
ГЕОГРАФІЯ:
•  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.
•  вииз

воодГЕОЛОГІЯ:
•  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 порід-
колекторів нафти і газу;

•  принципи і методи геолого-економічної 
оцінки родовищ корисних копалин;

•  структурні та тектонофаціальні дослідження 
дислокаційної тектоніки докембрію 
Українського щита.
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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.
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БІОЛОГІЯ:
•  структура та функції вірусів при різних 

екологічних ситуаціях;
•  фізіолого-біохімічні основи формування 

стійкості рослин в стресових умовах;
•  психофізіологічні основи діяльності людини;
•  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;

•  біофізика;
•  вивчення впливу фізико-хімічних факторів на 

клітинний метаболізм.
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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.

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.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ:
•  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.
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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.
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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.

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

екологічної безпеки;
•  цивільно-правове регулювання особистих 

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

• міжнародне право;
•  правові та політичні системи за умов 

глобалізації;
•  теоретичний та практичний аспекти 

доктрини права в правовій системі України.

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

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.
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