
Науково-дослідні роботи (2013-2017 рр.) 

кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства 

 

Назва Джерело фінансування, 

номер державної 

реєстрації, 

термін виконання 

Керівник 

Розробка методів просторового аналізу та 

прогнозу демографічного процесу й системи 

розселення регіону з метою оптимізації  

Держбюджетна 

ДР № 0116U000936 

2016-2018 рр. 

доц. К.Ю.Сегіда 

Суспільно-географічне обґрунтування 

формування об’єднаних територіальних 

громад у Первомайському районі 

Харківської області 

Госпрозрахункова 

ДР № 0117U004935 

2017 р. 

проф. Л.М.Нємець 

Створення програмного забезпечення для 

моніторингу соціально-економічного 

розвитку територій  

Фонд модернізації ХНУ 

ДР № 0117U004935 

2017 р. 

проф. К.А.Нємець 

Територіальне планування Харкова та 

Харківського регіону на основі 

демографічного потенціалу: теоретико-

методична розробка 

Госпрозрахункова 

ДР № 0116U000964 

2016-2017 рр. 

доц. К.Ю.Сегіда 

Суспільно-географічні особливості стійкого 

регіонального розвитку (на прикладі 

Харківської області)  

Без фінансування 

ДР № 0115U000504 

2015-2017 рр. 

проф. Л.М.Нємець 

Територіальні особливості формування 

конкурентоспроможності регіону 

Держбюджетна 

ДР № 0114U005561 

2015-2016 р. 

проф. Л.М.Нємець 

Стратегія розвитку Харківської області до 

2020 року 

Без фінансування 

2015 р. 

проф. Л.М.Нємець 

Комплексна соціально-економічна 

характеристика Хорольського району 

Полтавської області 

Госпрозрахункова 

ДР № 0114U005618 

2014-2015 рр. 

проф. Л.М.Нємець 

Суспільно-географічні особливості 

соціальної безпеки регіону як чинника його 

стійкого розвитку в аспекті раціонального 

природокористування  

Без фінансування 

ДР № 0111U008533 

2011-2014 рр. 

проф. Л.М.Нємець 

Теоретичні та методичні засади викладання 

дисципліни «Основи геоекономіки та 

проблеми глобалізації»  

Госпрозрахункова 

ДР № 0113U004935 

2013-2014 рр. 

проф. К.А.Нємець 

Розробка методів геоінформаційного 

моделювання максимальних руслових витрат 

під час весняних повеней та літніх дощових 

паводків у водозбірних басейнах  

Держбюджетна 

ДР № 0112U005561 

2012-2013 рр. 

проф. С.В.Костріков 

Територіальні особливості соціальної 

інфраструктури сільської місцевості 

Донецької області та шляхи її оптимізації  

Госпрозрахункова 

ДР № 0112U004935 

2012-2013 рр. 

проф. Л.М.Нємець 
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http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE


Дисертаційні роботи (2013-2017 рр.) 

кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства 

 

Назва Рік захисту Здобувач Керівник 

На здобуття ступеня доктора географічних наук, спеціальність 11.00.02 

«Суспільно-географічна концепція 

геодемографічної системи регіону» 

2017 Сегіда К. Ю 

 

д.геогр.н. проф. 

Нємець Л.М. 

На здобуття ступеня кандидата географічних наук, спеціальність 11.00.02 

«Територіальна організація транспортної 

системи Харківського регіону (на прикладі 

автомобільного транспорту)» 

2013 Отечко С. А. д.геогр.н. проф. 

Нємець К.А. 

Суспільно-географічні особливості 

туристсько-рекреаційного потенціалу 

Харківської області 

2013  Сєрокурова Н. А. д.геогр.н. проф. 

Мезенцев К.В. 

«Суспільно-географічні аспекти екологічно 

збалансованого землеробства (на прикладі 

Харківської області)» 

2014  Добровольська Н.В. д.геогр.н. проф. 

Костріков С.В. 

«Територіальні особливості системи освіти 

Луганської області (суспільно-географічні 

аспекти)» 

2014 Панкратьєва В. В. д.геогр.н. проф. 

Нємець Л.М. 

«Територіальні особливості системи охорони 

здоров’я Волинської області» 

2015  Погребський Т. Г. д.геогр.н. проф. 

Нємець К.А. 

«Суспільно-географічне дослідження 

соціально-економічного розвитку регіону (на 

прикладі Харківської області» 

2015  Телебєнєва Є. Ю. д.геогр.н. проф. 

Нємець Л.М. 

«Геодемографічний розвиток Полтавської 

області» 

2016 Барило І. М. д.геогр.н. проф. 

Нємець Л.М. 

«Територіальні особливості системи 

торговельного обслуговування населення 

Харківської області» 

2017 Кобилін П.О. д.геогр.н. проф. 

Нємець К.А. 

«Суспільно-географічні особливості 

функціонування міської соціогеосистеми (на 

прикладі міста Харків)» 

2018 Мазурова А. В. д.геогр.н. проф. 

Нємець К.А. 

«Суспільно-географічні особливості 

формування та розвитку системи розселення 

Харківської області» 

2018  Кравченко К.О. д.геогр.н. проф. 

Нємець К.А. 

«Просторовий ГІС-аналіз інфраструктурної 

складової урбогеосистеми (на прикладі міста 

Харків)» 

2018  Чуєв О. С д.геогр.н. проф. 

Костріков С.В. 
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