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Scientific
ResearchГЕОГРАФІЯ:

•	суспільно-географічні	проблеми	
природокористування;

•	концептуальні	положення	розвитку	
туризму в Україні;

•	дослідження	з	ландшафтної	екології	та	
ландшафтознавства;

•	створення	комплексних	атласів	територій	
на базі ГІС-технологій;

•	розробка	принципів	і	методів	
збалансованого природокористування;

•	розробка	методології	еколого-
гідрологічного аналізу водних об’єктів;

•	визначення	впливу	сучасних	змін	клімату	
на водні ресурси.

ГЕОЛОГІЯ:
•	стратиграфічні	і	формаційні	аспекти	розміщення	

родовищ корисних копалин;
•	дослідження	мінерало-геохімічного	складу	гірських	

порід і мінералів;
•	еколого-експертні	оцінки	проектів	будівництва	і	

реконструкції;
•	теоретичні	і	прикладні	розробки	в	галузі	геофізики;
•	математичне	моделювання	фізичних	параметрів	при	

вивченні і прогнозі порідколекторів нафти і газу;
•	принципи	і	методи	геолого-економічної	оцінки	

родовищ корисних копалин;
•	структурні	та	тектонофаціальні	дослідження	

дислокаційної тектоніки докембрію Українського щита.

GEOLOGY:
•	stratigraphic	and	formational	aspects	of	mineral	

occurrence,
•	mineralogy	and	geochemistry	of	rocks	and	

minerals,
•		geological	and	environmental	aspects	of	

construction and reconstruction projects 
evaluation,

•	theoretical	and	applied	projects	in	geophysics,
•	mathematical	modeling	of	physical	parameters	

in studying and prospecting for oil and non-
conventional shale gas,

•	principles	and	methods	of	geological	and	
economic evaluation of mineral deposits,

•	structure	and	tectonics	of	the	Precambrian	
Ukrainian Shield.

GEOGRAPHY:
•	social	and	geographical	aspects	of	natural	resource	

management,
•	development	of	tourism	in	Ukraine:	principles	and	

strategies,
•	landscape	ecology	and	sustainability,
•	GIS	technologies	in	mapping,	
•	principles	and	methods	of	sustainable	environmental	

management,
•	methodology	of	ecological	and	hydrological	analysis	

of river water bodies,
•	impact	of	current	climate	change	on	water	resources.
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ЕКОНОМІКА:
•	економічна	теорія	та	історія	економічних	учень;
•	дослідження	структурних,	інноваційно-

інвестиційних, інституційних, фінансових та 
зовнішньо-економічних чинників розвитку 
України;

•	забезпечення	економічної	безпеки	та	управління	
ризиками, змінами в національній економіці;

•	інституційне	регулювання	та	комерціалізація	
інтелектуальної власності;

•	підвищення	конкурентоспроможності	
підприємств;

•	статистичні	дослідження	та	економіко-
математичне моделювання соціально-економічних 
процесів;

•	вдосконалення	системи	бухгалтерського	обліку,	
аналізу і аудиту;

•	генезис	та	особливості	розвитку	міжнародних	
економічних відносин та бізнесу;

•	міжнародні	інтеграційні	процеси	в	світовому	
господарстві;

•	удосконалення	економічних	механізмів	
фінансування освіти.

ECONOMICS:
•	history	of	economics,
•	development	of	Ukraine:	innovation	and	investment,	

structural, institutional, financial and external factors,
•	economic	security	and	risk	management	in	the	

national economy,
•	institutionalization	and	commercialization	of	

intellectual property,
•	business	organization,
•	statistical	studies	and	economic	modeling	of	

socioeconomic processes,
•	accounting,	analysis	and	audit,
•	international	economic	relations	and	business:	

genesis and development,
•	world	economy	and	economic	integration,
•	innovation	in	investment	policy,	management	

systems and economic mechanisms for education 
funding.
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BIOLOGY:
•	research	into	physical	and	chemical	

factors which influence humans and 
animals: developing innovative biomedical 
technologies;

•	psychophysiological	bases	of	human	
activities;

•	structure	and	function	of	viruses	in	different	
environmental conditions;

•	physiological	and	biochemical	basis	for	
developing stress resistance in plants;

•	introduction	of	medicinal,	crop,	ornamental,	
and cultivated plants including both world 
flora and species of Ukraine’s flora;

•	reproduction	and	preservation	of	the	gene	
pool of endangered and rare plants in 
artificial reserves;

•	cultivating	plants	and	conserving	natural	
resources.

БІОЛОГІЯ:
•	вивчення	механізмів	впливу	фізичних	і	

хімічних факторів на організм людини 
і тварин з метою створення новітніх 
біомедичних технологій;

•	психофізіологічні	основи	діяльності	
людини;

•	структура	та	функції	вірусів	при	різних	
екологічних ситуаціях;

•	фізіолого-біохімічні	основи	формування	
стійкості рослин в стресових умовах;

•	інтродукція	лікарських,	харчових,	
декоративних, корисних рослин світової 
флори, видів природної флори України;

•	розмноження	та	вивчення	можливості	
збереження генофонду зникаючих і 
рідкісних рослин в штучних резерватах;

•	створення	промислових	плантацій	
корисних рослин та відновлення і 
збагачення природних запасів.
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КІБЕРНЕТИКА:
•	моделювання	та	оптимізація	

інформаційних систем;
•	математичне	моделювання	та	теорія	
оптимальних рішень;
•	програмологія	та	її	застосування;
•	математична	інформатика;
•	розробка	та	впровадження	сучасних	

комп’ютерних технологій в навчальному 
процесі;

•	теорія	стохастичних	систем	і	прикладна	
статистика.

CYBERNETICS:
•	modeling	and	optimization	of	information	

systems,
•	mathematical	modeling	and	the	theory	of	

optimal resolutions,
•	programming	science	and	its	application,
•	mathematical	information	science,
•	developing	and	introducing	computer	

technology in education,
•	theory	of	stochastic	systems	and	applied	

statistics.

MATHEMATICS AND
MECHANICS:
•	differential	and	integral	equations,
•	probability	theory	and	mathematical	

statistics,
•	algebra	and	number	theory,
•	mechanics.

МАТЕМАТИКА І 
МЕХАНІКА:
•	диференціальні	та	інтегральні	рівняння;
•	теорія	ймовірностей	та	математична	

статистика;
•	алгебра	та	теорія	чисел;
•	механіка.
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МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ:
•	розвиток	міжнародних	відносин	та	зовнішньої	

політики на сучасному етапі;
•	дослідження	політики	країн	регіонів;
•	особливості	розвитку	міжнародного	права	за	

сучасних умов;
•	особливості	розвитку	міжнародних	

економічних відносин за умов глобалізації;
•	розвиток	міжнародного	бізнесу	за	умов	

світових інтеграційних процесів;
•	дослідження	проблем	безпеки	в	світовому	

інформаційному просторі.

INTERNATIONAL RELATIONS:
•	theory	of	international	relations	and	foreign	

policy,
•	country	studies	in	the	international	relations	

research system,
•	international	law,
•	globalization	and	economic	integration,
•	international	business	and	globalization:	

development trends,
•	security	in	the	global	information	network.
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РАДІОФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА:
•	радіофізика	та	функціональна	електроніка;
•	фізика,	електроніка	та	фізика	поверхні;
•	фізика	напівпровідників;
•	нанофізика	та	наноелектроніка,	наноматеріали;
•	лазерна	поляриметрія,	фізика	плазми,	плазмохімія,	

медичне приладобудування;
•	магнітнорезонансна	візуалізація,	комп’ютерна	та	

ультразвукова томографія; 
•	радіотехніка	та	радіоелектронні	системи;
•	дослідження	спінзалежного	транспорту	та	рекомбінації	

носіїв заряду в нанооб’єктах та напівпровідникових 
структурах;

•	використання	«ядерного	зонду»	в	дослідженнях	
властивостей та технологічних процесах створення 
нанооб’єктів.

RADIOPHYSICS AND 
ELECTRONICS:

•	radiophysics	and	functional	electronics,
•	physics,	electronics	and	surface	physics,
•	physics	of	semiconductors,
•	nanophysics	and	nanoelectronics,	nanomaterials,
•	laser	polarymmetry,	plasma	physics,	plasma	

chemistry, medical instrument engineering,
•	magnetic	resonance	imaging,	computed	

tomography and ultrasound,
•	radio	engineering	and	radio-electronic	systems,
•	spindependent	transport	and	charge	

recombination in nanoobjects and semiconductor 
structures,

•	“nuclear	probing”	in	manufacturing	nano-objects	
and studying their properties. 

Наукові
дослідження
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СОЦІОЛОГІЯ:
•	сучасні	стратегії	теоретизування	в	соціології;
•	соціальні	нерівності	та	соціальна	мобільність	в	

сучасних суспільствах; 
•	методологія	та	методи	порівняльних	соціальних	

досліджень;
•	соціологія	комунікацій.

SOCIOLOGY:
•	new	paradigms	of	theoretical	sociology,
•	social	inequality	and	social	mobility	in	modern	

societies,
•	methodology	and	methods	in	comparative	social	

research,
•	sociology	of	communication

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІІ:
•	журналістика;
•	моніторинг	систем	масової	комунікації;
•	історія	журналістики;
•	редакційний	менеджмент;
•	видавнича	справа;
•	сучасний	мас-медійний	дискурс	України;
•	реклама	та	зв’язок	з	громадськістю.

JOURNALISM:
•	social	communication,
•	monitoring	mass	communication	systems,
•	history	of	journalism,
•	editing,
•	publishing,
•	modern	Ukrainian	mass	media	discourse,	
•	advertising	and	public	relations.
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ФІЛОСОФІЯ:
•	теоретичні	економіко-філософські	

проблеми трансформаційних 
перетворень ринкової економіки;

•	світоглядно-методологічні	та	культурні	
засади людського буття;

•	українознавство;
•	теорія	та	історія	державного	

управляння;
•	оптимізація	функцій	і	механізмів	

державної служби в Україні;
•	філософські	питання	міжнародних	

відносин, політики та соціальної 
філософії.

PHILOSOPHY:
•	theoretical	economic	and	philosophic	issues	of	

the market economy transformations,
•	worldview,	methodological	and	cultural	aspects	

of human existence;
•	Ukrainian	studies,
•	theory	and	history	of	public	administration,
•	functions	and	mechanisms	for	optimization	of	

civil service in Ukraine,
•	philosophic	issues	of	international	relations,	

politics and social philosophy.
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ПРАВО:
•	земельне,	екологічне	право	та	право	

екологічної безпеки;
•	цивільно-правове	регулювання	особистих	

(немайнових) і майнових відносин у суспільстві 
(в Україні);

•	міжнародне	право;
•	правові	та	політичні	системи	за	умов	

глобалізації;
•	теоретичний	та	практичний	аспекти	доктрини	

права в правовій системі України.

LAW:
•	land	law,	environmental	law	and	environmental	

safety,
•	civil	and	administrative	law	in	Ukraine,
•	international	law,
•	legal	and	political	systems	under	globalization,
•	Ukraine’s	legal	system:	theoretical	and	practical	

issues.
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ПСИХОЛОГІЯ:
•	історія	психології;
•	психодіагностика;
•	психологія	соціальної	роботи;
•	соціальна,	загальна,	медична	психологія;
•	психологія	розвитку;
•	психологія	особистості;
•	етнопсихологія.

PSYCHOLOGY:
•	history	of	psychology,
•	psychodiagnostics,
•	psychology	of	social	work,
•	social,	general,	medical	psychology,
•	developmental	psychology,
•	personality	psychology,
•	ethnopsychology.

Наукові
дослідження
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ІСТОРІЯ:
•	історія	формування	і	розвитку	української	

держави;
•	дослідження	розвитку	первісного	суспільства	

на території України;
•	дослідження	етнологічних	аспектів	української	

історії;
•	дослідження	історії	слов’янських	народів	у	

контексті українсько-європейських відносин;
•	історіографія	історії	України;
•	дослідження	церковної	історії;
•	розробка	питань	конкретного	та	теоретичного	

джерелознавства;
•	етнічна	історія	народів	Європи.

HISTORY:
•	history	of	the	Ukrainian	state,
•	evolution	of	primitive	society	on	the	territory	of	

Ukraine,
•	ethnic	aspects	of	Ukrainian	history,
•	history	of	the	Slavs,
•	historiography	of	Ukraine’s	history,
•	history	of	church,
•	specific	and	theoretical	sources,
•	European	ethnic	history.

Scientific
Research
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ФІЛОЛОГІЯ:
•	теоретичні	та	методологічні	проблеми	

літературознавства та мовознавства;
•	дослідження	історії	та	сучасного	етапу	розвитку	

української мови та літератури;
•	дослідження	мовних	контактів	в	їх	історичних	

та сучасних вимірах у контексті проблем 
перекладознавства;

•	фольклор	і	фольклористика	в	Україні:	
інтерсеміотичний аспект, компаративний 
дискурс, фольклорна герменевтика;

•	актуальні	проблеми	сучасного	
шевченкознавства.

PHILOLOGY:
•	theory	and	methodology	of	literary	criticism;
•	Ukrainian:	modern	language	tendencies;
•	language	contacts	in	the	historical	and	present-

day paradigm as viewed through modern 
translation;

•	folklore	and	folklore	studies	in	Ukraine;	
intersemiotics, comparative discourse, folklore 
hermeneutics;

•	Shevchenko	studies.

Наукові
дослідження
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•	фізика	конденсованого	стану	та	фізичне	
матеріалознавство рідинних систем, 
наноструктур, полімерів, медико-біологічних 
об’єктів, органічних та неорганічних 
напівпровідників, металів і сплавів, 
композиційних матеріалів, керамічних систем, 
функціональних шарів;

•	фізика	ядра	і	елементарних	частинок,	фізика	
високих енергій;

•	астрономія,	астрофізика.

PHYSICS AND ASTRONOMY:
•	condensed	matter	physics,	physical	engineering:	

fluid systems, nanostructures, polymers, 
biomedical objects, organic and inorganic 
semiconductors, metals and alloys, composite 
materials, ceramic systems, functional layers,

•	physics	of	nuclei	and	elementary	particles,	
highenergy physics,

•	astronomy,	astrophysics
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ХІМІЯ:
•	комплексні	сполуки	в	аналізі	техногенних	

процесів;
•	синтез,	будова	і	властивості	гетероциклічних	

сполук;
•	координаційна	хімія;
•	полімери	і	композиції	зі	спеціальним	

комплексом властивостей;
•	фізико-хімічні	властивості	каталізаторів,	

сорбентів і сплавів;
•	супрамолекулярна	хімія;
•	синтез	і	дослідження	модифікованих	пептидів	–	

потенційних лікарських засобів.
CHEMISTRY:
•	chemical	compounds	and	technological	processes;
•	synthesis,	structure,	and	properties	of	heterocyclic	

compounds;
•	coordination	chemistry;
•	polymers	and	compounds	with	special	sets	of	

properties;
•	physical	and	chemical	properties	of	catalysts,	

sorbents, and alloys;
•	supramolecular	chemistry;
•	synthesis	and	analysis	of	modified	peptides	as	

prospective medicinal agents.

Наукові
дослідження


