2

115
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VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток соціально-економічних систем у
трансформаційних умовах», 6-7 лютого 2019 року
У конференції взяли участь
112 учасників: 104 з України
та 8 із зарубіжних країн
(Великобританія, Гватемала,
Уганда, Російська Федерація ,
Білорусь ).

Країни

Студенти

Молоді вчені

Кандидати та
доктори наук

Разом

Україна

61

14

29

104

Інші
країни

8

-

-

8

Всього

69

14

29

104
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VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми використання економічного потенціалу:
держава, регіон, підприємство», 28-29 квітня 2019 року

Студенти

Молоді
вчені

Кандидати та
доктори наук

Разом

68

13

20

101
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VII Всеукраїнська науково-практична конференція
«Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість,
якість, використання та вдосконалення», 28-29 березня 2019року

Студенти

Молоді
вчені

Кандидати та
доктори наук

Разом

35

18

12

65
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Х Українсько-польський науково-практичний семінар
«Феномен культурних погранич: сучасні тенденції»,
6-8 вересня 2019 року

Кількість закладів
Польща

Україна

10

37

Кількість Учасників
47
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Збірники наукових праць,
виданих кафедрами БУМІБ у 2019 році

Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : Матеріали VІIІ
Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лютого 2019
р). – Бердянськ-Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2019. – 194 с. (18,81 у.д.а )

Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: збірник
матеріалів VІІ Науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 28-29 березня 2019 р.) –
К.: Талком, 2019 – 209 с. (12,26 д.а.)

Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон,
підприємство: Матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м.
Бердянськ, 28-29 квітня 2019 р.). — К.:Талком, 2019. – 243 с.

Зведені дані щодо видавничої діяльності БУМІБ за 2019рік

Моногра Брошури Довідко Статті в різних
Тези в
фії
і
ві
виданнях (з них
різних
авторефе виданн у фахових та ін.) виданнях
рати
я

2/36,7

1/1,9

-

35/20,5

115/13,7

Усього

153/71,8
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4. Науково-дослідна робота студентів
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Науково-дослідна робота здобувачів вищої
освіти
У 2019 році у науково-дослідній роботі брали участь 143
здобувачі, ними опубліковано 158 наукових робіт.

На всеукраїнські конкурси наукових робіт представлено 3
студентські дослідження.

У конференціях узяли участь 89 здобувачів. З них у
міжнародних – 36, всеукраїнських – 53.
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Науково-дослідна робота здобувачів вищої
освіти
Науково-дослідницька робота здобувачів здійснюється за
трьома напрямами:
• Заняття у студентських гуртках (4 гуртки)
Кафедра економіки і фінансів «У світі економіки і фінансів». Куратор Степанова В.О. (10 учасників);
Кафедра менеджменту «Сучасний менеджер». Куратор Соловйов Д.І. (10 учасників);
Кафедра СГД «Психологія». Куратор Добренко І.А. (12 учасників);
Галузевих юридичних дисциплін «Правовий простір». Куратор Картамишева О.Є. (13 учасників).
Юридична клініка. Куратор Педан В.І. (12 здобувачів-консультатнтів).
• Дослідження, проведені під час написання дипломних та курсових робіт;
• Участь у наукових заходах (конференціях, конкурсах).

У 2019 році видано 10-й випуск
журналу наукового студентського
товариства «Наукові розвідки
студентів БУМІБ», у якому
опубліковано 46 статей.
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Результати наукової роботи здобувачів за 2019 рік
Кафедра

Економіки
і
фінансів
Менеджменту
Теорії,
історії
права і держави
та
конституційного
права
Галузевих
юридичних
дисциплін
Разом по БУМІБ

Всеукраїнс
Конференції
ькі
Міжнарод Всеукраїнс
конкурси ні
ькі
наукових
робіт

2

Кількість
статей,
опублікован
их у
науковому
збірнику
«Наукові
розвідки
студентів
БУМІБ»

Загальна кількість
робіт/
обсяг у друкованих
аркушах

29

17

19

65 / 14,5

1
1

4
1

30
4

12
7

50/10,1
12/3,6

-

2

2

8

31/ 5,8

4

36

53

46

158 / 34
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Результати наукової роботи здобувачів за 2019 рік
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Динаміка результатів наукової роботи здобувачів БУМІБ
за 2015-2019 рр.
Показник
Доповіді на
конференціях

наукових

Наукові публікації
Проекти, які взяли участь
і перемогли в конкурсах
наукових робіт

2015

2016

2017

2018

2019

313

220

139

144

158

367

249

139

144

158

-

-

-

1

4
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Пріоритетні напрями розвитку НДР у 2020 році
Забезпечення своєчасного закриття завершених і відкриття нових
кафедральних тем.
Виконання планових показників публікацій (не менше двох публікацій на 1
співробітника).
Збільшення кількості наукових публікацій та цитувань у виданнях, що внесені
до міжнародних наукометричних баз.
Забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень
кафедр шляхом оприлюднення монографій на сайті університету (створення
електронного каталогу монографічної літератури).
Використання можливостей наукових стажувань та індивідуальних грантових
програм для запозичення новаторських підходів до наукової роботи.
Активізація наукової діяльності здобувачів вищої освіти.
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ
1. Затвердити звіт проректора з науково-педагогічної та наукової роботи
Рунчевої Н.В. про науково-дослідну роботу університету за 2019 рік.
2. Забезпечити своєчасне закриття завершених і відкриття нових кафедральних
тем.
• Відповідальні: завідувачі кафедр економіки і фінансів; менеджменту, галузевих юридичних
дисциплін; контроль: проректор з НПНР Рунчева Н.В.
• Термін виконання: до 21 грудня 2020 року.

3. Активізувати роботу з видання монографій, опублікування статей, участі у
конференціях.
• Відповідальні: завідувачі кафедр; контроль: проректор з НПНР Рунчева Н.В.
• Термін виконання: до 21 грудня 2020 року.

4. З метою підвищення цитування наукових праць ПВС університету забезпечити
відкритий доступ до монографій, виданих кафедрами, на сайті університету .
• Відповідальні: завідувачі кафедр; контроль: проректор з НПНР Рунчева Н.В.
• Термін виконання: до 01 липня 2020 р.
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ
5. Рекомендувати викладачам університету публікуватись у зарубіжних та
вітчизняних виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз.
• Відповідальні: завідувачі кафедр; контроль: НПНР Рунчева Н.В.
• Термін виконання: до 21 грудня 2020 р.

6. Продовжити практику укладання договорів про наукову співпрацю з
вітчизняними та закордонними ЗВО.
• Відповідальні: завідувачі кафедр; контроль: НПНР Рунчева Н.В.
• Термін виконання: до 21 грудня 2020 р.

7. Активізувати діяльність з міжнародних наукових стажувань, отримання
індивідуальних грантів.
• Відповідальні: завідувачі кафедр; контроль: НПНР Рунчева Н.В.
• Термін виконання: до 21 грудня 2020 р.

8. Продовжити залучати здобувачів до виконання елементів науково-дослідної
роботи. Сприяти участі найбільш обдарованих молодих науковців у наукових
заходах різного рівня
• Відповідальні: куратор СНТ Бритвєнко А.С., керівники наукових гуртків, завідувачі кафедр; контроль: НПНР Рунчева Н.В.

• Термін виконання: до 21 грудня 2020 р.
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Планові показники НДР кафедр БУМІБ на 2020 рік
Статті

Тези

Економіки і фінансів

22

11

Захист дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата
наук
-

Менеджменту

12

7

1

Галузевих юридичних дисциплін

16

8

16

Теорії, історії права і держави та
конституційного права

10

5

10

Соціально-гуманітарних
дисциплін

9

9

-

9

Разом по БУМІБ

69

40

1

69

Кафедра

НДРС
22
12
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Проект Плану науково-дослідної роботи Бердянського
університету менеджменту і бізнесу на 2020 рік
1. Відкриття комплексних кафедральних тем

• 3

2. Продовження роботи над комплексними темами

• 2

4. Захист дисертацій співробітниками БУМІБ

• кандидатських: 1
(Трикоз І.В.)

5. Видання наукового журналу «Вісник БУМІБ»

• 2 випуски

6. Проведення конференцій

• Міжнародних: 2
• Всеукраїнських: 2

7. Публікація статей ПВС

• 69

8. Видання монографій

• 2

9. Підготовка до участі у ІІ турі конкурсу наукових робіт

• 6 (6)

10. Видання студентських наукових робіт

• 69
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Дякую за увагу!
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