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ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

Назва поля Зміст 

Назва НДЛ Науково-дослідна лабораторія «Центр 

прогнозно-планових ініціатив Таврійського 

регіону»  

Рік та підстава створення. 

Номер  наказу про створення 

НДЛ 

Реорганізація лабораторії «Перспективи 

економічного розвитку Таврійського 

регіону» (керівниця – проф. Тюхтенко Н.А.) 

та «Регіональний центр прогнозно-планових 

ініціатив» (керівниця – проф. Шашкова Н.І.) 

в науково-дослідну лабораторію «Центр 

прогнозно-планових ініціатив Таврійського 

регіону» та залишити керівником завідувача 

кафедри менеджменту і адміністрування, 

проф. Шашкову Н.І. (рішення вченої Ради 

ХДУ  від 24.09.2018 року, протокол № 2) 

Історична довідка про 

науково-дослідну 

лабораторію (за потреби) 

 

Мета діяльності НДЛ 
Організація роботи з упровадження науково-

дослідної діяльності у сфери управління 

бізнесом та публічного управління, надання 

відповідних науково-консультаційних та 

консалтингових послуг. 

Основні завдання НДЛ 
- моніторинг, динамічна експертна оцінка, 

аналіз умов соціально-економічного 

розвитку Херсонської області у контексті 

зведення локальних пріоритетів і цілей 

розвитку суб’єктів системи прогнозування 

(стейкголдерів: органів державного 

управління, господарюючих суб’єктів, 

інвесторів, споживачів, контролюючих і 

фіскальних органів); 

- створення інформаційно-комунікаційної 

системи агрегування соціально-економічних 

та суспільних  цілей розвитку на рівні 

органів публічної влади; 

- розробка і впровадження функціональної 

моделі інтегрованої системи управління 

операційними бізнес-процесами підприємств 

промисловості та сфери послуг; 
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-  проведення громадських і 

підприємницьких експертиз і слухань 

проєктів державних регіональних, цільових 

та галузевих програм розвитку в системі 

державного прогнозування і стратегічного 

планування; 

- проведення маркетингових досліджень 

(ринку, поведінки споживачів на ринках 

товарів і послуг); 

- обґрунтування та розроблення 

концептуальних засад, наукових, 

методологічних та практичних рекомендацій 

щодо впровадження сучасних моделей 

лідерства у практику управління бізнес-

структурами. 

Наукові організації та 

підрозділи університету, з 

якими співпрацює НДЛ  

(із зазначенням договорів про 

співпрацю) 

Наукові підрозділи університету: 

- відділ з питань інтелектуальної власності;  

- відділ по роботі з обдарованою молоддю   

Наукова школа (за наявності)  

Науковий керівник НДЛ 

(завідувач або особа, 

відповідальна за лабораторію 

Шашкова Ніна Ігорівна, доктор економічних 

наук, доцент, професор кафедри 

Склад наукового колективу, 

задіяного в роботі НДЛ 

Тюхтенко Наталія Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

Соловйов Андрій Ігорович, д.е.н., доцент 

Ушкаренко Юлія Вікторівна, д.е.н., професор 

Макаренко Сергій Миколайович, к.е.н., 

доцент 

Казакова Тетяна Сергіївна, к.е.н., доцент 

Синякова Катерина Миколаївна, к.е.н., 

доцент 

Чмут Ганна Володимирівна, к.е.н., доцент 

Осипенко Наталія Олександрівна, аспірант 

Євтухова Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент 

Розташування лабораторії  Головний корпус ХДУ, 3 поверх, ауд.302 

Площа приміщень 25 кв.м. 

Кількість посадочних місць 6  

Перелік нормативних, 

організаційних й методичних 

документів НДЛ 

Див. додаток 1 до паспорту 

Перелік обладнання НДЛ  - 
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Основні напрями діяльності 

НДЛ 

Мета: 

Проведення досліджень відповідно до 

статті 3 Закону України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки» - 

фундаментальні наукові дослідження з 

найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського 

потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та 

сталого розвитку суспільства і держави. 

1. Наукова компонента: 

1.1 Проведення наукових досліджень з 

наукових проблем в царині державно-

приватного партнерства; управління 

операційними бізнес-процесами на базі 

інтегрованих ІКТ (створення прецедентних 

баз знань, синтезування результатів 

маркетингових досліджень в інтегровані 

ІКТ).  

1.2 Створення тимчасових та довгострокових 

творчих колективів для вирішення наукових 

проблем у галузі: управління операційними 

бізнес-процесами підприємств сфери 

промисловості та послуг; публічного 

управління та адміністрування. 

1.3 Впровадження  результатів наукових 

досліджень у практичну діяльність: 

виконання госпдоговірної тематики, 

консультативна діяльність підприємств 

сфери послуг та промисловості.   

1.4 Підвищення h-індексу  співробітників 

НДЛ шляхом  публікацій в міжнародних та 

фахових виданнях.  

2. Освітянська компонента: 

2.1 Впровадження результатів досліджень в 

освітній процес, створення навчальних 

посібників тощо. 

2.2 Створення постійно діючих семінарів з  

методики проведення маркетингових 

досліджень,  розробки функціональних 

моделей  інтегрованих систем управління 

операційними бізнес-процесами 

підприємств.  

2.3 Залучення студентів до проведення 

наукових досліджень. 
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2.4 Участь у підготовці наукових та науково-

педагогічних кадрів. 

3. Інноваційна компонента: 

3.1 Створення і реєстрація об’єктів 

інтелектуальної власності (патентів, 

авторських свідоцтв) 

3.2 Створення інноваційних структур для 

трансферу технологій. 

 

Додаток до паспорту: 

Додаток 1. Перелік нормативних, організаційних й методичних документів 

науково-дослідної лабораторії «Центр прогнозно-планових ініціатив 

Таврійського регіону». 
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