
Інформація щодо залучення здобувачів, які навчаються 

за ОНП «Менеджмент морської галузі», та їх наукових керівників до науково-дослідної роботи 

№ Аспірант 
Тема 

дисертації 

Прізвище 

наукового 

керівника 

Рік 

почат

ку 

робот

и над 

дисер-

таціє

ю 

Назва НДР, в якій бере участь аспірант, 

номер держ реєстрації, період залучення 

Назва теми, в якій бере 

участь науковий керівник, 

номер держ реєстрації, період 

залучення 

Документальне 

підтвердження (звіт з НДР, 

протокол кафедри тощо) 

1 Кузьменко 

Катерина 

Михайлівна, 

4-ий рік 

навчання 

 

Управління 

розвитком 

інтеграційних 

процесів ринку 

морської торгівлі 

Примачова 

Наталія 

Миколаївна 

2019  Морська транспортна індустрія в забезпечені 

стійкого глобального та національного економічного 

розвитку (№ держреєстрації 0117U000310), 

науковий керівник НДР -д.е.н., проф. Примачов М.Т. 

Період виконання: 2016-2020 рр. 

Період залучення: 2019 р 

Залучена до написання розділу «Характер 

управління в системі конкурентного позиціонування 

судноплавних компаній» 

Морська транспортна індустрія в 

забезпечені стійкого глобального 

та національного економічного 

розвитку (№ держреєстрації 

0117U000310), 

науковий керівник НДР -д.е.н., 

проф. Примачов М.Т. 

Період виконання: 2016-2020 рр. 

Період залучення: 2019 р 

Звіт з НДР «Морська транспортна 

індустрія в забезпечені стійкого 

глобального та національного 

економічного розвитку (№ 

держреєстрації 0117U000310),    

Протокол кафедри № 6 від 

15.12.2020 

Інноваційні напрямки забезпечення системної 

безпеки морської транспортної індустрії України», 

(№ держреєстрації 0122U201979), 

науковий керівник НДР -д.е.н., проф. Примачов М.Т. 

Період виконання: 2022-2025 рр. 

Період залучення: 2022 р 

Залучена до урахування обсягів транспортної роботи 

та тенденції їх зміни. 

Інноваційні напрямки 

забезпечення системної безпеки 

морської транспортної індустрії 

України (№ держреєстрації 

0122U201979), науковий керівник 

НДР -д.е.н., проф. Примачов М.Т. 

Період виконання: 2022-2025 рр. 

Період залучення: 2022 р  

Технічне завдання на виконання 

науково-дослідної роботи, (№ 

держреєстрації  0122U201979),  

2022 р. 

Протокол кафедри № 2 від 

06.09.2022 

2

.  

Костенюк 

Катерина 

Анатоліївна 

4-ий рік 

навчання 

 

Управління 

нормалізацією 

розвитку 

національного 

морегосподарського 

комплексу 

Примачов 

Микола 

Тимофійович 

2020 Морська транспортна індустрія в забезпечені 

стійкого глобального та національного економічного 

розвитку (№ держреєстрації 0117U000310), 

науковий керівник НДР д.е.н., проф. Примачов М.Т. 

Період виконання: 2016-2020 рр. 

Період залучення: 2019  

Залучена до написання та апробації розділу «Умови 

ефективного формування тракнсшіпмента» 

Морська транспортна індустрія в 

забезпечені стійкого глобального 

та національного економічного 

розвитку (№ держреєстрації 

0117U000310), 

Період виконання: 2016-2020 рр. 

 

Звіт з НДР Морська транспортна 

індустрія в забезпечені стійкого 

глобального та національного 

економічного розвитку (№ 

держреєстрації 0117U000310) 2019 

р. 

Протокол кафедри № 6 від 

15.12.2020 

3 Сівань 

Анастасія 

Сергіївна, 

2-й рік 

навчання 

Сучасні технології 

управління морськім 

портом на основі 

формування 

конкурентної моделі 

Сотниченко 

Людмила 

Леонідівна 

 

2021 Інноваційні технології  в системі  управління 

об'єктами водного транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ держреєстрації 

0123U101537), науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Період залучення: 2022 р. 

Залучена до моніторингу інноваційних технологій в 

системі управління об'єктами водного транспорту. 

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ 

держреєстрації 0123U101537) 

науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Технічне завдання на виконання 

науково-дослідної роботи 

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку, 2023 

р. (№  держреєстрації 

0123U101537) 

Протокол кафедри № 6 від 

20.01.2022 



4 Кожин 

Олег 

Димитрович 

Прийняття 

ефективних 

менеджерських 

рішень в умовах 

пріоритету 

системної безпеки 

судноплавства 

Сєнько Олена 

Вікторівна 

2021 Інноваційні технології  в системі  управління 

об'єктами водного транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ держреєстрації 

0123U101537), науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Період залучення: 2022 р. 

Залучений до моніторинг інноваційних технологій в 

системі управління об'єктами морського та 

внутрішнього водного транспорту  

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ 

держреєстрації 0123U101537) 

науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Технічне завдання на виконання 

науково-дослідної роботи 

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку, 2023 

р. (№  держреєстрації 

0123U101537) 

Протокол кафедри № 3 від 

21.10.2022 

5

. 

Табенський 

Сергій 

Васильович 

1-й рік 

навчання 

Стратегічне 

управління 

розвитком морської 

транспортної 

інфраструктури 

України 

Сотниченко 

Людмила 

Леонідівна 

 

2022 Інноваційні технології  в системі  управління 

об'єктами водного транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ держреєстрації 

0123U101537), науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Період залучення: 2022 р. 

Залучений до моніторинг інноваційних технологій 

на транспорті 

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ 

держреєстрації 0123U101537) 

науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Технічне завдання на виконання 

науково-дослідної роботи 

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку, 2023 

р. (№  держреєстрації 

0123U101537) 

Протокол кафедри № 3 від 

21.10.2022 

6 Станєва 

Яна 

Миколаївна 

1-й рік 

навчання 

Регулювання сталим 

розвитком морської 

портової галузі 

України 

Сотниченко 

Людмила 

Леонідівна 

 

2022 Інноваційні технології  в системі  управління 

об'єктами водного транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ держреєстрації 

0123U101537), науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Період залучення: 2022 р. 

Залучений до моніторингу стану та основних 

параметрів інфраструктурних  об'єктів водного 

транспорту за критеріями світового фрахтового 

ринку. 

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ 

держреєстрації 0123U101537) 

науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Технічне завдання на виконання 

науково-дослідної роботи 

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку, 2023 

р. (№  держреєстрації 

0123U101537) 

Протокол кафедри № 3 від 

21.10.2022 

7 Синх 

 Бинай  

Кумар 

1-й рік 

навчання  

Вдосконалення 

механізму 

формування та 

розвитку морських 

людських ресурсів у 

рамках сучасних 

підходів 

менеджменту 

Сєнько Олена 

Вікторівна 

2022 Інноваційні технології  в системі  управління 

об'єктами водного транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ держреєстрації 

0123U101537), науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Період залучення: 2022 р. 

Залучений до моніторингу основних параметрів 

інноваційних технологій в системі управління 

об'єктами водного транспорту  

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку (№ 

держреєстрації 0123U101537) 

науковий керівник НДР - д.е.н., 

проф., Сєнько О.В. 

Період виконання: 2022-2026 рр. 

Технічне завдання на виконання 

науково-дослідної роботи 

Інноваційні технології  в системі  

управління об'єктами водного 

транспорту України за критеріями  

світового  фрахтового ринку, 2023 

р. (№  держреєстрації 

0123U101537) 

Протокол кафедри № 3 від 

21.10.2022 



    
    

 
  

 
 

 
  

   

 


