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Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу 
 

Найважливіші здобутки: 

1. Відбувся 1 захист докторської дисертації.  

2. Відбулось 7 захистів кандидатських дисертацій співробітниками факультету. 

3. Відбулось 8 захистів дисертацій на спеціалізованій вченій раді Д26.002.23. 

4. Відбулася перереєстрація спеціалізованої вченої ради Д26.002.23 

5. На факультеті було проведено 11 міжнародних, всеукраїнських та університетських 

конференцій.   

6. Досягнення у частині студентської науки переможців всеукраїнських олімпіад – 7, переможців 

міжнародних конкурсів наукових робіт – 2, переможців конкурсів наукових робіт – 12. 

7. Виконувалось НДР: 1 госдоговірна та 17 ініціативних тем  

8. Між КПІ імені І. Сікорського та Міністерством економічного розвитку та торгівлі 

підписано Меморандум про співпрацю за проектом «Синергія знань, досвіду та 

креативності заради майбутнього» 

9. Згідно з договором № 2017-2173/001-002 між Національним технічним університетом України 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів 

і культури Європейської Комісії (ЕАСЕА) від 01.09.2017 р. триває робота над проектом 

”European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine” 

(«Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та імплементація в Україні»). Проект 

фінансується з фонду Жана Моне  

10. Кафедра міжнародної економіки бере участь у міжнародному освітньому проекті CPEA-LT-

2017/10047 «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0. Education» за програмою Eurasia, який 

спрямований на створення привабливої освіти в рамках cталого виробництва шляхом обміну знаннями 

між Норвезьким університетом природничих і технічних наук і KПІ ім. Ігоря Сікорського. 
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Аналіз наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу у 2019  році показав, що у 

поточному році факультет отримав позитивні кількісні та якісні показники наукової діяльності.  

 

Кількісні показники, що характеризують наукову роботу факультету у 2019 р.: 

 Кількість захищених докторських дисертацій – 1. 

 Кількість захищених кандидатських дисертацій – 7  

 Кількість міжнародних НДР – 0.  

 Кількість дежбюджентних НДР – 0 

 Кількість госпдоговірних НДР – 1 

 Кількість ініціативних НДР – 17 

 Кількість виданих монографій – 10 

 Кількість колективних монографій – 11 

 Кількість колективних зарубіжних монографій – 9 

 Кількість виданих підручників – 5. 

 Кількість виданих навчальних посібників – 42. 

 Електронні сертифіковані видання: 32 

 Кількість фахових збірників наукових праць – 1 

 Кількість наукометричних збірників наукових праць (Index Copernicus, DOAJ тощо )- 3 

 Кількість опублікованих статей  – 379(пвс)+167(студ)= 546 

 Кількість опублікованих тез  – 655 

 Кількість проведених конференцій  – 11 

 Кількість проведених семінарів - 172 

 Отримано патентів – 6 

 Отримано свідоцтв авторських прав –17 

 Переможців міжнародних конкурсів наукових робіт – 2 

 Переможців конкурсів наукових робіт – 12 

 Переможців міжнародних олімпіад - 0 

 Переможців всеукраїнських олімпіад – 7 

 Отримано грантів – 10  

 Грант Президента України -1  

 Стипендіати Верховної Ради України - 0 

 Стипендіати Кабінету Міністрів - 0  

 Кількість аспірантів і здобувачів1 – 34 

 Закінчили навчання в аспірантурі у 2019 році – 0 

 Зараховано до аспірантури  - 8 

 
 Сторінка з інформацією про наукову діяльність ФММ на сайті факультету: 

http://fmm.kpi.ua/ua/scientific_activities  

 

 Звіти з наукової діяльності ФММ по роках на сайті ФММ: http://fmm.kpi.ua/ua/science_reports    

                                                           
1
 Станом на 01.12.2019 

http://fmm.kpi.ua/ua/scientific_activities
http://fmm.kpi.ua/ua/science_reports
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1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 

навчальним процесом 
 

1.1   Підготовка кандидатів та докторів наук  

 

 

У 2019 році співробітниками факультету захищено докторських дисертацій: 

 

1.  Бояринова К.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, «Методологія функціонування 

інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку», 08.00.04, науковий 

консультант – д.т.н., проф. Гавриш О.А. Дата захисту – 28.05.19 р. Захист на спеціалізованій 

вченій раді Д 26.002.23. 
 

 

У 2019 році співробітниками факультету захищено кандидатські дисертації: 

 

1. Колешня Я.О., аспірант кафедри менеджменту, «Енергетична складова економічної 

безпеки підприємств агропромислового комплексу», 08.00.04, науковий керівник - д.е.н., проф. 

Дергачова В.В. Дата захисту – 13.06.19 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23  

2. Ченуша О.С., аспірант кафедри менеджменту, «Забезпечення економічної безпеки 

нафтопереробних підприємств», 08.00.04, науковий керівник - д.е.н., проф. Дергачова В.В. Дата 

захисту – 06.06.19 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23  

3. Салоїд С.В. старший викладач кафедри менеджменту, «Організаційно-економічний 

механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування», 08.00.04, науковий 

керівник д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович, Дата захисту: 14.05.19. Захист на 

спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23.  

4. Шишолін А. П., аспірант кафедри міжнародної економіки, «Управління міжнародним 

трансфером знань у закладах вищої освіти», науковий керівник д.е.н., проф. Войтко С. В. Дата 

захисту: 20.06.19. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23.  

5. Кофанов О.Є., здобувач кафедри промислового маркетингу, «Маркетингове забезпечення 

реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері», к.е.н., проф. Зозульов О.В., Дата захисту: 

20.06.2019. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23. 

6. Черненко О.В., старший викладач кафедри промислового маркетингу, «Реформування 

маркетингової інформаційної системи виробників побутових котлів в умовах цифрової 

економіки», д.ф.-м..н., проф. Солнцев С.О. Дата захисту: 28.05.2019. Захист на спеціалізованій 

вченій раді Д 26.002.23. 

7. Сірик М.В. старший викладач кафедри економіки і підприємництва, «Управління 

основними виробничими засобами поліграфічних підприємств», к.е.н., проф. Круш П.В. Дата 

захисту: 02.04.2019. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23. 
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1.2 Науково-дослідна робота студентів 

  

Назва і керівники студентських наукових гуртків 
 

Загальна кількість гуртків на факультеті: 26 

Кількість залучених студентів: 588 (включно із студентами інших факультетів) 

___________________________________________________________________________ 
 

Кафедра міжнародної економіки: 

Загальна кількість гуртків: 5  

Кількість залучених студентів: - 36 

1. Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України – Гавриш О. А., 

доктор технічних наук, професор, Войтко С. В., доктор економічних наук, професор – 11 студентів 

2. Організаційно-управлінський механізм розвитку підприємницької діяльності  – Гавриш О. А., доктор 

технічних наук, професор 7 студентів 

3. Механізм  інтеграції промислового комплексу України у світову економіку: освіта, наука, технології – 

Герасимчук В. Г., доктор економічних наук, професор – 5 тудентів 

4. Розбудова страхового ринку України в умовах світових інтеграційних процесів – Охріменко О. О., 

доктор економічних наук, професор – 5 тудентів 
5. Засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності в умовах глобалізації – 

Войтко С. В., доктор економічних наук, професор – 7 студентів 

 

Кафедра менеджменту:  

Загальна кількість гуртків: 3 

Кількість залучених студентів: 40 
 

1. Науковий гурток «Управління персоналом». Наказ № 1-72 від 14.04.2011 р. Керівник – к.е.н., доц. 

Шкробот М.В. Кількість студентів – 15. Викладачі учасники: к.е.н., доц. Малик І.П., ст. викл. Ведута Л.Л. 

2. Науковий гурток «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». Наказ № 1-115 від 25.05.2012 р. 

Керівник – к.е.н., доц. Дунська А.Р. Кількість студентів – 15. Викладачі учасники: к.е.н, доц. Пічугіна М.А., к.е.н., ст. 

викладач Жалдак Г.П., ас. Бондар В.Ю. 

3. Науковий гурток «Логістичний менеджмент». Наказ № 339 від 11..03.2011 . Керівник – к.е.н., доц. Луценко 

І.С. Кількість студентів – 10. Викладачі учасники: к.е.н., доц. Луценко І.С., к.е.н., доц.. Мохонько Г.А., ст.. викл., доц.. 

Пічугіна М.А. 

 

  

Кафедра промислового маркетингу:  

Гуртків - 7 

Залученипх студентів - 64 

Гурток Керівники Кіл-ть студентів 

Маркетингові дослідження 
Проф. Солнцев С.О., 

 ст. викл. Черненко О.В.   
8 студентів 

Промисловий маркетинг 
Проф. Зозульов О.В., 
доц. Язвінська Н.В., 

ст. викл.. Царьова Т.О. 
6 студентів 

Інноваційний маркетинг та 
маркетинг високих технологій 

доц. Кубишина Н.С. 4 студентів 

Рекламна діяльність доц. Бажеріна К.В. 6 студента 

Бренд-менеджмент  доц. .Юдіна Н.В. 5 студентів 
Диджитал-маркетинг доц. Писаренко Н.Л. 35 студента  

Маркетинг інновацій 

промислового підприємства 
Проф. Шульгіна Л.М. 4 студентів 
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Кафедра економіки і підприємництва:   

Гуртків - 1 

Залучених студентів - 27 

 «Економіка і організація хімічної промисловості України». Наукові керівники: доцент кафедри економіки і 

підприємництва ФММ, к.т.н. О.А. Підлісна; доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Т.П. 

Ткаченко; доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Ю.В. Тюленєва. Чисельність студентів у 

гуртку: 27 осіб. 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Гуртків - 3 

Залучених студентів - 17 

− «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».   Науковий керівник д.ф-м.н., проф. 

Капустян В.О.  - 11 студентів 

− «Теорія та практика прийняття рішень та керування в економіці». Науковий керівник д.т.н., проф. 

Іваненко В.І. - 6 студентів 

− Студентський культурно-науковий клуб «ESTIEM Local Group Kiev» Керівник.к.ф.-м.н., доц. Стець О.В. 

    

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:   

Гуртків – 7  

Залучених студентів - 404 

− Теорія та практика бізнес-аналітики. Науковий керівник –к.е.н., доц. Єрешко Ю.О. Студентів -52 

− Інвестиції та фінансова грамотність. Науковий керівник – д.е.н., проф. Крейдич І. М.  (Єрешко Ю.О.) Студентів - 

25 

− Планування та розвиток кар'єри HR менеджера. Науковий керівник – к.е.н., доц. Шевчук О. А.Студентів–12 

− Ресурсне забезпечення промислових підприємств України. Науковий керівник –к.е.н., доц. Рощина Н.В. 

Студентів – 30. 

− Соціально-економічний розвиток у пост-тоталітарних країнах. Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Дученко М.М., консультант – д.т.н., професор кафедри математичного 

моделювання економічних систем  Іваненко В.І. Студентів 40.  

− Формування економічної незалежності країн в умовах глобалізації. Науковий керівник - д.е.н., 

проф.Семенченко Н.В. Студентів – 45. 

− Відкрита студентська асоціація “ОСА”. Науковий керівник - д.е.н., проф.Семенченко Н.В. Студентів – 200. 

 

 

НТСА факультету  

  На факультеті активно працює  НТСА факультету, яке очолює студентка кафедри 

міжнародної економіки – Потапова Вікторія Павлівна  (http://fmm.kpi.ua/ua/ntca). Наукове  

товариство студентів і аспірантів на факультеті має своє представництво на кожній кафедрі 

(http://fmm.kpi.ua/ua/structure). Протягом 2019 р. було проведено 1 загально-факультетську та взято 

участь у підготовці 7-ми кафедральних конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених, що 

проводилися на факультеті протягом календарного року.  

Загальна кількість залучених у науково-організаційну роботу НТСА студентів – понад 20 осіб. 

Наукове товариство студентів та аспірантів факультету менеджменту та маркетингу дає 

можливість кожному студенту й молодому вченому розширити коло власних інтересів та 

отримати нові знання. 

6 березня 2019 року Науковим товариством студентів та аспірантів факультету 

менеджменту та маркетингу КПІ імені Ігоря Сікорського було проведено XVIII Міжнародну  

науково-практичну  конференцію  студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний 

розвиток: економіка, технологія, управління» за підтримки декана факультету менеджменту та 

маркетингу, д.т.н., професора О. А. Гавриша, під керівництвом заступника декана ФММ з 

наукової роботи, к.е.н., проф. Зозульова О. В. Основною метою конференції було обговорення 

актуальних питань, пов'язаних з тенденціями розвитку економіки, які зумовлюють необхідність 

спостерігати за процесами інтеграції, посиленням інноваційних технологій, новітніми методами 

управління. 

 

http://fmm.kpi.ua/ua/ntca
http://fmm.kpi.ua/ua/structure
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У 2019-му році робота конфренції відбувалася за такими п’ятьма напрямками: менеджмент, 

економіка підприємства, міжнародна економічна діяльність, маркетинг, математичні методи та 

інформаційні технології в економіці 
 

На пленарному засіданні конференції виступили: 

Катерина Левченко – маркетинговий директор з продукції дитячого харчування Danone Nutricia, 

“Customer journey mapping”.  

Андрій Олександрович Дрозд – Data Analytics Team Lead в Edutech company, з темою "Початок і 

розвиток кар'єри у сфері ІТ для непрограмістів". 

Степанець Олександр Васильович – учасник проекту «10-топ застосувань ІІоТ в Україні», 

доцент кафедри АТЕП (ТЕФ), КПІ ім. Ігоря Сікорського, з темою "Industry 4.0 та її вплив на 

виробництво й економіку". 

Марія Славінська – консультант з управління фінансами та ефективністю діяльності EY в 

Україні, з темою «Особливості проектного менеджменту у сфері консалтингових послуг» 

Коновалова Надія Сергіївна – координатор академічної мобільності факультету менеджменту та 

маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, асистентка кафедри міжнародної економіки, з темою 

“Можливості академічної мобільності студентів ФММ”. 
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Особливу увагу приділено науковим та прикладним аспектам менеджменту та маркетингу. 

Перелік проблемних питань охоплює різні галузі й сфери управління реальним сектором 

економіки. Наведені результати є науково обґрунтованими, містять пропозиції нетривіальних 

інноваційних рішень та підходів до управління, яких гостро потребують підприємства з огляду на 

сучасні економічні тенденції. За результатами конференції видано збірник наукових праць. 
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В роботі конференції взяли участь 150 учасників, зокрема з КПІ імені Ігоря 

Сікорського, а також представники інших вузів і державних установ України, а саме: 

 Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, м. Київ – 3;  

 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ – 2;  

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 2. 

Були представники інших країн – Єнський університет імені Фрідріха Шиллера, 

Німеччина (2 учасника), Варшавський Державний Університет, Польща (2 учасника) та 

Технічний університет Софія, Болгарія (1 учасник). 

Для участі в конференції викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами 

подано 68 тез (16 тез за тематичним напрямом №1, 23 тез – за тематичним напрямом №2, 16 

тез – за тематичним напрямом №3, 10 тез – за тематичним напрямом №4, 3 тези – за 

тематичним напрямом №5). Подані тези відображають широкий діапазон результатів 

досліджень, проведених науковцями, аспірантами та студентами з різних міст і навчальних 

закладів. 

 

Лекція на тему "Персональні заощадження та інвестиції" 

16 травня 2019-го року в рамках діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів для 

студентів факультету менеджменту та маркетингу було проведено лекцію на тему 
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«Персональні заощадження й та інвестиції», яку провів Андрій Дрозд, – Data Analytics Team 

Lead в Edutech company. 

Лектор, який практикує управління персональними інвестиціями вже декілька років, розказав 

не тільки теорію, а й практичні приклади висвітленої теми. Акцент було здійснено на 

принципах, як кожен з нас може використовувати економічну теорію для себе, для своїх 

інвестицій. 

В програмі був розгляд питань:  

1) Особливості процесу нагромадження капіталу 

2) Характеристика об`єктів інвестування 

3) Теоретичні засади і правила персональних інвестицій 

4) Поняття доходності інвестицій і ризики 

5) Фінансові піраміди 
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ESTIEM 

НТСА ФММ продовжує співробітництво з командою  ESTIEM (European Students of 

Industrial Engineering and Management) – студентською  організацією,  яка об’єднує студентів 

технічних, щоб приймали участь у щорічному конкурсі бізнес-проектів. Мета діяльності 

організації (www.estiem.org) – поширення співпраці між студентами ВНЗ Європи, які 

вивчають менеджмент та оптимізаційні процеси в економіці. Мережа складається з 77 

локальних груп у 30 країнах Європи та охоплює понад 60 000 студентів. 

 

 

Участь у виконанні НДР 

 

У звітному періоді студенті факультету брали участь у виконанні ініціативних НДР кафедр 

загальною чисельністю 91 осіба.  

  

Кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій 

Протягом звітного року на факультеті було проведено 9 науково-практичних конференцій та 

було зроблено понад 244 доповіді.  

Назви конференцій, проведених на базі ФММ НТУУ „КПІ”:  
№ Назва конференції Кількість 

доповідей 

студентів 

факультету 

1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-

технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 

35 

2 Всеукраїнська науково-практична конференція «В2В Маркетинг» 57 

3 Міжнародна науково-практична конференція студентів, та молодих вчених 

«Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 

15 

4 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління 

підприємством»  

28  

5 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки» 

33 

6 Науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень в 

приладобудуванні» 

16 

7 Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та 

прогнозування економічних процесів» 

18 

8 Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація промислового 

потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» 

27 

9 Всеукраїнська науково-практична конференція «Співробітництво в епоху 4.0» 15 

Разом: 244 

Окрім конференцій на базі ФММ НТУУ „КПІ” студенти факультету брали участь у 

конференціях на базі інших вищів: 

  Загалом: 310 студенті у 48 конференціях:   

Кафедра менеджменту: 25 студентів взяли участь у 27 наукових конференціях. 

Кафедра міжнародної економіки: 42 студенти взяли участь у 15 наукових конференціях. 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 56 студенти прийняли участь у 7 наукових 

конференціях. 

http://www.estiem.org/
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Кафедра економіки і підприємництва: 73 студентів прийняли участь у 21 наукових 

конференціях. 

Кафедра промислового маркетингу: 3 студентів взяли участь у 3 наукових конференціях 

Кафедрам математичного моделювання економічних систем: 13 студентів взяли участь 

у 5 наукових конференціях 

 

Кількість публікацій та патентів самостійно та у співавторстві   

1. Кількість патентів – 0.  

Не є профільним напрямом для студентів факультету виходячи із специфіки факультету 
  

2. Кількість публікацій загалом по факультету:  

Студентами факультету разом із викладачами у поточному році було опубліковано понад 496 

публікації. Більшість - фахові статті у співавторстві з викладачами.  

Загалом по факультету:  
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

0 53 114 329 

 

По кафедрах:  

 

Кафедра промислового маркетингу:  

 
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

- 2 9 32 

 

Кафедра економіки і підприємництва:  
Кількість фахових статей студентів Кількість нефахових наукових статей студентів Кількість тез 

Самостійно У співавторстві 

- 21 39 73 

 

  
Кафедра математичного моделювання економічних систем:  
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

- 2 5 19 

 

Кафедра менеджменту:  
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

0 13 47 96 

 

Кафедра міжнародної економіки:  
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

- 13 12 53 

 

 Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  
Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

0 2 2 56 
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_____________________________________________________ 

Студентами факультету разом із викладачами у поточному році було опубліковано  статті у 

тому числі й у збірнику наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ». Більшість - у 

співавторстві з викладачами. 1 стаття опублікована англійською мовою у співавторстві з 

викладачем (кафедра теоретичної та прикладної економіки). 

Публікації у факультетських збірниках наукових праць молодих вчених  

1. У 2019 році на факультеті менеджменті та маркетингу вийшов черговий номер  

збірника наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та 

управління», № 13 (з 2012 року за рішенням Вченої ради ФММ – електронне видання), в 

якому надруковано наукові статті, написані за результатами наукових досліджень, 

проведених підчас підготовки магістерських та бакалаврських робіт студентами факультету. 

Всі у співавторстві з викладачами. Кількість – 50 статей (сайт збірника: 

http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/8629/showToc ). Збірник викладено на платформі OJS. Збірник 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus,  ELAKPI, ROAD, WorldCat, 

Google Scholar, BASE, OpenAIRE. 

2. За результатами конференції «Моделювання та прогнозування економічних 

процесів» Загальна кількість опублікованих праць – 31. Опубліковано збірник тез 

http://fmm.kpi.ua/_userfiles/MPEP2019.pdf .  

3. За результатами конференції ««Науково-технічний розвиток: економіка, 

технологія, управління»» Загальна кількість опублікованих праць – 68. Опубліковано 

збірник тез http://fmm.kpi.ua/_userfiles/Збірник_НТСА_2019.pdf.   

4. У 2019 році статті студентів було надруковано в щорічному електронному збірнику 

наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» №4, 2019 р, де розміщено 

статті за результатами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи 

до управління підприємством». Загальна кількість надрукованих статей –  24, з них 

студентами кафедри менеджменту 19 (сайт збірника-

http://spu.fmm.kpi.ua). Збірник створенонаплатформі  OJS.   

5. У 2019 р. вийшов збірник наукових праць «Міжнародна економіка: інтеграція 

науки та практики», № 9. До збірника увійшли наукові праці молодих вчених – магістрів, 

бакалаврів, студентів факультету  менеджменту та маркетингу. Праці підготовлені в рамках 

участі у круглому столі «“Формування сприятливого бізнес-середовища країни: витоки, 

виклики, висновки 31 жовтня 2019 року за ініціативи кафедри міжнародної економіки 

(модератор д.е.н., проф. Охріменко О. О.) (сайт збірника: 

http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex. 

php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16). Збірник переведено на платформу OJS.  

6. У 2019 році надруковано Збірник наукових праць XV (XXVII) Міжнародної науково-

практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, 

механізми, ефективність», що відбулась 14–15 березня 2019 р. У КПІ ім. Ігоря Сікорського 

за ініціативи кафедри міжнародної економіки. Сайт збірника: istc.fmm.kpi.ua   

7. У 2019 опубліковано Збірник наукових праць за результатами 

ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Ефективність інженерних рішень у 

приладобудуванні”, яку організовано та проведено 10-11 грудня 2019 року в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського спільно кафедрою міжнародної економіки та приладобудівним факультетом. 

8. За результатами XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «B2B Маркетинг» видано електронний варіант збірника тез 

доповідей (http://fmm.kpi.ua/_userfiles/Збірник_B2B-2019.pdf ). Загальна кількість 

опублікованих праць – 57.  Конференція на платформі OJS  http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua. 

http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/8629/showToc
http://fmm.kpi.ua/_userfiles/MPEP2019.pdf
http://fmm.kpi.ua/_userfiles/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%90_2019.pdf
http://spu.fmm.kpi.ua/
http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex.%20php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16
http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex.%20php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16
http://istc.fmm.kpi.ua/
http://fmm.kpi.ua/_userfiles/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2019.pdf
http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/
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9. У 2018  році надруковано збірник ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Глобалізація промислового потенціалу в умовах 

постіндустріальних трансформацій», КПІ ім. І.Сікорського 07.04.2019. Загальна кількість 

опублікованих праць – 99 (збірник: http://fmm.kpi.ua/_userfiles/Збірник%20DTAE%202019.pdf 

10.    У 2019 році статті студентів було надруковано два збірника наукових праць молодих 

вчених«Сучасні проблеми економіки і підприємництво», № 23, № 24. Загальна кількість 

надрукованих статей – 39        «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» випуск № 23. 

К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2019. –155 с. (сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua). 

ЗбірникпереведенонаплатформуOJS. (Міжнароднаіндексація: Index Copernicus,ELAKRI,OAJI, 

OJS, WorldCat,Research Bible,Google Scholar, OpenAIRE,III factor, CiteFActor, 

CosmosImpactFactor. nAIRE). «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» випуск № 24. 

К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2019. –186 с. (сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua). (сайт 

збірника – www.sb-keip.kpi.ua). Збірник переведено на платформу OJS. (Міжнародна 

індексація:Index Copernicus,ELAKRI,OAJI, OJS, WorldCat,Research Bible,Google Scholar, 

OpenAIRE,III factor, CiteFActor, CosmosImpactFactor. nAIRE). 

11.  У 2019  році надруковано збірник праць XVІІІ  науково-практичної конференції 27 

листопада 2019 р. «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». 

Загальна кількість опублікованих праць – 130 (сайт збірника: 

http://journals.uran.ua/index.php/wissn006). Збірник переведено на платформу OJS. 

 

 

Участь в олімпіадах 

Кількість переможців Міжнародних олімпіад: 0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 7 осіб 

Відзнаки учасникам Всеукраїнських олімпіад: 5 

Кількість учасників олімпіад (І та ІІ етап): 188 осіб 

___________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

Кафедра міжнародної економіки:   

Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 5 учасників, 3 олімпіади, 3 нагороди, 3 

грамоти.  

Кількість учасників олімпіад: 7 у І етапі. 

 

9 квітня на базі Київської школи економіки проведено Всеукраїнську олімпіаду з фінансової економіки. Від 

кафедри міжнародної економіки участь взяв Біловол Артем та отримав перемогу, зайнявши I місце.  

http://fmm.kpi.ua/_userfiles/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20DTAE%202019.pdf
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24783248,3.html
http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/2178
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3114
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5534
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1FgxEIAAAAJ&hl=ru
http://iiifactor.org/all-journals/detail/sb-keip-kpi-ua
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24783248,3.html
http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/2178
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3114
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5534
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1FgxEIAAAAJ&hl=ru
http://iiifactor.org/all-journals/detail/sb-keip-kpi-ua
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 11-12 квітня на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури (м. Одеса), відбувся ІІ етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування» за першим (бакалаврским) рівнем вищої 

освіти. В олімпіаді взяли участь 3 студенти кафедри міжнародної економіки Шестопалова Анастасія, Потапова 

Вікторія та Бердичевська Марія. Диплом ІІІ ступеня: Потапова Вікторія. Почесна грамота: Шетопалова 

Анастасія.  Керівник: к.е.н., доц. Скоробогатова Н. Є. 

  

 

17-18 квітня 2019 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету проведено ІІ 

етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка». В олімпіаді взяли участь 

3 студенти кафедри міжнародної економіки Біловол Артем, Максимчук Анастасія та Шестопалова Анастасія. 

Диплом ІІІ ступеня: Біловол Артем. Почесна грамота: Максимчук Анастасія, Шестопалова Анастасія.  

Керівник: к.е.н., доц. Войтко С. В. 
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 Кафедра економіки і підприємництва:  
Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 13 учасників 1 нагорода +2 грамоти у номінаціях  

Кількість учасників олімпіад:30  у І етапі 

  

1.          I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; Назва ВНЗ - КПІ ім. Ігоря Сікорського; Назва олімпіади - 

Пізнай себе в економіці; ПІБ студента(ів) - Солосіч О. (УЕ-61); Призове місце - 1; Лист № - 4; Дата: 27.12.2018 

2.          I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; Назва ВНЗ - КПІ ім. Ігоря Сікорського; Назва олімпіади - 

Фінансова безпека; Призове місце - Бузинник Ю. (УЕ-61); Лист № - 4; Дата: 27.12.2018 

3.          I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; Назва ВНЗ - КПІ ім. Ігоря Сікорського; Назва олімпіади - 

Податкова система; ПІБ студента(ів) - Солосіч О. (УЕ-61); Призове місце - 1; Лист № - 4; Дата: 27.12.2018 

4.          II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; Назва ВНЗ - Тернопільський національний економічний 

університет, м. Тернопіль; Назва олімпіади - 7.         ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Податкова система»; ПІБ студента(ів) - Солосіч О. (УЕ-61); Призове місце - 4; Лист № - 4; Дата: 

27.12.2018 

5.          ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства», що була проведена 

25-27 квітня 2018 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Очеретяна 

Олександра,УЕ-61– сертифікат учасника. Солосіч Олександр, УЕ-61– сертифікат учасника. 

6.          ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка», що була проведена 

17 – 19 квітня 2019 року на базі державного вищого навчального закладу «Київського національного 

університету імені Вадима Гетьмана»: Буркало Тетяна, УЕ-81 – ІІІ місце. Фурс Олександра, УЕ-71 – І місце 

у номінації «за сучасний підхід». 

7.          ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансова безпека», що була проведена 3 – 5 

квітня 2019 року на базі Державного вищого навчального закладу «Університету банківської справи» 

Черкаський науково-навчальний інститут: До Тхі Мінь Тхао, УЕ-61 – сертифікат учасника; Бузинник Юрій 

Сергійович, УЕ-61 – сертифікат учасника; Солосіч Олександр, УЕ-61– диплом за ґрунтовні знання теорії 

фінансової безпеки.  

8.          ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика», що була проведена 16 – 18 

квітня 2019 року на базі Національної академії статистики, обліку і аудиту: Голуб Микита Олексійович: УЕ-61 – 

сертифікат учасника; Місяйло Олена Вікторівна: УЕ-61 – сертифікат учасника; До Тхі Мінь Тао, УЕ-61 - 

сертифікат учасника.  

 

Кафедра  менеджменту:   

Кількість переможців Міжнародних олімпіад: 0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 7 учасників 2 нагороди 

 

Кількість учасників олімпіад: осіб = 78 у І етапі; ІІ етапі 7 учасників, нагород – 2   

 
1. На базі кафедри менеджменту факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім.. Ігоря Сікорського. 

проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Стратегічне управління", 15–17 

травня 2019 р. Для участі у ІІ-му етапі Олімпіади були запрошені переможці І-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління». Серед яких, подало заяви та анкети 

учасників 66 студентів з 30 ВНЗ України. Безпосередньо зареєструвались 57 учасників з 30 ЗВО, зокрема 23 – з 

м. Києва, 34 – з інших регіонів.  

Диплом ІІ ступеня отримала студентка кафедри менеджменту Жураківська К.А. 

Диплом ІІ ступеня отримала студентка кафедри менеджменту Пімонова К.А. 
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2. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і 

адміністрування» на базі Тернопільського національного економічного університету, 17-19 квітня 2019 р. 

Для участі була рекомендовані студенти Салабай В. (СВО «бакалавр») (28 місце та грамота за творчі здібності), 

Нечай А.  (ОС «магістр») (6 місце). 

                                                         

3. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» на базі Київського національного торговельно-економічного університету, 20-21 березня 2019 

р. Для участі були рекомендовані студенти: Стоян С. (6 місце), Сліпенко А. (16 місце), (СВО «бакалавр»): 

Артюшевська А. (12 місце) (СВО «магістр).  

  

На базі кафедри проведено І етап Всеукраїнських олімпіад і спеціальностей: «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» (18.02.2019 р.), «Менеджмент організацій і адміністрування» (19.02.2019 р.), 

«Менеджмент інноваційної діяльності» (21.02.2019 р.), «Логістика» (22.02.2019 р.), яких взяли участь 57 

студентів СВО «бакалавр», 21 студент СВО «Магістр». 
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Кафедра промислового маркетингу:  
Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0  

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 1  

Кількість учасників олімпіад: осіб у І етапі  -  8,  ІІ етапі-  2 учасники; міжнародних – 0 

- Шрейдер А.О, 2 місце на всеукраїнській олімпіаді з маркетингу. 
 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  
Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 ,  

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 

Кількість учасників олімпіад: осіб = 19 у І етапі, з них 4 переможці, в ІІ етапі 2 учасники - нагород 0; 

міжнародна 0 осіб - нагород - 0,  

На кафедрі була проведена олімпіада з економічної кібернетики. Переможці олімпіади брали участь у 

Всеукраїнській олімпіаді з економічної кібернетики. 
 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  
Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 ,  

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 

Кількість учасників олімпіад: осіб = 0 у І етапі, з них 0 переможців, e ІІ етапі 0 учасники - нагород 0; 

міжнародна 0 осіб - нагород - 0 

На базі кафедри у грудні 2018 р. проведено 1 тур Всеукраїнської  олімпіади з дисципліни «Бухгалтерський 

облік». Керівник проведення олімпіади –  к.е.н., доцент Лободзинська Т. П. У 1 турі  взяло участь 75 студентів 

ФММ,  2 студенти ФСП і 5 студент ІПСА. Для участі у 2 турі відібрано призерів 1 туру (студенти ФММ). 

  

Конкурси наукових робіт студентів  

− Кількість учасників Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 3.  

− Кількість переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 2.  

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 20 

− Кількість переможців другого туру переможців Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: 8 + 4 додаткових відзнак 

− Кількість переможців інших конкурсів- 0   

__________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

Кафедра міжнародної економіки:  

− Кількість учасників Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 1.  

− Кількість переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 0.  

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт:  2 

− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 1 

Диплом ІІ ступеня: студентка Баккалінська Анна Андріївна отримала призове місце за 

результатами другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», що відбувся 11-12 квітня 2019 

року у м. Кам’янець-Подільському на базі Подільського державного аграрно-технічного 

університету. Науковий керівник: д.е.н., проф. Охріменко О. О. 
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Участь в інших конкурсах: 

1. Шестопалова Анастасія, участь у ІІІ Міжнародному конкурсі наукових робіт 

студентів, м. Кременчук, на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Науковий керівник: д.е.н., проф. Войтко С. В. 

2. Конкурс LoNG-2019 (Look of New Generation / Погляд нового покоління). 

Співорганізатори Конкурсу: Мережа Глобального договіру ООН в Україні, Українська 

асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Київська Бізнес Школа, Академія праці, 

соціальних відносин і туризму. Учасники конкурсу: студентські команди з вищих навчальних 

закладів України та інших країн. Склад команди – 5-10 осіб (студенти різних курсів та різних 

спеціальностей). Студенти отримують можливість долучення до діяльності Глобального 

договору ООН (найбільшої світової бізнес-мережі) щодо практичного впровадження Цілей 

Сталого Розвитку в українських компаніях та вдосконалення навичок, критично важливих 

для подальшої кар’єри. Від кафедри міжнародної економіки участь у конкурсі беруть участь: 

Бердичевська Марія Володимирівна, ФММ, 4 курс, УС-61; Бринчак Михайло Миколайович, 

ФММ, 4 курс, УС-61; Ванжа Вікторія Євгенівна, ФММ, 4 курс, УС-61;  Громадська Аліна 

Вячеславівна, ФММ, 3 курс, УС-61; Зробок Олексій Олегович, ФММ, 4 курс, УС-61; 

Корольова Сніжана Геннадіївна, ФММ, 4 курс, УС-61; Кравчук Юлія Геннадіївна, ФММ, 4 

курс, УС-61; Потапова Вікторія Павлівна, ФММ, 4 курс, УС-61.  

 

Кафедра економіки і підприємництва: 

−  Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт:11 

− Кількість переможців другого туру переможців Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: 5 +4 перемоги у номінаціях 

 
1)         ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» серед 

студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV ступеня, що проводився на базі Житомирського державного 

технологічного університету, 10-11 квітня 2019 року. Диплом ІІІ ступеня До Тхі Мінь Тхао, Солосіч 

Олександр, За прикладну значимість досліджуваної проблеми (УЕ-61), тема: «Дослідження глобальних 

тенденцій ринку продуктів харчування на прикладі транснаціональної корпорації «Nestlé»»,науковий керівник 

к.е.н., доцент Гречко А.В.. 

2)         ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» серед 

студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV cтупеня, що проводився на базі Житомирського державного 
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технологічного університету, 10-11 квітня 2019 року. Диплом ІІІ ступеня До Тхі Мінь Тхао, Солосіч 

Олександр, За прикладну значимість досліджуваної проблеми (УЕ-61), тема: «Дослідження глобальних 

тенденцій ринку продуктів харчування на прикладі транснаціональної корпорації «Nestlé»»,науковий керівник 

к.е.н., доцент Гречко А.В.. 

3)         ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна 

політика», 3 квітня 2019, Київський Національний Університет імені  Тараса Шевченка. Малинка Катерина 

Сергіївна, Диплом ІІІ ступеня, Керівник Бойчук Н.Я.  

«Організація ефективного ціноутворення продукції приватного акціонерного товариства «Кондитерська 

фабрика «АВК» м. Дніпро» (УЕ-71мп) 

4)         ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації 

«Економіка підприємства» за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» на базі  Харківського 

національного автомобільно-дорожного університету:  Манько Ірина Володимирівна, І місце, д.е.н., проф. 

Мартиненко В.П., Управління маркетинговою діяльністю ПАТ «Київмедпреперат» з метою підвищення його 

ефективності (УЕ-71мп) Черножукова Аліна Миколаївна, ІІ місце, к.е.н., доц. Гречко А.В., Економічне 

обґрунтування напрямів зростання прибутковості діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (УЕ-42) 

Коляденко Ірина Ігорівна, «за детальний аналіз діяльності підприємства», к.е.н., доц. Кавтиш О.П., Управління 

антикризовою стратегією ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» з метою підвищення ефективності 

його діяльності» (УЕ-71мп). Медведєва Алла Дмитрівна, «за доцільне застосування сучасних методів 

дослідження», к.е.н., ст викладач Погребняк А.Ю., Економічне обґрунтування підвищення ефективності 

діяльності підприємства ПП «Бітско» (УЕ-41). Круш Павло Петрович, «за оригінальність запропонованих 

заходів», к.е.н., доц. Гречко А.В., Управління процесом формування прибутковості ПАТ «Яготинський 

маслозавод» з метою підвищення ефективності його діяльності (УЕ-71мп) 

 Кафедра  менеджменту:   

− Кількість учасників Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 2.  

− Кількість переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 2. 

− Кількість учасників першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 

6.  

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 

6.  

− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 2.  

 

Студенти брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 

1) зі спеціальності «Менеджмент організації» який відбувся на базі ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  

2) зі спеціальності «Управління проектами і програмами», який відбувся на базі 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

3) зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», який відбувся на 

базі Київського національного університету технологій та дизайну; 

4) зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», який відбувся на базі 

Тернопільського національного економічного університету. 

 

Переможці другого туру.   

Диплом ІІІ ступеня спеціальності «Менеджмент організації» Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н. р. (на базі ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») – Гафтуняк М. І. 

(науковий керівник к.е.н., доц. Савицька О.М.). 
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Диплом ІІІ ступеня спеціальності «Управління проектами і програмами» Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н. р. (на 

базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки) – Хомич О. В. 

(науковий керівник к.е.н., доц. Мохонько Г.А.). 

 

 

Студенти брали участь у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на базі Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. 

 

Диплом ІІІ ступеня спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. (на базі 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського) - Омельченко 

Я. В., (науковий керівник – Луценко Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту). 
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Диплом ІІІ ступеня спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. (на базі 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського) - Кандиба 

Олена Костянтинівна, (науковий керівник – Луценко Ірина Сергіївна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту). 

 

 

 
  Кафедра промислового маркетингу:  

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 

2.  

− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 0.  

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  немає 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  немає  
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Участь в грантах 

Кількість переможців: 10 

_________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

Кафедра міжнародної економіки: 4 студенти  

− Шетопалова Анастасія, Максимчук Анастасія та Хмілевська Анастасія: короткострокове 

навчання у Літній школі в Норвезькому технологічному університеті           (м. Йовік, Норвегія), 08-13 

вересня 2019 р. в рамках міжнародного проекту CPEA-LT-2017-10047 “NTNU-KPI Collaboration within 

Industry 4.0. Education”. 

− Ткач Влада: довгострокове (включене) навчання в магістратурі Норвезького технологічного 

університету (м. Йовік, Норвегія), серпень-грудень 2019 р., в рамках міжнародного проекту CPEA-LT-

2017-10047 “NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education”. 

− Шестопалова Анастасія – навчання за грантовою програмою «Government Scholarship – 

Developing Countries», Карлов університет у Празі (м. Прага), Чеська Республіка. 

 

Кафедра  менеджменту: 3 студенти  
− За програмою Erasmus гранти на навчання отримали: 

П.І.Б. Курс Група 
Країна 

навчання 
Навчальний заклад 

Брожко 

Олексій 
1 (5) 

УЗ-81 

мп 
Німеччина 

Єнський університет імені Фрідріха Шиллера 

(Friedrich Schiller Universität Jena) 

Букрєєва  Кате

рина  
1 (5) 

УЗ-81 

мп 
Нідерланди Університет м. Гронінген 

Волкова Ольга 2 (6) УВ-71 Туреччина Міський університет  м. Стамбул (Istanbul Sehir 

University) 

 

− Студенти після завершення бакалаврату продовжують навчання на грантових програмах в 

вузах інших країн:  

П.І.Б. Курс Група Країна навчання 
Період 

мобільності 
Навчальний заклад 

Семененко 

М.В. 
4 УЗ-42 

 Федеративна 

Республіка Німеччина,  

м. Берлін 

2019 до 2020 Гумбольдтський 

університет Берліна  

Humboldt-Universität zu 

Berlin 

Горелов Д. 
4 

УВ-

41 
Польща 

2019-2020 
Університет Вістула у 

Варшаві 

Кулик Є. 
4 УІ-41 Канада 

2019-2019 
Humber College 

м.Торонто  

Андрійчук 

М. 4 УІ-41 Канада 
2019-2019 

George Brown College 

м.Торонто  
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 Кафедра економіки і підприємництва: 3  

Міжнародна кредитна академічна мобільність в рамках програми «Еразмус+»: 

 Ходюк Ольга (УЕ-91мп) -  Міський університет Стамбула(Республіка Туреччина) 

 Агапова Анна (УЕ-91мп)  - Університет Салерно (Республіка Італія) 

 Острянко М. М. (УЕ-91мп) -  Університет Кордови (Королівство Іспанія) 

Кафедра промислового маркетингу:  немає   

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає.  
  

Приклади кращих наукових робіт студентів, що були нагороджені 

1. Кафедра промислового маркетингу: 2 роботи зайняли призові місця.  Диплом І 

ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних 

закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» у 2019 р. отримала студентка Домашева 

Є.А. під керівництвом к.е.н., проф. Зозульова О. В. Наукова робота  містить наукову 

новизну, яку висвітлено: у двох статтях, опублікованих у виданнях, включених до 

спеціалізованого Переліку ВАК України з економіки (одне з видань також включене 

до  міжнародної наукометричної бази даних INDEX COPERNICUS); на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції. Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу 

дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності 

«Маркетинг» у 2019 р. отримала студентка Костянчук К.В. під керівництвом к.е.н., 

проф. Зозульова О. В. Наукова робота містить наукову новизну, яку висвітлено:у 

статті, опублікованої у виданні, включеного до спеціалізованого Переліку ВАК 

України з економіки (одне з видань також включене до міжнародної наукометричної 

бази даних INDEX COPERNICUS); на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції. 

2. Кафедра міжнародної економіки. Диплом ІІ ступеня отримала студентка 

Баккалінська Анна Андріївна за результатами другого туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського 

господарства та АПК», що відбувся 11-12 квітня 2019 року у м. Кам’янець-

Подільському на базі Подільського державного аграрно-технічного університету. 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Охріменко О. О. Тема роботи: «Оцінювання впливу 

агропромислового комплексу України на світову  продовольчу безпеку». Робота 

присвячена теоретичному обґрунтуванню науково-методичних засад і виробленню 

практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення методичних підходів щодо 

оцінювання впливу АПК України на світову продовольчу безпеку. Поставлено та 

вирішено такі завдання: розкрити суть та теоретичну значимість поняття «продовольча 

безпека» та визначити її індикатори у системі забезпечення національної безпеки; 

проаналізувати особливості розвитку АПК України у контексті питань світової 

продовольчої безпеки; розробити сценарій розвитку АПК України у контексті світової 

продовольчої безпеки.  Положення наукового дослідження, що визначають його 

наукову новизну, полягають в удосконаленні методичного підходу щодо оцінювання 

впливу національної економіки на продовольчу безпеку світу, що дає змогу визначити 

профільні галузі окремої країни, що беруть участь у забезпеченні зовнішньої 

продовольчої безпеки. 

3. Кафедра менеджменту:  Диплом ІІІ ступеня  Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організації»  у 2018-

2019н.р. (на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана») – Гафтуняк Марія Іванівна. Наукова робота на тему: «Підвищення 

фінансової стійкості підприємства на основі удосконалення  інформаційно-

аналітичного забезпечення контролінгу та бюджетування (на прикладі ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт»)» присвячена обґрунтуванню напрямів забезпечення 

фінансової стійкості підприємства на основі удосконалення  інформаційно-
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аналітичного забезпечення контролінгу та бюджетування. В роботі представленні: 

теоретичні засади забезпечення фінансової стійкості підприємства та методичні 

аспекти її аналізу і оцінювання; аналіз та діагностика рівня забезпечення фінансової 

стійкості ПАТ «Миронівський хлібопродукт»; розробленні заходи організаційно-

економічного забезпечення фінансової стійкості підприємства; економічно 

обґрунтовано доцільності реалізації запропонованих заходів на основі 

удосконалення  інформаційно-аналітичного забезпечення контролінгу та 

бюджетування. 

 

Диплом ІІІ ступеня  Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (на базі Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського) - Омельченко Яна 

Віталіївна та Кандиба Олена Костянтинівна. Наукова робота на тему: «Розвиток 

підприємницької діяльності в Україні на основі формування транспортно-логістичних 

кластерів» присвячена обґрунтуванню заходів щодо розвитку підприємництва в 

Україні на основі розробки транспортно-логістичного кластеру. 

В роботі представленні: дослідження сутності та основних теоретичних основ 

розвитку підприємницької діяльності; дослідження формування транспортно-

логістичних кластерів; аналіз розвитку підприємницької діяльності на території 

України. Запропоновані та обґрунтовані напрями формування транспортно-

логістичного кластеру на території України, які можуть стати важелем для здійснення 

глибоких перетворень в спрямуванні участі в глобальних ланцюгах створення 

вартості, диверсифікації структури економіки та активізації підприємницької 

діяльності в регіоні. 
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Участь студентів у виставках 

Не брали виходячи із профілю факультету  

 

 
Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях 

Загальна кількість по факультету: 8 

Кафедра міжнародної економіки: 1 

Кафедра економіки і підприємництва: 7 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає 

Кафедра  менеджменту:  немає  

Кафедра промислового маркетингу: немає 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає  

 

 
Проведені конференції та семінари  

  

Конференції, проведених на базі ФММ  КПІ ім. Ігоря Сікорського:  
№ Назва конференції 

1 Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: 

принципи, механізми, ефективність» 
2 Всеукраїнська науково-практична конференція «В2В Маркетинг» 

3 Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Науково-

технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 
4 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління 

підприємством»  
5 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки» 
6 Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень в 

приладобудуванні» 
7 Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних 

процесів» 
8 Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» 
9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Співробітництво в епоху 4.0» 

10 Науково-практична конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права 

інтелектуальної власності» (спільно с факультетом соціології і права) 

 

Семінари, проведені на базі ФММ НТУУ „КПІ”: 93 

Кафедра міжнародної економіки: 18  

1.  Методичний семінар кафедри міжнародної економіки за темою «Викладання в іноземних закладах 

вищої освіти та можливість запровадження їх кращих практик освітнього процесу на кафедрі міжнародної 

економіки». Доповідач: д.е.н., проф. Войтко С. В. 27.02.2019р. 

2. Участь викладачів та студентів кафеди у конференції наукової молоді «Young Scientists Conference 

2.0 «Економічне майбутнє України», у м. Києві під егідою Української асоціації Римського клубу та Київського 

міжнародного економічного форуму. 05.04.2019 р. 
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3. Викладачі та студенти кафедри взяли участь у  міжнародний семінарі, що організовано ФММ та ФЛ в 

рамках візиту делегації Ізраїльського культурного центру (ІКЦ) при Посольстві Держави Ізраїль в Україні. 

Перед студентами кафедри міжнародної економіки та кафедр факультету лінгвістики виступили Дмитро Курс, 

перший секретар Міністерства закордонних справ Ізраїлю, керівник ІКЦ та Ілона Перельман, директорка ІКЦ. В 

рамках заходу Дмитро Курс поділився зі студентами секретами успіху ізраїльської академії та надав поради 

щодо успішності навчання. 16.04.2019 

4. Викладачі кафедри міжнародної економіки взяли участь у прийомі проф. Адама Лодиговського 

(керівник Quant Strats та GM \ CUSO, Credit Suisse), в рамках якого було проведено лекцію на тему: 

"Quantitative strategies in Poland". Подія відбулась під час візиту делегації Познанського університету технологій 

у КПІ ім. Ігоря Сікорського.16.04.2019 

5. Форум «EU4Digital Programme: supporting digital economy and society in the Eastern Partnership», м. 

Київ, Radisson Blu. Учасник: д.е.н., проф. Войтко С. В. за офіційним запрошенням.    22.05.2019 р.  
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6. Зустріч у КПІ ім. Ігоря Сікорського  із делегацією Норвезького технологічного університету з приводу 

обговорення проміжних результатів та перспектив проекту CPEA-LT-2017/10047 «NTNU-KPI Collaboration 

within Industry 4.0. Education» за програмою Eurasia. Учасники: д.е.н., проф. Войтко С. В., к.е.н., доц. 

Скоробогатова Н. Є., к.е.н., доц. Кухарук А. Д., студенти ФММ та ММІ. Термін проведення: 01-05 липня 2019 р. 

  

 

7. Лекція у Норвезькому технологічному університеті на тему «Sustainable development processes under 

Industry 4.0 conditions», м. Йовік, Норвегія. Проведено для студентів Літньої школи за програмою «Стале 

виробництво» в рамках міжнародного проекту CPEA-LT-2017/10047 «NTNU-KPI Collaboration within Industry 

4.0. Education» за програмою Eurasia. Лектори: к.е.н., доц. Кухарук А. Д., к.е.н., доц. Скоробогатова Н. Є. Мова: 

англійська. 10.09.2019. 

Аудиторія 53 особи, в т.ч. 40 студентів з різних країн світу. Визначено зміст процесів сталого розвитку та 

особливості Індустрії 4.0, представлено приклади застосування положень концепції Індустрії 4.0 на 

промислових підприємствах, розглянуто позитивні ефекти четвертої промислової революції, а також відповідні 

негативні наслідки. Ознайомлено аудиторію із напрямами досліджень та основами калькуляції індексу сталого 

розвитку та рейтингування країн за методологією Світового центру даних геоінформатики та сталого розвитку в 

КПІ ім. Ігоря Сікорського під науковим керівництвом ректора, д.т.н., академіка М. З. Згуровського. Визначено 

теоретичні та прикладні положення гармонізації процесів сталого розвитку країн світу. У ході лекції надано 

відповіді на питання аудиторії, що визнала підхід  КПІ ім. Ігоря Сікорського до оцінювання рівня сталого 

розвитку країн світу таким, що заслуговує на особливу увагу з урахування його обґрунтованості та системності. 
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8. Участь науково-педагогічних працівників кафедри у Круглому столі з в рамках візиту асистента 

Познанського університету технологій Оксани Ерделі-Кляп. Відповідальна доцент О. А. Підлісна, 17.09.2019. 

 

9. Міжнародний методичний семінар кафедри міжнародної економіки на тему “Теорія та методика 

викладання у вищій школі: порівняльний досвід України та Польщі”, відповідальна доцент О. О. Корогодова 

 

  

 

10. Кафедра міжнародної економіки взяла участь у прийомі в КПІ ім. Ігоря Сікорського викладача 

Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса (Литовська Республіка)- доцента Нерінга Славінскайте 

(учасник к.е.н., доц. Корогодова О. О., к.е.н., доц. Черненко Н. О.). В рамках прийому проведено лекцію для 

стуентів факультету менеджменту та маркетингу на тему “Analysis of profit and profitability” (відповідальна 

к.е.н., доц. Черненко Н. О.). 22-27.09.2019. 

11. Круглий стіл з науково-педагогічними працівниками та аспірантами кафедри міжнародної 

економіки в рамках візиту аспіранта Вроцлавського університету науки і технології (м. Вроцлав, Польща) 

Даріуша Пики. Відповідальний – д.е.н., проф. Войтко С. В. 22.10.2019. 

12. Відкрита лекція доцента кафедри міжнародної економіки Моісеєнко Т. Є. з дисципліни «Транснаціональні 

корпорації» на тему «Транснаціональна корпорація як роботодавець», 24.09.2019 р. 

13. Круглий стіл з науково-педагогічними працівниками та аспірантами кафедри міжнародної економіки в 

рамках візиту аспіранта Вроцлавського університету науки і технології (м. Вроцлав, Польща) Даріуша Пики. 

Відповідальний – д.е.н., проф. Войтко С. В. 22.10.2019. 

14. Міжнародний методичний семінар кафедри міжнародної економіки на тему “Теорія та методика 

викладання у вищій школі: порівняльний досвід України та Польщі”, за участю аспіранта Вроцлавського 

університету науки і технології (м. Вроцлав, Польща) Даріуша Пики. Відповідальна — доцент О. О. Корогодова. 

23.10.2019.  

15. Лекція з моделювання процесів для студентів кафедри міжнародної економіки, проводить Даріуш Пика, 

відповідальні — доцент Н. Є. Скоробогатова, доцент О. О. Корогодова. Мова: англійська. 24.10.2019. 

16. Відкрита лекція доцента кафедри міжнародної економіки Іванової Т. В. З дисципліни «Митна справа» на 

тему «Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій», 26.11.2019 р. 
  
17. Круглий стіл «Формування сприятливого бізнес-середовища країни: витоки, виклики, висновки» за участю 

представників Посольства Республіки Казахстан в Україні, компаній «Samsung Україна», «Tenneco Automotive», 

«Ariamo Bridal», «In trade», студентів та викладачів факультету менеджменту та маркетингу. Модератор д.е.н., 

проф. Охріменко О. О. – 31.10.2019.  
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              В рамках круглого столу відбулись дискусії за такою тематикою: 
 Бізнес середовище як відображення ефективності економічних процесів в країні  

 Баланс інтересів між внутрішнім та зовнішнім оточенням бізнес-структур  

 Бізнес-ризики у сучасних умовах розвитку  

 Бізнес-стратегії в умовах інтернаціоналізації економіки  

 Регуляторний клімат  

 Посилення конкуренції 

 
 
18. Завідувач кафедри міжнародної економіки Войтко С. В. взяв участь у форумі Trans4mation для для 

власників бізнесу, CEO та директорів напрямків компаній, що відбувся у КВЦ «Парковий», м. Київ, 

22.11.2019 р. Форум було присвячено проблемам впровадження технологій Industry 4.0 українськими 

компаніями, а також визначенню впливу сучасних технологій Industry 4.0 на конкуренцію в бізнесі та 

на розвиток економік держав.  
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Кафедра  менеджменту: 22  

1. Форум за грантом від Jean Monnet Fund “Transfer of European Policy, Strategies and Business 

Practices”  (к.е.н., доц. Артеменко Ліна Петрівна; к.е.н., доц. Пічугіна Марина Анатоліївна; к.е.н., доц. Манаєнко 

Ірина Миколаївна; к.е.н. Жалдак Ганна Петрівна; к.е.н. Кузнєцова Катерина Олександрівна, к.е.н. Чорній 

Вікторія Валеріївна), 23 березня 2019 р. за проектом «European business models: transformation, harmonization and 

implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 

01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-

2173/001-001. 

2. Круглий стіл на тему «Академічне підприємництво та стартап активність студентів в умовах 

європейської інтеграції». 18.11.2019 р. Ретельна підготовка заходу дала відповідні результати: аудиторія 

учасників складалася із студентів, аспірантів, викладачів, молодих підприємців. На круглому столі виступили: 

експерт з ЄС Долінський Денис – з Китаю з використанням Skype; студенти 5 курсу ФБМІ, тема виступу 

«Інженерні змагання EBEC. Можливості для молоді України», Мельник Анна, ESTIEM Local group Kyiv, тема 

виступу «Європейська студентська організація», менеджер зовнішньоекономічної діяльності, Мартиненко 

Олена, ТОВ «АПТТ-Інвест ЛТД», тема виступу «Європейський досвід та українські перспективи розвитку 

деревообробної галузі», Коновалова Надія - координатор академічної мобільності ФММ, спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічної діяльності КПІ імені Ігоря Сікорського, тема виступу «Можливості міжнародного 

наукового співробітництва для студентів та викладачів» та Брожко Олексій - участник програми Еразмус+ 

2018/2019 н.р., тема виступу «Досвід навчання у Німеччині». 

                   

3. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «ЄС як проривний підприємець» (к.е.н. Пічугіна 

М.А.) 12, 16, 19, 23 квітня 2019 р. Тренінг  за проектом «European business models: transformation, harmonization 

and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 

01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-

2173/001-001. 

4. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «Бенчмаркінг і стратегічна реалізація 

європейської моделі бізнесу для України» (к.е.н., доц. Артеменко Л.П.), 12, 16, 19, 23 квітня 2019 р. Тренінги  за 

проектом «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-

EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 01.09.2017, договір між Виконавчим 

агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Національним технічним університетом 

України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-2173/001-001. 

5. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund.  «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, 

пріоритети» (тренер к.е.н. Чорній В.В.) та «Досягнення та перспективи європейської інтеграції для 

України» (тренер к.е.н. Манаєнко І.М.), 22, 24, 29 та 31 жовтня 2019 р. Для підвищення рівня практичного 

освоєння набутих знань учасників також залучено провідних фахівців з питань розвитку ЄС, зокрема: Чорнія Б., 

заступника генерального директора КП «Київське інвестиційне агентство» при КМДА, який висвітлював 

сучасний стан залучення інвестицій в умовах євроінтеграції;  Хомич О., студентку ФММ, яка працює в компанії 

«Данон Україна», що розповіла про особливості роботи в європейській компанії; Жураківську К., магістра 

ФММ,  яка поділилася з аудиторією своїм досвідом участі у європейських освітніх програмах. Учасниками 

тренінгу були аспіранти та студенти 1-6 курсів різних спеціальностей, у тренінгах взяли участь близько 50 осіб.  
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6. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «ЄС як проривний підприємець» (к.е.н. Пічугіна 

М.А.) та «Бенчмаркінг і стратегічна реалізація європейської моделі бізнесу для України» (к.е.н., доц. Артеменко 

Л.П.) 25-26; 28 листопада, 3 грудня   2019 р. Тренінг  за проектом «European business models: transformation, 

harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean 

Monnet Fund з 01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і 

культури та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського» № 2017-2173/001-001. 

7. Лекція за грантом від Jean Monnet Fund на тему «Витоки виникнення та розвитку європейської 

інтеграції» (к.е.н. Кузнєцова К.О.), 28.11.2019. за проектом 

European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-

UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань 

освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Національним технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-2173/001-001.   

8. Семінар за грантом від Jean Monnet Fund на тему «Європейська модель ділової досконалості» 

(к.е.н. Пічугіна М.А.), 12.11.2019. за проектом «European business models: transformation, harmonization and 

implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 

01.09.2017, договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-

2173/001-001. 

9. Круглий стіл «Стратегія конвергенції економічних систем України у європейському вимірі»., що 

був проведений в межах ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Стратегічне 

управління" ,  16 травня 2019 р. Круглий стіл проходив за підтримки проректора з науково-педагогічної роботи, 

д.т.н., професора Киричка П. О. та декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О. А. 

Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф.  В. В. Дергачової. Учасниками заходу 

з обміну знаннями і досвідом стали 26 представників навчальних закладів України. Модераторами круглого 

столу виступили завідувач кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського д.е.н., проф., Дергачова В.В. та 

професор кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського д.е.н., проф., Ляшенко О. М., які провели відкриту 

дискусію з проблематики стратегічного розвитку України та конвергенції економічних систем. Огляд наукових 

досліджень з цієї проблематики представили: д.е.н., проф. Ляшенко О. М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ), 

д.е.н., проф. Войтко С. В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ), д.е.н., проф. Михайлова Л. І. (Сумський 

національний аграрний університет, м. Суми), д.е.н., проф.  Смерічевська С. В. (Національний авіаційний 

університет, м. Київ), д.т.н. проф. Тупкало В. М. (Київський інститут інтелектуальної власності та права 

Національного університету «Одеська юридична академія», м. Київ),   к.е.н., доц. Матвеєв М. Е. (Національний 

лісотехнічний університет України, м. Львів). За підсумками проведеного круглого столу, учасниками прийнято 

рішення про необхідність розвитку наукових партнерських зв’язків щодо проведення досліджень зі 

стратегічного управління як на макро-, так і на мікрорівні, а також залучення до співпраці провідних фахівців 

підприємств та установ.   

http://management.fmm.kpi.ua/krugliy_stil/
http://management.fmm.kpi.ua/krugliy_stil/
http://management.fmm.kpi.ua/krugliy_stil/
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10. Міжкафедральний науковий семінар кафедри менеджменту за результатами дисертаційного 

дослідження Омельченко А.I.: «Управління економічним розвитком енергогенеруючих підприємств», 

17.01.2019. 

11. Цикл відкритих лекцій в рамках програми teaching mobility Erasmus+ по основам фінансового аналізу 

викладача Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса Нерінги Славінскайте для студентів кафедри 

менеджменту 2, 3 та 4 курсів. 23-26 вересня 2019 року 

12. Відкрита лекція для студентів кафедри менеджменту 2 курсу на тему: «Стратегії і тактики 

ділових переговорів» викладача Познанського університету технологій Оксана Ерделі-Кляп, в рамках програми 

teaching mobility Erasmus+, 19 вересня 2019 р. 

13. Науковий семінар зі студентами 1-го курсу на тему «Інноваційні можливості для підприємств 

України: бачення молоді», 27 грудня 2018, організатори  доц. Пічугіна М.А. та к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М. 

Чисельність студентів – 18 осіб. 

  

14. Науковий семінар  «Сучасні види організаційних структур», організатор Шкробот М.В., 09 

квітня 2019 р. для студентів 4 курсу. Кількість студентів – 12 осіб., Чисельність викладачів – 5 осіб.   

15. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Пріоритетні напрями розвитку менеджменту та 

бізнес-адміністрування вітчизняних підприємств», 30.10.2019 р. Семінар студентів магістрів, що навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування» 

(організаційний комітет к.е.н., доц. Голюк В.Я., к.е.н., доц. Коцко Т.А., к.е.н., ас. Воржакова Ю.П.). Узяло 

участь 11 студентів. 

16. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Особливості менеджменту і бізнес-

адміністрування в Україні», 20.05.2019 р. Семінар студентів бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 

«Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» (організаційний комітет к.е.н., 

доц. Голюк В.Я., к.е.н. доц. Жигалкевич Ж.М., к.е.н., доц. Коцко Т.А., к.е.н., доц. Чупріна М.О.., ст. викл. Ведута 

Л.Л.). Узяло участь 15 студентів. 

17. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку 

менеджменту вітчизняних підприємств», 22.05.2019 р. Семінар студентів бакалаврів, що навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» (організаційний 

комітет к.е.н., доц. Голюк В.Я., к.е.н., доц. Коцко Т.А., к.е.н., доц. Нагорна І.І., к.е.н. доц. Шкробот М.В.). Узяло 

участь 14 студентів. 

18. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку 

промислових підприємств» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент інвестицій та інновацій» спеціальності 073 «Менеджмент»), 31 

жовтня 2018 року (організаційний комітет: к.е.н., доц. Кравченко М.О., к.б.н. доц. Ситник Н. І., к.е.н., доц. 

Жигалкевич Ж. М., к.е.н., доц. Бояринова К. О., к.е.н., доц. Гук О. В., к.е.н., доц. Мохонько Г. А.).  
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19. Науково-практичний семінар студентів на тему:: «Бізнес-моделювання інноваційних 

підприємницьких проектів» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент інвестицій та інновацій» спеціальності 073 «Менеджмент»), 21 

травня 2019 року (організаційний комітет: д.е.н., доц. Кравченко М. О., к.б.н. доц. Ситник Н. І., к.е.н., доц. 

Жигалкевич Ж. М., к.е.н., доц. Бояринова К. О., к.е.н., доц. Гук О. В., к.е.н., доц. Мохонько Г. А., к.е.н. ст. викл. 

Копішинська К. О., к.е.н. ст. викл. Жалдак Г.П.). 

20. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Управління міжнародними проектами 

підприємств в умовах динамічного ринкового середовища», 18.03.2019. Семінар студентів магістрів, що 

навчаються за спеціальністю «Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент міжнародного 

бізнесу» (організаційний комітет: д.е.н., проф. Дергачова В.В., д.е.н., доц. Дунська А.Р., к.е.н., доц. Голюк В.Я., 

к.пед.н., доц. Пермінова С.О., к.е.н. Пічугіна М.А., к.е.н. Манаєнко І.М., к.е.н. Кузнєцова К.О.). Узяло участь 9 

студентів. 

21. Науково-практичний семінар студентів на тему: «Управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств в умовах динамічного ринкового середовища», 30.05.2019 Семінар студентів бакалаврів, що 

навчаються за спеціальністю «Менеджмент» (організаційний комітет: к.пед.н., доц. Пермінова С.О., ., д.е.н., 

доц. Дунська А.Р.., к.е.н. Манаєнко І.М., к.е.н. Чорній В.В.,к.е.н. Жалдак Г.П. ). Узяло участь 14 студентів. 

22. Науково-практичний семінар студентів-магістрів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент 

міжнародних проектів» на тему: «Розробка та реалізація міжнародних проектів з урахуванням ресурсних 

обмежень», 21.10.2019.  (організаційний комітет: д.е.н., проф. Дергачова В.В., д.е.н., доц. Дунська А.Р., к.пед.н., 

доц. Пермінова С.О., к.е.н. Чорній В.В., к.е.н. Кузнєцова К.О.). Узяло участь 8 студентів. 

 

Кафедра економіки і підприємництва: 8 

1. Due Diligence. Практичні аспекти (податкові due diligence); Місце проведення КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Дата проведення - 17.05.2019 (Представники компанії KPMG, студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кавтиш 

О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.) 

2. Семінар професора Енаса Ереорса, Міський університет Стамбулу, Наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського №3/576 

від 14.11.2018; Місце проведення КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення - 19.11.2018 (студенти КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.) 

3. Т-бізнес: особливості оподаткування. Практичні поради; Місце проведення КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата 

проведення - 02.04.2019 (Представники компанії KPMG, студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кавтиш О.П., 

Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.) 

4. Конкурентоспроможність держави. Українська формула.; Місце проведення Бібліотека Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка; Дата проведення - 12.11.2018 (Michael Woolcock, Кавтиш 

О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., Представники ВГО «Еліта Держави») 

5.  Облікова політика або стандарти працюють на тебе. KPMG; Місце проведення КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

(Представники компанії KPMG, студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко 

А.В., Марченко В.М., Кузьмінська Н.Л.) 

6. Професії майбутнього. Конкуренція людей та штучного інтелекту. ; Місце проведення комітет ВРУ; Дата 

проведення - 06.12.2018 (Енаса Ереорса,  Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., представники ВГО 

«Еліта Держави») 

7. Світська-Держава-Духовна: де розумна межа? В чому цінність для народу?; Місце проведення Національна 

бібліотека імені Тараса Шевченка, Київ; Дата проведення - 12.04.2019 

8. Трансфертне ціноутворення – просто про складне. KPMG; Місце проведення КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Дата проведення - 12.03.2019 (Кавтиш О.П., Дергалюк Б.В., Гречко А.В., представники ВГО «Еліта 

Держави») 

 

Кафедра промислового маркетингу: 14 

− Всеукраїнський семінар-кейс-змагання з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars» - 62 

учасника з різних вузів.  

− Науково-практичні семінари в межах проекту «Бізнесові студії»:  

 

1. Науково-методичний семінар ""Бізнесові студії" “In God we trust, all others must bring data, Case 

WebbyLab ” "; Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення - 03.04.2019 

2. Науково-методичний семінар ""Бізнесові студії" - «Design thinking. SCRUM, LEAN. Nova Poshta case»; 

Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення - 20.03.2019 

3. Науково-методичний семінар. Для студентів 1 курсу спеціальності маркетинг. Вступ в спеціальність. 

Сучасний директор з маркетингу. Компетенції. Директор з маркетингу компанії Ліга Закон Холод Ірина; Місце 

проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення – 02.10.2019 

4. Науково-методичний семінар Для студентів 1 курсу спеціальності маркетинг. Вступ в спеціальність. 

Сучасний директор з маркетингу. Компетенції. Директор з маркетингу страхової компанії "Альфа страхування" 

Олені Гончаренко. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення – 25.09.2019 
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5. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії". "Аналітичні інструменти моніторингу медіа. 

Semantrum". Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення - 30.10.2019 

6. Науково-методичні семінари "Бізнесові студії" - Школа СММ спільно з діджитал агенцією МосКо, 

модуль 1. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення - 11.09.2019 

7. Науково-методичні семінари "Бізнесові студії" - Школа СММ спільно з діджитал агенцією МосКо, 

модуль 2. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення - 25.09.2019 

8. Науково-методичні семінари "Бізнесові студії" - Школа СММ спільно з діджитал агенцією МосКо, 

модуль 3. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення - 09.10.2019 

9. Науково-методичні семінари "Бізнесові студії" - Школа СММ спільно з діджитал агенцією МосКо, 

модуль 4. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення – 23.10.2019 

10. Науково-методичні семінари "Бізнесові студії" - Школа СММ спільно з діджитал агенцією МосКо, 

модуль 5. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення – 6.11.2019 

11. Науково-методичні семінари "Бізнесові студії" - Школа СММ спільно з діджитал агенцією МосКо, 

модуль 6. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення – 20.11.2019 

12. Науково-методичні семінари "Бізнесові студії" - Школа СММ спільно з діджитал агенцією МосКо, 

модуль 7. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення – 04.12.2019 

13. Науково-методичні семінари "Бізнесові студії" - Школа СММ спільно з діджитал агенцією МосКо, 

модуль 8. Місце проведення Київ, КПІ ім Ігоря Сікорського; Дата проведення - 11.12.2019 

  
 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  4 

 Наукові семінари кафедри: 

1. 13.03.2019 р. Доповідач: Панкратова Н.Д. (д.т.н., професор, член.-кор. НАН України, заст. Директора 

ННК «ІПСА»). Тема: «Методологія та інструментарій підтримки прийняття соціально-економічних рішень на 

основі технологій передбачення та когнітивного моделювання»; 

2. 17.04.2019 р. Доповідач: Рисцов І.К.. (к.ф.-м..н., доцент кафедри ММЕС). Тема: «Застосування 

дискретних систем в економіко-математичних моделях»; 

3. 13.11.2019 р. Доповідач: Бідюк П.І. ( д.т.н., професор ННК «ІПСА» КПІ ім. Ігоря Сікорського). Тема: 

«Методи і моделі аналізу, оцінювання та прогнозування ризиків у фінансових системах»; 

4. 18.12.2019 р. Доповідач: Путренко В.В. (к.т.н., зав. лаб. Світового центру даних КПІ ім. Ігоря 

Сікорського). Тема: «Методологія інтелектуального аналізу геопросторових даних для задач сталого розвитку» 

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 27 

 Для студентів та аспірантів при кафедрі працюють наукові семінари (щомісяця): 

- «Напрями формування промислового потенціалу: в умовах постіндустріальних трансформацій». 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Крейдич І. М. (Єрешко Ю.О.) 

- Проблеми та перспективи глобалізаційних процесів. - д.е.н., проф. Семенченко Н.В.  

- «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств». Науковий керівник – к.е.н., доц. Єрешко Ю.О. 

- «Проблеми та перспективи розвитку корпоративної еліти в Україні». Науковий керівник – к.е.н., доц. 

Шевчук О. А. 

- «Ресурсне забезпечення промислових підприємств України в умовах сучасної конвергенції економічного 

простору» – к.е.н., доц. Рощина Н.В. 

 

А також, з метою розвитку зав’язків кафедри ТПЕ з виробництвом та іншим бізнесом і профорієнтації 

студентів були організовані наступні науково-практичні семінари: 

- Тренінг-семінар для студентів ІІ-ІІІ курсів “Практика міжнародного рекрутингу” від директора 

міжнародної рекрутингової агенції “About HR” Маріани Гринишин (Організатор – Дученко М.М.) 2 грудня 2019 

- Тренінг для студентів ІІ-ІІІ курсів “Акмеологічні підходи до управління персоналом” від Антонова 

В.М., к.т.н., доцента кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (Організатор – 

Дученко М.М.) 9 грудня 2019 

- Дебати для для студентів ІІ-ІІІ курсів “Бюджетне проектування стратегічного планування людського 

капіталу” (Організатори – Єрешко Ю.О., Шевчук О.А.) 

- Дебати для для студентів ІІ-ІІІ курсів “Інклюзія і дискримінація” (Організатори – Єрешко Ю.О., 

Шевчук О.А.) 

- Участь студентів 3 курсу групи УП-71 (Цимбал Анна Вікторівна, Дейнека Катерина Анатоліївна, 

Тєлєгіна Дар'я Михайлівна, Козлов Євгеній Андрійович, Крюкова Тетяна Віталіївна) у Всеукраїнському 

конкурсі студентських команд LoNG (Look of New Generation/Погляд нового покоління) 2019. Проведення  

наукового дослідження та розробка стратегії в межах виконання  8, 9 цілей сталого розвитку. (Викладачі-

консультанти – Рощина Н. В., Трофименко О. О.) 
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- для студентів кафедри 2 курсу «Управління персоналом» проведено науково-практичний семінар за 

участю практика HR-департаменту: «Особливості управління персоналом в сфері видавництва та поліграфії. 

Приклад компанії Univest» за участю Булаха Валерія Григоровича, провідний менеджер з персоналу (2 

листопада 2018 р.). 

- для студентів кафедри 1 курсу «Управління персоналом» проведено науково-практичний семінар за 

участю практика HR-департаменту: «Management selection. Методи ефективної комунікації та  мотивації в HR. 

Приклад компанії Univest» за участю  Кудряшової Олени Миколаївни, директору HR-департаменту  (12 січня 

2019 р.) 

9. - для студентів бакалаврату ФММ: Заплановано проведення тренінг-семінарів від компаній AVON та 

Vodafone на квітень-травень 2020 року. 

Загалом, протягом року було проведено 18 наукових семінарів, присвячених проблемам теоретичної та 

прикладної економіки, управлінню персоналом (в т.ч. 1 міжнародний). На семінарах, зокрема, було заслухано 

результати дисертаційних досліджень співробітників та аспірантів кафедри, зокрема: доц. Шевчук О.А., доц. 

Єрешко Ю.О., аспірантів кафедри: Каземі Садега і Мельничук В.Е. 

Відкрита студентська асоціація ОСА: Усього за 2018-2019 н.р. відбулося 11 круглих столів (форумів). 

 

Кафедрою організовано Міжнародний науковий семінар “Новітні тенденції і технології в HR” в рамках прийому 

в КПІ ім. Ігоря Сікорського аспіранта Вроцлавського університету науки і технології (Польща) – Відповідальна: 

Єрешко Ю.О. 
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Інші форми науково-дослідної  роботи молодих учених 

 

Кафедра міжнародної економіки:  

5 жовтня 2019 року студентка кафедри міжнародної економіки Заінчковська Маргарита 

провела ознайомчу лекцію для студентів в рамках енерноквесту, організованому на виставці 

"Енергетика в промисловості" (5-7.10.2019) у Міжнародному виставковому центрі. Тема лекції 

“Роль атомної енергетики у енергонезалежності країни та розвитку цілей сталого розвитку”.  Надано 

характеристику атомної галузі, функціям та зобов'язанням Енергоатома, визначено відповідність 

цілей Енергоатома та його дій цілям сталого розвитку України, представлено результати аналізу 

енергоринку та тарифів на різні види електроенергії.  Лекцію проведено для студентів ФЕА та для 
енергоколеджу. 
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Спільно кафедра міжнародної економіки та кафедра теорії та практики управління 

здійснює Проект "Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього" в 

Департаменті економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Виконується 

частина:  "Завдання для реалізації стратегій, здійснення сценаріїв і досягнення цілей сталого 

розвитку Україною (Цілі 8, 9, 12 та 17)" (попередній варіант назви "Завдання-акселератори 

досягнення Україною Цілей сталого розвитку") Керівник групи: Войтко Сергій Васильович. 

Студенти: КМЕ: Вишневська Анастасія Миколаївна, Фролова Аліна Анатоліївна, Хмілевська 

Анастасія Олександрівна. КТПУ: Дуброва Костянтин Сергійович. 

 
Кафедра менеджменту:  

1. Науковий семінар зі студентами, аспірантами та викладачами ФММ за темою 

«Kaizen in practice» викладачем Познанського університету технологій (Польща) Ірени 

Павлишин (наказ по КПІ №3/281 від 17.05.2019), 24.05.2019;  

2. Науковий семінар зі студентами, аспірантами та викладачами ФММ за темою 

«Petri nets as a tool for analyzing logistic processes» викладачем Познанського університету 

технологій (Польща) Ірени Павлишин (наказ по КПІ №3/281 від 17.05.2019), 23.05.2019 

 

 Кафедра промислового маркетинг: 

Студенти брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих 

навчальних закладів освіти зі спеціальності "Маркетинг" 

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт: 4 

− Кількість переможців другого туру переможців Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт:  

1.  Домашева Є.А. (науковий керівник проф. Зозульов О.В.) – диплом І ступеня 

2.  Костянчук К.В. (науковий керівник проф. Зозульов О.В.) – диплом ІІІ ступеня 

 

 

На кафедрі промислового маркетингу протягом останніх років практикується такі сучасні 

форми науково-дослідної та науково-навчальної роботи, як: 

− Майстер-класи провідних фахівців в галузі маркетингу для студентів.  

− Кейс-змагання по господарським ситуаціям провідних світових підприємств, які 

проходять під егідою та патронатом провідних дослідницьких та консалтингових компаний 

України. На базі кафедри промислового маркетингу, за підтримкою Української асоціації 

маркетингу та Навчально-дослідницької лабораторії маркетингової аналітики та бізнес-

планування 4 квітня 2019 р. відбулося кейс-змагання «Rising Industrial Marketing Stars» 

(Кейс  «Продаж білетів напряму глядачам організаторами концертів. Загрози та можливості 

для білетного оператору» від компанії Concert.ua). У кейс-змаганні взяло участь 85 студента з 

різних вузів.    
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− У жовтні 2019 р. викладачі кафедри взяли участь у семінарі «L’oreal Professor’s Day». 

Ціллю якого був обмін досвідом і сучасними наробками передових компаній у галузі 

маркетингу, з метою забезпечення відповідності наданих кафедрою знань та вмінь вимогам 

великих працедавців. 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: 

Студенти 3 курсу Павліщенко С.С., Тимощук С.П. та Безкровна І.С. беруть участь в 

Міжнародному конкурсі інвестиційних досліджень "CFA Institute Research Challenge 2019", 

що проводить CFA Society. 

 

 Кафедра економіки і підприємництва: 
   Студенти До Тхі Мінь Тао, Солосіч Олександр, Голуб Микита Олексійович  під 

керівництвом Кожемяченко О.О. отримали  диплом ІІ ступеня у   ІІ турі Всеукраїнського 

студентського конкурсу бізнес-проектів «Бізнес-трамплін», КНТЕУ, 5-7 грудня 2018 року, 

за соціальний проект «КПІ Байк» (організація точок велопрокату та розвиток 

Велосполучення на території НТУУ «КПІ»)  

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  
− Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Єрешко Ю.О.) було проведене кейс-змагання для 

студентів ІІІ-го курсу ННК “ІПСА” з оцінки існуючих та формування нових пріоритетів розвитку 

економіки україни на шляху до постіндустріального суспільства. Всього учасників: 37 осіб. 

− Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Єрешко Ю.О.) було проведене кейс-змагання для 

студентів І-го курсу ФММ “Квіз про Гроші ” Всього учасників: 75 осіб. 

− Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Єрешко Ю.О.) було проведене кейс-змагання для 

студентів V-го курсу ІЕЕ  «Конкурс стартап-проектів». Всього учасників: 50 осіб. 

− Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Рощиної Н.В.) було проведене аналітичне кейс-

змагання для студентів 5-го курсу ННК “ІПСА” з фундаментального аналізу фінансового ринку в 

странах з трансформаційною економікою. Всього учасників: 20 осіб. 

− Кафедрою (під керівництвом д.е.н., проф. Семенченко Н.В.) було проведене кейс-змагання для 

студентів ІV-го курсу ФІОТ з оптимізації структури капіталу промислового підприємства. Всього 

учасників: 35 осіб. 

− Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Шевчук О.А.) було проведене кейс-змагання для 

студентів V-го курсу ФЕА “Командоутворення у стартапі” Всього учасників: 25 осіб. 

− Кафедрою (під керівництвом к.е.н., доц. Шевчук О.А.) було проведене кейс-змагання для 

студентів V-го курсу ФЕА “Ідеї для стартап-проектів” Всього учасників: 25 осіб. 
  

 

  

 

Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування 

факультету менеджменту та маркетингу 

Було організовано та проведено спільно з кафедрою промислового маркетингу ХIIІ Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «В2В Маркетинг». Було організовано та проведено спільно з 

кафедрою промислового маркетингу ХIIІ Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу 

«Rising Industrial Marketing Stars» Було проведено дослідження споживчих мотивацій при купівлі 

концертних білетів онлайн. 
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1.3. Науково-дослідна робота молодих учених 

 

Чисельність молодих учених, усього: 

Кафедра  Кількість Кількість цитувань у 

виданнях, що входять до 

наукометричних баз 

даних 

Міжнародної економіки 16 7 

Менеджменту  17 39 

Промислового маркетингу  2 0 

Економіки і підприємництва  7 19 

Теоретичної та прикладної економіки  1 11 

Математичного моделювання економічних сиситем  3 8 

Всього: 46 84 

 

Приклади кращих наукових робіт молодих учених 

−  Кафедра математичного моделювання економічних систем:   

Молодий вчений Пишнограєв І.О. є співавтором статті журналу, що входить до Q2: 

Volodymyr O. Kapustyan, Ivan O. Pyshnograiev, and   Olena A. Kapustian Quasi-optimal control 

with a general quadratic criterion in a special norm for systems described by parabolic-hyperbolic 

equations with non-local boundary conditions // Discrete and Continuous Dynamical Systems - 

Series B. - 2019. - 24(3). - p. 1243 - 1258 

https://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/dcdsb.2019014   

− Викладачі кафедри менеджменту (І. М. Манаєнко; к.е.н.  К.О. Кузнецова, Г.П. 

Жалдак, В. В. Чорній) беруть участь у проекті «European business models: transformation, 

harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-

MODULE) гранту від Jean Monnet Fund з 01.09.2017  

− молодий вчений кафедри міжнародної економіки к.е.н., доц. Кухарук А. Д. в рамках 

виконання міжнародного проекту співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського та Норвезького 

технологічного університету спільно із аспіранткою кафедри промислового маркетингу 

Гавриш Ю. О. опублікували у закордонному виданні, що входить до наукометричної бази 

Scopus, результати дослідження на тему “Competitiveness of SMEs in Terms of Industry 4.0”. 

 

 

Одержання премій, грантів, стипендій КМУ, ВРУ тощо 

 

У 2019 році 1 молодий вчений ФММ був відзначені іменними стипендіями. 

 

1. Доцент кафедри ММЕС Пишнограєв І.О. – грант Президента України на 

проведення наукових досліджень у 2019 році 

 
1. Студенти кафедри ЕіП : 

 Солосіч Олександр  - стипендія Верховної Ради України 

 До Тьхі Мінь Тао - стипендія Президента України 
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Публікації молодих вчених: 

 

Кафедра  Монографії Підручники  Посібники  Статті 

всього у міжнародних 

наукометрични

х базах даних  

в тому числі: –

(Scopus і Web of 

Science, для 

соціо-

гуманітарних - 

Copernicus). 

Всього Закордоном    

Міжнародної 

економіки 

0 - 0 3 21 11 9 

Менеджменту  1 0 1 3 38 20 2 

Промислового 

маркетингу  

- - - - 1 - 1 

Економіки і 

підприємництва  

5 1 - 7 37 37 23 

Теоретичної та 

прикладної 

економіки  

0 - - 0 6 6 6 

Математичного 

моделювання 

економічних 

систем  

2 - - - 4 4 4 

Всього:  8 1 1 13 187 78 45 
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2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок 

за пріоритетними напрямами  
 

2.1 Основні результати наукових досліджень та науково-технічних 

розробок за пріоритетними напрямами 
  

Науково-дослідна робота на ФММ виконується за двома пріоритетним напрямом  

- Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань. 

 

У напрямі «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань» у 2019 р.  виконувалась 1 прикладна НДР 01/18-НДР 

0118U001433 “Напрями підвищення ефективності управління економічним потенціалом 

підприємств” на замовлення ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ», загальним обсягом фінансування 

100,00 тис. грн (2019 р. – 33,4224 тис. грн). 

   У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: 7 наукових 

статті, з них 2 у фаховому виданні, 5 тез доповідей, залучено 3 студентів до проходження 

переддипломної практики. 

 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт 
 

Секція 5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань 

 

01/18-НДР 0118U001433 “Напрями підвищення ефективності управління економічним 

потенціалом підприємств” із загальним обсяом фінансування 100,00 тис. грн (2018 р. – 

66,57760 тис. грн) на замовлення ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» 

Здійснено оцінювання економічного потенціалу та ідентифіковано фактори впливу на 

управління економічним потенціалом для торговельних підприємтв, виявлено їх вплив на 

показники структури економічного потенціалу.  

Систематизовано заходи та інструменти нарощення економічного потенціалу, де серед 

основних зроблено акцент на організаційно-управлінських, інституціональних, фінансово-

економічних, техніко-технологічних, кадрово-інтелектуальних та інформаційно-аналітичних.  

Виявлено роль КСВ та раціоналізації управління кадрово-інтелектуальними рескрсами 

дляу нарощення репутаційної складової економічного потенціалу; визначено можливості 

диверсифікації діяльності торговельних підприємств (виробничі, логістичні, фінансово-

інвестиційні, маркетингові тощо) як стратегічного напряму удосконалення управління 

економічним потенціалом. Обгрунтовано доцільність проведення реструктуризації діяльності 

торговельних підприємств, виявлено переваги та можливості використання різних 

організаційно-правових форм діяльності підприємств. Здійснено обґрунтування заходів 

державного регулювання структурних змін, що мають забезпечити інтенсифікацію діяльності 

та забезпечити формування умов-стимуляторів підвищення ефективності управління 

економічним потенціалом суб’єктів господарювання у структурі потенціалу національної 

економіки України (зокрема, локалізації).   

  

У звітному році результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні 

дисципліни «Економіка підприємства»  у вигляді завдань аналітично-пошукового змісту 
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(розділ “Ресурсне забезпечення діяльності підприємства”), додаткових тем і розділів 

лекційних і практичних занять дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (розділи 

“Формування та оцінювання потенціалу підприємства”, «Оцінка потенціалу 

підприємства»).  

Результати дослідження використано у діяльності ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ».   

У звітному році за результатами роботи видано 3 наукових статті, з них 1 у фаховому 

виданні,  4 тези доповідей. 

 

 

2.2. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах 

у межах робочого часу викладачів 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт на факультеті видано 30 

монографії, 5 підручника, 42 навчальних посібників, захищено 1 докторську та 7 

кандидатських дисертацій, опубліковано 379 статей, зроблено 339 доповідей на 

конференціях, опубліковано 638 тез доповідей.  До виконання залучалось 127 співробітників 

факультету, 119 студентів та 34 аспіранти факультету. За результатами наукових досліджень 

студентами захищено 71 магістерську дисертацію. 

У звітньому році на факультету менеджменту та маркетингу виконувалось 17 

ініціативна прикладна наукова робота (1 закінчена та 16 перехідних) за напрямом 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ», у т.ч. зареєстровано в 

УКРНТЕІ – 17.  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано:  

монографій – 30, у т.ч.  у закордонних мовами ОЕСР – 10 

підручників – 5, навчальних посібників – 42 (з грифом Вченої ради університету ) 

Захищено дисертацій:  

докторських – 1,  

кандидатських – 7  

Опубліковано  статей: 379 

у фахових виданнях – 257, у т.ч. категорії Б,В – 219 

у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WoS) – 21. 

у журналах, що входять до інших наукометричних баз даних (Index Copernicus, DOAJ) – 245. 

 

Зроблено 287 доповіді на 11 конференціях (в т.ч. 54 доповідей на 3 міжнародних), 

опубліковано 638 тез доповідей, в т.ч.  224 міжнародні.  

До виконання залучалось:  

34 аспіранти, 

119 студентів  

Захищено 71 магістерську дисертацію та 48 бакалаврських робіт 

 

а) Результати по закінченим у 2019 році науково-дослідним роботам 

Закінчених робіт: 1 

 

НДР № 0113U006454 «Маркетинг науково-технічної продукції підприємств 

машинобудівного, паливно-енергетично, нафтохімічного комплексів та підприємств 

поліграфії на промисловому ринку» (кафедра промислового маркетингу, факультет 

менеджменту та маркетингу, керівник - Зозульов О.В.). 

Сформовано базові концептуальні положення маркетингу в умовах мережевої, 

емерджетної економіки, визночено базові поделі організації бізнесу з використанням таких 

положень. Удосконалено маркетингову модель товару як технології задоволення потреб 

споживачів. Розроблено структурно-функціональну модель товару як основу для 

проведенння аналізу конкрентопроможності бізнесу. Удосконалено концептуальні 

положення технологічного аудиту з використання такої моделі. 
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Розвинуто концептуальні положення маркетингу стартап-проектів в науково-технічній 

сфері.  Визнечено роль та місце маркетингу в під час планування та реалізації таких проектів. 

Виокремлено  детермінанти, що впливають на реалізацію стартап-проектів. Досліджено 

закономірності реалізації стартап-проектів в світовій практиці.  

Удосконалено механізм формування маркетингової інноваційної політики 

поліграфічних підприємств в умовах мережевої економіки та запропоновано методичні 

підходи до оцінюванняйого функціонування. 

Запропоновані концептуальні засади для проведення стрес-тестування бізнес моделі 

пдіприємства. Визначено особливості функціонування ринку кіберспорту.  

Результати роботи впроваджено у навчальнийпроцес при викладанні низки дисциплін, 

зокрема: «Маркетинг», «Маркетинг промислового підприємства», «Поведінка споживасів на 

промисловому ринку», «Технологічний аудит». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт, захищено 1 кандидатську 

дисретацію, опубліковано 7 статей, зроблено 16 доповідей на конференціях. До виконання 

залучалось 23 студенти та 3 аспіранти. За результатами наукових досліджень студентами 

захищено 5 магістерських робіт, 8 бакалаврських робіт. До виконання залучалось 8 

співробітників кафедри, 3 аспіранти, 12 студентів.  

 

     

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт. 

 

 

Кафедра міжнародної економіки   

ФММ – 1/1-2017 

Д/Р 0117U003125 «Економіко-організаційний механізм розвитку діяльності промислових 

підприємств» (Науковий керівник – д.т.н., проф. Гавриш О. А.) 

  Обґрунтовано методологію розвитку промислових підприємств в умовах Індустрії 4.0 

з урахуванням необхідності моніторингу та максимізації рівня їх технологічної готовності до 

впровадження інноваційних виробничих технологій. Узагальнено теоретико-методичні 

підходи до оцінювання рівня технологічної готовності підприємств задля удосконалення 

організаційно-економічного механізму розвитку їх наукомісткої діяльності в умовах Індустрії 

4.0 при специфічних проявах дії закономірностей конкуренції. Запропоновано процедуру 

оцінювання економічного розвитку суб’єктів виробничо-комерційної діяльності, що 

передбачає використання системи збалансованих показників, що адаптована до особливостей 

перебігу процсів четвертої промислової революції.   

Результати роботи впроваджено у навчальний процес: дисципліни «Управління 

міжнародними бізнес проектами», «Індустрія 4.0», «Конкуренція та 

конкурентоспроможність міжнародного бізнесу», «Міжнародні стратегії економічного 

розвитку». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 1 навчальний 

посібник; захищено 1 докторська та 1 кандидатська дисертації; 5 магістерських робіт, 6 

бакалаврських робіт, опубліковано 11 статей, 15 тез доповідей на конференціях. До виконання 

залучалось 12 співробітників кафедри, 2 аспіранти, 15 студентів.  

  



Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 

 

 

36 

 

ФММ – 1/2-2017 
Д/Р 0117U003124 «Моделювання динаміки економічних та управлінських процесів на 

глобальному, регіональному та мікро- рівнях» (Науковий  керівник  -   д.е.н., проф. Войтко 

С. В.). 

Удосконалено методний підхід до оцінювання динаміки економіко-інноваційного 

розвитку країн світу. Обґрунтовано особливості оцінювання рівня впливу екстернальних 

чинників на динаміку економічних та управлінских процесів підприємств. Проаналізовано 

показники, що характеризують потенціал України та країн світу до впровадження 

інноваційних технологій в умовах четвертої промислової революції. Розроблено рекомендації 

з підвищення ефективності управління проектами та стартапами на принципах Індустрії 4.0. 

Проведено ранжування країн світу за рівнем їх технологічної готовності до змін у 

пріоритетних галузях промисловості з урахуванням приналежності до процесів четвертої 

промислової революції .  

Результати роботи впроваджено у навчальний процес: «Основи сталого розвитку», 

«Сталий інноваційний розвиток», «Міжнародна економіка», «Світова економіка», 

«Логістика». 

  У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 9 наукових 

фахових статей, підготовлено 1 кандидатську дисертацію. До виконання залучалось 6 

співробітників кафедри, 3 аспіранти, 12 студентів.  

 

Кафедра менеджменту 

 

ФММ – 2/1-2018 

Д/Р   0117U005640 «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і 

підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки» 

(Науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова В. В.) 

   Виявлено та обґрунтовано необхідність формування системного підходу до 

управління економічною безпекою підприємства на засадах комплексного взаємозв’язку 

основних не фінансових та фінансових показників, у тому числі, за умов використання 

методології оцінювання фінансового стану підприємства, з урахуванням показників 

ефективності (прибутковості, рентабельності, доходності, результативності) діяльності 

суб’єкта господарювання. Досліджено розвиток теорії і практики комплаєнс-функції до умов 

виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства з метою забезпечення його 

економічної безпеки. Запропоновано для забезпечення економічної безпеки промислового 

підприємства використовувати комплаєнс-функцію, як ефективний елемент контролю над 

відповідністю практичних дій персоналу підприємства вимогам діючого законодавства, 

існуючим положенням, нормам та інструкціям. Обґрунтовано, що сталий і динамічний 

розвиток промислового підприємства, його ефективність і конкурентоспроможність тісно 

пов'язані з економічною безпекою підприємства. Доведено взаємозв’язок економічної 

стійкості, економічної безпеки підприємства та антикризового управління та їх 

взаємозалежність. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня економічної безпеки 

підприємства на засадах здійснення антикризового управління (у тому числі превентивного).  

В рамках виконання проекту Erasmus+ Jean Monnet MODULE «Європейські бізнес-

моделі: трансформація, гармонізація та впровадження в Україні» підготовлено та 

проведено (22.10.19 - 31.10.19 р.) тренінги: «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, 

динаміка, пріоритети», «Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України» 

(на тему: «ЄС у формуванні економічної безпеки країни»), на яких розглянуто ідентифікацію 

пріоритетів та перспектив поглиблення співпраці України та ЄС, досліджено розвиток 

бізнесу в умовах євроінтеграції в контексті досвіду країн ЄС та вітчизняних реалій. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес: дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини», «Економічна безпека підприємства», «Економічний аналіз». 
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У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 1 науково-

методичну працю, 4 наукових фахових статей,. що входять до наукометричної бази даних 

(Index Copernik). До виконання залучалось 7 співробітників кафедри, 2 аспіранти, 4 

студенти. За результатами наукових досліджень студентами магістрами захищено 4 

дипломні роботи.  

 

ФММ – 2/2-2018 

Д/Р 0117U005641 «Удосконалення процесів управління логістичними системами 

українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку» (Факультет 

менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н. доц. Луценко І.С.) 

  Науково-методично обґрунтовано методологію управління ризиками в ланцюгах 

поставок для забезпечення надійності. Удосконалено теоретичні основи оцінювання, аналізу 

та підбіру відповідних альтернатив управлінських рішень щодо вибору моделі управління 

ризиками в ланцюгах поставок. Обґрунтовано доцільність використання математичних 

методів вибору альтернативних рішень управління ризиками в ланцюгах поставок. Дістало 

подальшого розвитку модель залежності постачальника від ролі елементу за матрицею 

Краліча. Запропоновано комплексне вирішенні організаційних та методичних проблем 

управління надійністю поставок в логістиці постачання, розробці рекомендацій з оптимізації 

окремих бізнес-процесів у логістиці постачання. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін: 

«Управління ланцюгами поставок» (удосконалено тему «Методи прийняття рішень щодо 

управління ланцюгами поставок в умовах невизначеності», розділ «Стійкість ланцюгів 

поставки. Загальна логічна схема прийняття рішень щодо вибору конфігурації рішень щодо 

усунення порушень в ланцюгах поставок з врахуванням факторів невизначеності»; 

«Логістика» (розширено тему «Інформаційна логістика»,  завдяки розробленню алгоритму 

формування інформаційно-логістичної системи підприємства). Розроблено та впроваджено 

у новому навчальному році дисципліну «Складська логістика» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

У звітному 2019 році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 1 

стаття у фаховому виданні, що  входить до наукометричної бази даних (Index Copernik), 

зроблено 4  доповідей на конференціях, опубліковано 4 тез доповідей. До виконання 

залучалось 5 студентів кафедри. За результатами наукових досліджень студентами 

магістрами захищено 13 дипломних робіт.  

 

ФММ – 2/1-2019 

Д/р  0118U100598 «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах 

неоіндустріальної економіки» (Науковий керівник – д.е.н., доц. Кравченко М. О.) 
Досліджено сучасний стан, особливості та механізми реалізації інноваційної 

підприємницької діяльності на основі проведення системного аналізу її сутності, функцій та 

принципів. Узагальнено та проаналізовано зарубіжний досвід розвитку інноваційного 

підприємництва та управління ним. Визначено функції державних органів, квазідержавних 

установ, елементів інноваційної інфраструктури у забезпеченні ефективності інноваційної 

підприємницької діяльності в Україні. Структуровано та систематизовано проблеми, що 

стримують її розвиток. Визначено механізм забезпечення неоіндустріальної трансформації 

вітчизняної економіки на основі розвитку інноваційної підприємницької діяльності. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес: дисципліни Впровадження в 

навчальний процес наукових результатів роботи (зокрема, при викладенні дисциплін 

«Менеджмент стартап проектів», «Розроблення стартап проектів», «Організація 

інноваційної діяльності», «Венчурний бізнес», «Науково-дослідна робота за темою 

магістерської дисертації». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 1 підручник, 3 

навчальні посібники, 10 наукових фахових статей, з них у фахових виданнях – 6, у журналах, 

що входять до бази даних Scopus – 1, підготовлено 8 магістерських дисертацій. До 

виконання залучалось 9 співробітників кафедри, 3 аспіранти, 18 студентів магістратури. 
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Кафедра промислового маркетингу    

 

ФММ-3/2-2014  

Д/Р № 0113U006455 «Стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах 

турбулентного середовища» (кафедра промислового маркетингу, факультет менеджменту 

та маркетингу, керівник: Солнцев С.О.).  

 Розроблено систему індикаторів ефективного функціонування маркетингової 

інформаційної системи промислового підприємства, що на відміну від існуючих пов’язана з 

новою архітектонікою маркетингової інформаційної системи та дозволяє виявити слабкі 

місця в інформаційному обміні підприємства з ринковим середовищем. Удосконалено 

теоретико-методичні положення оцінювання ефективності функціонування маркетингової 

інформаційної системи підприємства, що на відміну від існуючих включають дослідження 

такої складової, як комунікаційна шина, що дозволяє підвищити якість оцінювання 

внутрішніх та зовнішніх комунікацій підприємства. Побудовано архітектоніку маркетингової 

інформаційної системи, яка враховує нові особливості комунікаційних процесів у 

економічних відносинах, і на відміну від існуючих, складається з таких елементів: система 

моніторингу; система маркетингових досліджень; система зберігання даних, інформації, 

методів та моделей; система генерування вихідної інформації; комунікаційна шина. Це 

дозволяє підвищити якість забезпечення маркетинговою інформацією управління 

машинобудівного підприємства. 

Результати роботи впроваджено у навчальнийпроцес при викладанні низки дисциплін, 

зокрема: «Маркетинг», «Cтатистика», «Статистичне забезпечення маркетингу», 

«Стратегічний маркетинг».  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт захищено 1 

кандидатську дисертацію, опубліковано 8 статей, зроблено 10 доповідей на конференціях. 

До виконання залучалось 22 студента та 2 аспіранти. За результатами науковихдосліджень 

студентами захищено 11 магістерських робіт та 19 бакалаврських робіт.  

  До виконання залучалось 7 співробітників кафедри, 2 аспіранти, 20 студентів.  

 

ФММ-3/1-2018  

Д/Р № 0117U004911 «Маркетинг стартап-проектів» (кафедра промислового маркетингу, 

факультет менеджменту та маркетингу, керівник: Гнітецький Є.В.).  

  Сформовано базові концептуальні положення маркетингу в інвестиційному 

середовищі на ранніх єтапах життєвого циклу інвестиційного проекту. Визначено базові 

критерії дефініції стартап-проектів. Досліджено моделі організації бізнесу з врахуванням 

вимог щодо діяльності підприємств на наведених етапах.  

Розроблено систему індикаторів ефективного функціонування маркетингової складової при 

реалізації інвестиціних проектів на етапі стартап.  

У досконалено теоретико-методичні положення оцінювання ефективності 

функціонування маркетингової інфраструктури підприємства що займається реалізацією 

стартап-проекту, що на відміну від існуючих включають дослідження такої складової, як 

community rate, що дозволяє підвищити якість оцінювання внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій підприємства. 

Результати роботи впроваджено у навчальнийпроцес при викладанні низки дисциплін, 

зокрема: «Маркетинг», «Інвестування», «Бізнес-планування», «Інфраструктура товарного 

ринку».  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 8 

статей, зроблено 10 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 22 студента. За 

результатами науковихдосліджень студентами захищено 2 магістерські дисертації та 9 

бакалаврських робіт.  

  До виконання залучалось 4 співробітники  кафедри, 1 аспірант, 11 студентів.  
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Кафедра економіки і підприємництва   

  

ФММ-4/4-2011 

Д/Р № 0108U009338 «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної 

моделі економіки України» (кафедра економіки і підприємництва, факультет 

менеджменту та маркетингу. – керівник Круш П.В.) 

  Визначено можливості, необхідність та типи стратегії диверсифікації, які з огляду на 

досвід та вплив факторів середовища діяльності є найбільш оптимальними до запровадження 

у діяльності підприємства. У цьому аспекті також обґрунтовано доцільність здійснення 

внутрішньо організаційних змін та відповідної комунікаційної політики з метою мінімізації 

можливого опору змінам. 

Результати було впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Організація підприємницької діяльності»,  «Проектний аналіз», «Потенціал і 

розвиток  підприємства», «Комп'ютерні технології на підприємстві», «Планування та 

контроль на підприємстві» «Економічне управління підприємством» 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 4 – 

магістерські роботи, 7 –  бакалаврські роботи, 10 статтей 22 тези доповіді на конференції. 

 

ФММ-4/1-2016 

Д/Р 0116U002565 «Підвищення ефективності функціонування інституціональної 

структури національного господарства» (кафедра економіки і підприємництва, факультет 

менеджменту та маркетингу. – керівник Тульчинська С.О.) 

  Розроблено заходи щодо підвищення мотивації регіонів та об’єднаних територіальних 

громад через підвищення/зниження ставок базової дотації для регіонів, що її отримують, та 

введення зниження ставки реверсної дотації для регіонів-донорів. А також урахуванні при 

визначенні індексу податкоспроможності відповідного бюджету не тільки надходжень від 

податку на доходи фізичних осіб з урахуванням кількості населення, а й інших видів прямих 

та непрямих податків, що сприятиме активізації підприємницької, інвестиційно-інноваційної 

діяльності та зменшенню асиметричності територіального розвитку, зумовить збільшеннчя 

доходів місцевих бюджетів, підвищення якості надання суспільних послуг, підвищення 

соціально-економічного середовища регіонів та забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності населення. 

Результати роботи було використано Державною регуляторною службою України у 

частині удосконалення окремих аспектів державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності за умов нарощення процесу децентралізації (довідка № 6526020-19 

від 08.08.2019 р.). 

Результати було впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, зокрема 

«Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія)», «Податкова система», 

«Національна економіка», «Державне регулювання економіки». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 3 

монографіі, 12 фахових статей (із них 7 у збірниках цитування міжнародних баз даних), 

спільно з студентами - 8 статей, опубліковано 15 тез доповідей. До виконання залучалось 10 

студентів.   

 

ФММ-4/2-2016 

Д/Р 0116U004578 «Економічна діагностика в системі управління суб’єктів 

господарювання в ринкових умовах» (кафедра економіки і підприємництва, факультет 

менеджменту та маркетингу – керівник Мартиненко В.П.) 

  Удосконалено науково-методичний ̆підхід до оцінювання ефективності управління 

основними виробничими засобами поліграфічних підприємств і здійснено аналіз структури, 

стану та ефективності їх використання.  

Визначено детермінанти підвищення ефективності управління основними виробничими 

засобами, обґрунтовано концептуальні положення управління та розвинуто елементну 

структуру організаційно-економічного механізму управління ними, надано практичні 
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рекомендації щодо підвищення ефективності управління основними виробничими засобами 

поліграфічних підприємств.  

Отримані результати використано у практичній діяльності ТОВ «Київська друкарня 

ВОЛЬФ» – використано концептуальні положення управління у частині застосування 

повноциклової моделі управління змінами структури основних виробничих засобів при 

плануванні змін парку устаткування та модернізації обладнання для розширення спектра 

послуг і асортименту продукції (довідка No 274/17 від 20.09.2017 р.).  

  Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні низки 

дисциплін, зокрема:  «Економіка та організація виробництва», «Економіка видавництв і 

поліграфічних підприємств», «Стратегічне управління підприємством», «Економіка 

підприємства»  

  У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 10  

фахових статей (із них 7  у збірниках цитування міжнародних баз даних), спільно з 

студентами - 5 статей, опубліковано 12 тез доповідей. До виконання залучалось 10 

студентів. Захищено 1 кандидатську дисертацію. 

 

ФММ-4/3-2016 

Д/Р 0116U004579 «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи 

їх вирішення» (кафедра економіки і підприємництва, факультет менеджменту та 

маркетингу. – керівник Круш П.В.) 

  Розроблено концептуальні положення управління основними виробничими засобами 

та розвинуто елементну структуру організаційно- економічного механізму управління 

основними виробничими засобами поліграфічних підприємств. Диференціацію підприємств 

запропоновано здійснювати за допомогою багатофакторного порівняльного аналізу за 

показниками фондовіддачі, продуктивності праці, коефіцієнта придатності основних 

виробничих засобів, коефіцієнта придатності активної частини основних виробничих засобів, 

рентабельності основних виробничих засобів і частки активної частини основних виробничих 

засобів підприємства.  

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економіка та організація виробництва», «Видавництво та поліграфія», «Галузеве 

машинобудування»; «Економіка видавництв і поліграфічних підприємств», «Стратегічне 

управління підприємством»  

Отримані результати використано у практичній діяльності ПрАТ ЛКФ «Атлас» – 

впроваджено організаційно-економічний механізм управління основними засобами у частині 

підвищення ефективності планування змін у структурі основних виробничих засобів (довідка 

No 14/1/18 від 01.02.2018 р.) 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 4 

монографії, 20 фахових статей (із них 8 у збірниках цитування міжнародних баз даних), 

спільно з студентами - 8 статей, опубліковано 22 тез доповідей. До виконання залучалось 

10студентів. Захищено 1 кандидатську дисертацію 

 

ФММ-4/4-2016 

Д/Р 0116U004577 «Управління економічною безпекою суб’єктів національного 

господарства» (кафедра економіки і підприємництва, факультет менеджменту та 

маркетингу. – керівник Марченко В.М.) 

  Запропоновано  алгоритм оцінювання управління антикризової стратегії підприємства за 

допомогою нефінансових показників. Втілено системний та об’єктивний підходи до оцінки 

економічної категорії «антикризове управління». Проаналізовано та розроблено  оцінку 

антикризового управління вітчизняних підприємств харчової промисловості. Обґрунтовано 

умови забезпечення та фактори антикризового управління підприємством. Внесено 

пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму управління антикризовою 

стратегією підприємства з точки зору сучасної теорії сталого розвитку, в рамках якої 

механізм управління антикризовою стратегією підприємства розглядається з урахуванням 

цілей сталого розвитку та економічної безпеки підприємства. 
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  Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економічна безпека підприємств», «Інтелектуальний бізнес», «Проектний аналіз».  

З використанням результатів виконаної роботи опубліковано 8 фахових статей, 

зроблено 3 доповіді на конференціях.  

 

ФММ-4/5-2016 

Д/Р 0116U002566 «Державний та приватний сектори в системі управління та 

регулювання національного господарства» (кафедра економіки і підприємництва, 

факультет менеджменту та маркетингу. – керівник Шашина М.В.) 

  Встановлено, що основним інструментом завдяки якому можна поліпшити ефективність 

кадрової політики та мінімізувати негативні впливи проблем, що тягне за собою висока 

мобільність робочої сили є розробка та комплексне застосування різних методів 

мотивування; з'ясовано, що мотивацію слід розглядати як збалансовану систему заходів 

орієнтовану на створення тих мотивів, що штовхають людину, то здійснення тієї чи іншої дії.  

  Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Організація підприємницької діяльності»,  «Глобальна економіка», «Національна 

економіка», «Державне регулювання економіки», «Економіка та організація інноваційної 

діяльності» 

З використанням результатів виконаної роботи опубліковано 20 фахових статей, 

зроблено 15 доповідей на конференціях.  

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки   

ФММ-5/1-2013 

Д/Р 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах 

постіндустріальних трансформацій» (Факультет менеджменту та маркетингу – керівник 

Крейдич І.М.). 

  Обґрунтовано  ендогенні та екзогенні фактори, що обмежують активність вітчизняних 

промислових підприємств та заважають їх розвитку. Узагальнено теоретико-методичні 

підходи до оцінювання імперативів реалізації політики бізнес-лідерства машинобудівних 

підприємств України тотожність між коефіцієнтами бізнес-лідерства підприємства, 

коефіцієнтом розвитку людського капіталу підприємства. Проаналізовано діяльність 

успішних країн регіону Центральної і Східної Європи. Узагальнено теоретико-методичні 

інструменти індустріальної політики в області стимулювання експорту, у тому числі для 

підприємств малих і середніх бізнесів (SME). 

  Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економіка, планування і організація виробництва», «Основи економічної теорії 

(ринкової економіки)», «Економіка та бізнес», «Гроші та кредит», «Інноваційний 

менеджмент» та ін. 

Результати розробок можуть використовуватись органами виконавчої влади при 

обґрунтуванні заходів щодо управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових 

підприємств, а також як навчальний матеріал при викладанні економічних курсів та 

підготовці навчально-методичної літератури з економіки підприємств тощо. 

У звітному році з використанням результатів виконаної роботи опубліковано 6 

колективних монографій, в т.ч. 4 англійською мовою, 3 посібники, 22 статей, в тому числі: у 

фахових виданнях України – 20, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

SCOPUS та ін. – 22; зроблено 46 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 2 

аспіранти, 43 студенти 
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ФММ-5/1-2017 

Д/Р 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах 

трансформаційних змін» (Факультет менеджменту та маркетингу - керівник Крейдич І. 

М.) 

  Досліджено сутність і структуру персоналу промислового підприємства, проаналізовано 

процес її формування та основні напрями її вдосконалення в сучасних трансформаційних 

умовах. Запропоновано підхід до управління внутрішньою мобільністю персоналу 

промислового підприємства в контексті конвергенційних процесів. Сформовано 

інструментарій моделювання процесу формування освітнього рівня персоналу з метою 

забезпечення ефективності навчання персоналу підприємства.  Розроблено методичний підхід 

щодо дослідження фінансового забезпечення розвитку персоналу промислових підприємств, 

що надало можливість визначити кореляційний зв'язок між значеннями інтегральних 

коефіцієнтів поточного фінансування, структури капіталу, ефективності фінансової 

діяльності та інтегральним коефіцієнтом розвитку персоналу.  

   Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема: «Фінансове забезпечення упроавління персоналом», «Економіка і організація 

виробництва», «Виногорода та компенсація», «Управління персоналу» та ін. 

  Результати розробок можуть використовуватись органами виконавчої влади при 

обґрунтуванні заходів щодо управління людським потенціалом, а також як навчальний 

матеріал при викладанні економічних курсів та підготовці навчально-методичної 

літератури.  

  У звітному році з використанням результатів виконаної роботи опубліковано 3 

колективних монографій, в т.ч. 2 англійською мовою, 10 статтей, в тому числі: у фахових 

виданнях України – 7, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS 

та ін. –106; зроблено 21 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 2 аспіранти, 12 

студентів. 

 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем    

ФММ-6/1-2016 

Д/Р 0116U007059 «Моделювання функціонування ринків та поведінки економічних 

агентів в умовах кризових явищ» (Факультет менеджменту та маркетингу - керівник: 

Капустян В.О.). 

  Зроблено змістовний огляд джерел, що стосуються аналізу впливу показників 

управлінського апарату на макроекономічні показники країни. Розроблено економетричні 

моделі конкуренції на українському ринку програмного забезпечення, побудовано модель 

процесу технологічного переозброєння Київського регіону.. Також до деяких економічних 

процесів застосовано апарат когнітивного моделювання (наприклад, в функціонування 

туристичної агенції).  

Результати роботи можуть бути застосовані під час моделювання економіки 

макрорегіонів. Запропоновані підходи та створені на їх основі моделі можуть 

використовуватися управлінським апаратом. Результати проведеного наукового 

дослідження впроваджені в навчальний процес при викладанні дисциплін «Моделі економічної 

динаміки», «Моделювання економіки», «Оптимальне керування та теорія ігор в економіці».  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: опубліковано 11 

фахових статтей, зроблено 30 доповідей на конференціях, 2 навчальних посібника. До 

виконання залучалось 17 студентів. За результатами наукових досліджень студентами 

захищено 7 магістерських робіт. 
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3. Інноваційна діяльність 

 

 

3.1. Діяльність в рамках інноваційного середовища Науковий парк 

«Київська політехніка». Участь у Фестивалі інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge» 
 

Факультетом заключено договір про співпрацю від 05.05.2014 між ФММ і «Науковий 

парк «Київська політехніка».  

 

Кафедра міжнародної економіки: 

Договір про співпрацю від 18.06.2014 між ФММ і Світовим центром даних з геоінформатики 

та сталого розвитку НТУУ «КПІ». 

 

Кафедра промислового маркетингу:  

Результати дисертаційного дослідження Кофанова О.Є. «Маркетингове забезпечення 

реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері» (наук. Кервіник проф. Зозульов О.В.) 

впроваджено: «Науковий  парк  «Київська  політехніка»  (м. Київ);  ТОВ «Бізнес-інкубатор 

«Сікорскі  Челендж»  (м. Київ). 

 

Кафедра менеджменту: немає  

Кафедра економіки і підприємництва: немає 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає  

Кафедра математичного моделювання економічних систем  

 

3.2. Виконання проектів у рамках Інноваційно-виробничої платформи та 

приклади створеної інноваційної продукції для потреб оборони і безпеки 

держави. 

Науковий напрям факультету не передбачає такої участі.  

 

3.3. Аналіз інноваційної діяльності з Київською міською державною 

адміністрацією, з облдержадміністраціями, міністерствами та 

вітчизняними підприємствами, зокрема м. Києва 

 
Кафедра міжнародної економіки:  

 Налагоджено подальшу співпрацю із підприємствами України за результатами впровадження 

аспірантами кафедри міжнародної економіки розробок за темою дисертацій, серед яких найбільш 

вагомі: 

1. Круцяк М. О. Обгрунтовано доцільність впровадження системи управління попитом на 

електричну енергію на базі енергоакумулюючого обладнання з використанням технологій Smart-

GRID у години пікового виробітку електричних станцій на базі джерел з негарантованою генерацією 

та систем високоманевреної генерації електричної енергії. Впроваджено на підприємстві «Науково-

виробниче приватне підприємство «ДАК – Електропром», м. Сміла, Черкаська обл. (Довідка про 

впровадження від 03.03.2019). 

2. Покрас О. С. Розроблено методику визначення динамічної собівартості продукції. Зазначена 

методика сприяє підвищенню рівня ефективності планування та реалізації стратегії управління 

витратами та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Впроваджено на підприємстві ТОВ 

Фірма «Семпал Ко Лтд», у результаті чого оптимізовано процес калькуляції собівартості продукції. 

(Довідка про впровадження від 20.11.2019). 
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3. Ситайло У. В. Розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання рівня економічної 

безпеки ринку електричної енергії на основі виокремлення груп показників відповідно до умов нової 

моделі ринку електроенергії. Впроваджено у Відокремлений підрозділ «Енергоатом – Трейдинг» ДП 

НАЕК «Енергоатом» (Довідка про впровадження від 06.02.2019). 

4. Ситайло У. В. Запропоновано підхід до ідентифікації чинників, а також вагомості їх впливу, 

на рівень економічної безпеки постачальників електроенергії в умовах функціонування нової моделі 

ринку. Впроваджено на ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» (Довідка про впровадження від 25.11.2019). 

  

Кафедра економіки і підприємництва:  

Одержані результати  аспіранта Сірика М.В. використано у практичній діяльності ПрАТ ЛКФ «Атлас» 

– впроваджено організаційно-економічний механізм управління основними засобами у частині підвищення 

ефективності планування змін у структурі основних виробничих засобів (довідка No 14/1/18 від 01.02.2018 р.);  

ТОВ «Київська друкарня ВОЛЬФ» – використано концептуальні положення управління у частині застосування 

повноциклової моделі управління змінами структури основних виробничих засобів при плануванні змін парку 

устаткування та модернізації обладнання для розширення спектра послуг і асортименту продукції (довідка No 

274/17 від 20.09.2017 р.).   

 
Кафедра менеджменту:  
   03 червня 2019 року між КПІ імені І. Сікорського та Міністерством економічного 

розвитку та торгівлі підписано Меморандум про співпрацю за проектом «Синергія знань, 

досвіду та креативності заради майбутнього». Мета проекту – створити майданчик для 

співпраці Міністерства з університетською наукою у сфері економіки та державних фінансів, 

а також підвищення ефективності роботи Міністерства, створення кадрового резерву і 

забезпечення можливостей для студентів здобути відповідний досвід. Ментори проекту від 

КПІ ім. І. Сікорського (від кафедри менеджменту):за напрямом: Політики “економічного 

прориву”: світовий досвід - Дунська А.Р. за напрямом: Промислові політики: цілі, механізми, 

інструменти та результати - Жигалкевич Ж.М. за напрямом: Прогноз світових тенденцій 

розвитку на довгострокову перспективу з горизонтом 10, 20 та 30 років наперед - Кравченко 

М.О. 

 

В липні 2019 р. підписано Меморандум про співпрацю між Національним технічним 

університетом України «Київськй Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та ТОВ 

«Ю-КОНТРОЛ» з ініціативи завідувача кафедри менеджменту факультету менеджменту та 

маркетингу Дергачової В.В. та сприяння ректора університету Згуровського М.З. В рамках 

даної співпраці YouControl надає безкоштовний доступ студентам та проводить навчання 

з метою допомоги молодим експертам у їх професійній підготовці, навчити визначати 

благонадійність контрагентів шляхом відстеження змін фінансового стану або репутації 

компаній, аналізувати ділове середовище та навчитися користуватися відкритими даними. 

Планується проведення тренінгів експертами компанії, розроблення практичних кейсів для 

студентів з метою впровадження в освітній процес. Вже з нового навчального року студенти 

кафедри менеджменту зможуть вільно використовувати наданий компанією ліцензійний 

аккаунт аналітичної платформи для виконання практичних завдань у межах навчальних 

дисциплін «Стратегічне управління», «Корпоративне управління» (магістерська програма), 

«Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства», 

«Конкурентоспроможність в інноваційній діяльності», «Конкурентоспроможність 

міжнародного бізнесу» (бакалаврська програма) та підготовки наукових, курсових і 

дипломних робіт.  Доступ до аккаунту регламентується кафедрою менеджменту 

(відповідальна особа – доцент Артеменко Л.П.). 

 
Кафедра менеджменту у 2019 році співпрацювала з рядом підприємств щодо прходження практики 

студентів   на основі довго- і короткострокових договорів. Кафедрою укладено 10 довгострокових договорів, 

зокрема з компаніями ТОВ «Фармстандарт» «Електропривід», ТОВ БРИТМАРК,  Агенція А-груп, ПрАТ 

«Вентиляційні системи», приватна компанія СентеЛаб.   
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В 2018-2019 навчальному році серед підприємств, де студенти кафедри проходили переддипломну практику, 

були  ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза», ДП «Жулянський машинобудівний завод 

«ВІЗАР», ПАТ «Фармак» ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» ПрАТ «Карлсберг Україна» ТОВ 

«Богдан Ліфт», ТОВ НВП «Квант-Ефір», ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Ковальської»,  ПАТ 

«Оболонь»,ТОВ «Агромат». 
 

 

Наукові результати дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидатів економічних наук:  Кошньої Я. О були 

впроваджені на ПОСП "Перемога" Довідка про впровадження № 22/3 від 30.10.2018; Ченуші О. С. – ТОВ 

«ДТЕК Східенерго» довідка № 17/10 від 31.10.2018 р. 

 

Результати дипломних робіт ОС "Магістр" впроваджено на ряді підприємствах України: 
  ТОВ «ЄВРОФОРМАТ Стальконструкція» акт впровадження №3 від 25.10.19; ТОВ «Логістик-Плюс» про 

впровадження №8 від 25.10.19; ТОВ «Інтерфлон України» акт впровадження довідка від 27 жовтня 2019; ТОВ 

«Київська друкарня Вольф» довідка від 18.11.2019; ТОВ «Мобіле-Модус» акт впровадження № 1 від 

19.11.2019, ТОВ «Універсальний дата центр» акт впровадження № 5 від 25.10.19, ТОВ «ТКАЧІ» акт 

впровадження №2 від 25.10.19, ТОВ Київська Друкарня «Вольф» довідка від 25.10.19,  ТОВ «ЄВРОФОРМАТ 

Стальконструкція» акт впровадження №3 від 25.10.19; ТОВ «Логістик-Плюс» про впровадження від 

25.10.19; ТОВ «Інтерфлон України» акт впровадження довідка від 27 жовтня 2019; ТОВ «Київська друкарня 

Вольф» довідка від 18.11.2019; ТОВ «Мобіле-Модус» акт впровадження № 1 від 19.11.2019, ПрАТ «Філіп Моріс 

Україна», акт впровадження №11-257 від 31.05.2018 року; ПП «ПКП Камея», акт впровадження №122 від 

1.11.2018 року; ПрАТ «ВЕНТС», акт впровадження №135/1 від 10.10.2018 року; ТОВ «КДД Інжинірінг», акт 

впровадження №261018/56 від 26.10.2018 року. 

 

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 

  Наукові розробки кафедри тісно пов’язані з діяльністю промислових підприємств України. За 

результатами проведених наукових досліджень підготовлено та передано аналітичні записки до ТОВ 

«Київаеропроект». 

Зустріч з представниками Київського  національного університету імені Тараса Шевченка та 

Європейської мережі підприємств “Enterprise Europe Network”  в контексті розвитку на базі 

університетів трансферу технологій та представлення розробок  EEN./ Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка та Європейська мережа підприємств “Enterprise Europe Network”, 

18/06/2019 (Іляш О.І.) 

Засідання Міжвідомчої робочої групи з питань координації процесів імплементації та 

забезпечення моніторингу соціальних та економічних досягнень України у рамках Цілей сталого 

розвитку ООН / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за проектом «Синергія знань, 

досвіду та креативності заради майбутнього», Координатор системи ООН в Україні, 27/08/2019 (Іляш 

О.І.) 

 

Кафедра промислового маркетигу:  

  Результати робіт викладачів впроваджені:  

ПІБ випускника Назва підприємства Вихідні дані 

Писаренко Н.Л. 

Державне підприємстао "Полтавський 

регіональний науково-технічний центр 

стандартизації, метрології та сертифікації" 

№ 01-11\1247 від 12.06.2019 

Черненко О.В. 

 

ТОВ «Новітнє обладнання» №38 від 06.02.2019 

ТОВ «АТОН-ГРУП» №38 від 17.07.2018 

ТОВ «Газкомплекс» №014 від 19.07.2018 

ПП «Агентство індустріального маркетингу» №17/08-01 від 17.08.2018 

Результати робіт магістрів були впровадженні:  

ПІБ випускника Назва підприємства Вихідні дані 

Вдовенко Є.О. ПП «Вікторія» №1 від 10.12.18 

Горбовська О.О. ГО «Школа медіа-патріотів» №38-1 від 15.11.18 

Добровольська А.С. ТОВ «Алітас-Тур» №2 від 01.12.18 

Домашева Є.А. ТОВ «Свера-Техно» №367 від 30.11.18 

Карпенко Д.В. ТОВ «Вебер» №14 від 11.12.18 

Лазебна В.Д. ТОВ «ЛАБА» №0135 від 14.12.18 

Савченко К.А. ФОП «Ergo Place» №01-151 від 05.12.18 
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Ситенко М.В. ТОВ «Ресурс Холдинг» №1 від 27.11.18 

Мороз Н.К. ТОВ «Продмаркет Трейд» №47/18 

Афанасьева К.О. ТОВ «АНК» №12 від 30.11.18 

Солнцев М.І. ТОВ «КАРОЛА» №111/1 від 05.06.19 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: 
Співпраця в рамках наукових проектів та практик студентів з ПАТ «Фоззі Групп», ННК 

«Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку». Результати магістерський дисертацій 

впроваджено в ряд компаній. 
 

 

 

3.4. Приклади найбільш вагомих результатів впровадження інноваційних 

розробок у звітньому році  
 

Кафедра міжнародної економіки: 

  В рамках співпраці із Державною службою України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів доцентом кафедри міжнародної у складі робочої групи 

економіки розроблено та видано низку методичних рекомендацій для використання органами 

виконавчої влади, а саме: 
1. Стефківський В.М. та інші. «Методичні рекомендації щодо проведення фітосанітарної експертизи з 

виявлення та діагностики шкідливих організмів в об’єктах регулювання (з метою отримання позитивних 

економічних результатів господарської діяльності)». Київ – 2019.  УДК-632.931(071). Видавництво «АК-

ГРУП». - 57 с. Веб-адреса : consumer.gov.ua  За підтримки ЄС. 

2. Стефківський В.М. та інші. «Методичні рекомендації щодо складання прогнозу розвитку та обліку 

багатоїдних шкідників,шкідників та хвороб зернових,зернобобових культур та багаторічних трав (для оцінки 

економічних результатів господарської діяльності)».Київ – 2019.  УДК – 632. Видавництво «АК-ГРУП». – 141с. 

Веб-адреса : consumer.gov.ua  За підтримки ЄС. 

3. Стефківський В.М. та інші. «Методичні рекомендації щодо складання прогнозу розвитку та обліку 

шкідників і хвороб технічних культур (для оцінки економічних результатів господарської діяльності)». Київ – 

2019. УДК – 632. Видавництво «АК-ГРУП». – 92с.Веб-адреса : consumer.gov.ua  За підтримки ЄС. 

4. Стефківський В.М. та інші. «Методичні рекомендації щодо складання прогнозу розвитку та обліку 

шкідників і хвороб картоплі, плодових, винограду та ягідних культур (для оцінки економічних результатів 

господарської діяльності)». Київ – 2019. УДК- 632. Видавництво «АК-ГРУП». – 114с. Веб-адреса : 

consumer.gov.ua  За підтримки ЄС. 

 

  

Кафедра менеджменту:  

  Викладач кафедри промислового маркетингу д.е.н., проф. Шульгіна Л.М. та 

менеджменту к.е.н., доц. Артеменко Ліна Петрівна; к.е.н., доц. Пічугіна Марина 

Анатоліївна; к.е.н., доц. Манаєнко Ірина Миколаївна; к.е.н. Жалдак Ганна Петрівна; к.е.н. 

Кузнєцова Катерина Олександрівна, к.е.н. Чорній Вікторі Валеріївна беруть участь у проекті 

«European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» 

(№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 01.09.2017, 

договір між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського» № 2017-2173/001-001. 

 

Команда «Z-KPI» студенти групи УВ-81: Бобильов Костянтин, Ільющенкова 

Анастасія, Олешкевич Святослав, Маслова Аліса, Попович Василь, Горлов Микита, 

Максін Станіслав, Зіма Дар`я під керівництвом доцента Артеменко Л.П. прийняли участь 

у ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСУ LoNG (Look of New Generation/Погляд нового 

покоління) Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київської Бізнес 

Школи, Академії праці, соціальних відносин і туризму за підтримки Мережі глобального 

договору ООН в Україні. В рамках конкурсу було розроблено конкурсне завдання  від 
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ПрАТ «Дубномолоко» – реальна стратегічна задача, вкрай важлива для розвитку регіону, 

місцевої громади, довкілля. Для її вирішення передбачатиметься залучення інвестицій на 

державному і корпоративному рівні. Учасники команди отримали сертифікати. 
 
Наукові результати дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидатів економічних наук:  Кошньої Я. О були 

впроваджені на ПОСП "Перемога" Довідка про впровадження № 22/3 від 30.10.2018; Ченуші О. С. – ТОВ 

«ДТЕК Східенерго» довідка № 17/10 від 31.10.2018 р. 
  

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає  

Кафедра економіки і підприємництва: немає  

Кафедра промислового маркетигу: немає  

Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає 
 

 

3.5. Кількість отриманих охоронних документів. Окремо з них в інших 

країнах. Кількість заключених ліцензійних договорів 
 

Кількість отриманих співробітниками ФММ патентів – 6   

Кількість отриманих співробітниками ФММ авторських прав - 17 

Проданих ліценцій – не передбачається виходячи із профілю факультету.  

___________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

 

Кафедра міжнародної економіки: 
Патенти: 2 

1. Зносостійкий композиційний матеріал на основі нікелю // Патент України на корисну модель № 135075: клас 

С22С 19/03 (2006.01), С22С 32/00. – Роїк Т.А., Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю. – Бюл. № 11. – Опубл. 10.06.2019. – 4 

с. 

2. Антифрикційний композиційний матеріал на основі міді // Патент України на корисну модель № 135076: клас 

С22С 9/00, С22С 1/00, С22С 1/04 (2006.01), С22С 1/05 (2006.01). – Роїк Т.А., Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю. – Бюл. 

№ 11. – Опубл. 10.06.2019. – 4 с. 

       Свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 13 
1. А. с. 90357 Підручник «Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0» / С. В. Войтко. - № 90357, 

дата реєстр. 01.07.2019; Бюл. 2019, № 3 

2. № 78932 «Монографія «Управління інноваційними свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№91646 Літературний письмовий твір “Рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Міжнародні 

стратегії економічного розвитку” для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”спеціалізації “Управління у 

сфері оборонно-промислового комплексу” освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання, автори 

Корогодова Олена Олександрівна, Черненко Наталія Олександрівна, Глущенко Ярослава Іванівна, дата 

реєстрації 15.08.2019р. 

3. №87217 від 25.03.2019. Навчальний посібник «Економіка і організація виробництва» Петренко К.В. 

Скоробогатова Н.Є.  

4. №91489 від12.08.2019 Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів « Історія економіки 

та економічної думки» Петренко К.В. Коновалова Н.С. 

5. № 91350 від 07.08.2019р. на науковий твір «Рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Інвестування»  

6. № 91352 від 07.08.2019р. на наукову статтю «Міжнародна конкурентоспроможність країн у реаліях 

інноваційних зрушень Індустрії 4.0»  

7. № 91351 від 07.08.2019р. на наукову статтю «Концептуальні засади формування сталого розвитку 

суспільства в контексті Індустрії 4.0»  

8. №76758 від 09.02.2018. «Методичні рекомендації щодо складання прогнозу та обліку шкідників та 

хвороб картоплі,овочевих,плодових, винограду та ягідних культур». Стефківський В.М. та інші. \ 

9.  №78293 від 12.04.2018. « Вимоги щодо проведення фітосанітарної експертизи з виявлення та 

діагностики шкідливих організмів в об*єктах регулювання» Стефківський В.М. та інщі.   

10.  №76760 від 09.02.2018. «Метоодичні рекомендації щодо складання прогнозу розвитку та обліку 

шкідників і хвороб технічних культур». Стефківський В.М. та інші.   

11. №76759 від 09.02.2018. « Методичні рекомендації щодо складання прогнозу розвитку та обліку 

багатоїдних шкідників,шкідників і хворооб зернових,зернобобових культур та багаторічних трав». Стефківський 

В.М. та інші. 
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12. № 92756  від 15.08.2019  «Економіка праці і соціально-трудові відносини Економіка праці і соціально-

трудові відносини навчальний посібник для студ. спеціальності 051 «Економіка»». Черненко Н. О. 

13. № 92755 від 15.08.2019 «Рекомендації до виконання курсової роботи» з курсу «Міжнародна торгівля» 

для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління в сфері оборонно-

промислового комплексу» освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання». Кухарук А. Д., 

Корогодова О.О., Черненко Н. О. 

 

Кафедра економіки і підприємництва: 
Патенти: 4 

1. Пасивна система охолодження трансформатора. Автори: Ніщик О.П., Терех О.М., Вознюк М.М., Руденко 

О.І. Патент України на корисну модель № 136468 - Опубл. 27.08.2019. Бюл.№ 16. 

2. Теплообмінна поверхня. Автори: Ніщик О.П., Терех О.М., Вознюк М.М., Руденко О.І. Заявка на корисну 

модель  № u 201906264, Україна. (від 05.06.19 р.), реєтраційний № 4059 (КПІ) 

3. Пластинчасто-ребриста теплообмінна поверхня. Автори: Ніщик О.П., Терех О.М., Вознюк М.М., Руденко 

О.І. Заявка на корисну модель № u 201908595, Україна, (від 18.07.19 р.) 

4. Трансформатор. Автори: Руденко О.І, Ніщик О.П., Терех О.М., Бахмачук С.В. Заявка на корисну модель. № u 

2019…, Україна. (подано 25.10.19 р.) 

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 4 

1. Свідоцтво №89325 України про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма 

«Моделювання зони забруднення за допомогою інтерполяційної функції Гауса» / Ю.В. Сидоренко, О.В. 

Кривда / Державна служба інтелектуальної власності України - 04.06.2019. 

2. Свідоцтво №76790 України про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма 

«Деформаційне моделювання за допомогою політочкових перетворень» / Ю.В. Сидоренко, Кривда О.В. / 

Державна служба інтелектуальної власності України - 12.02.2019. 

3. Свідоцтво №91186 України про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма 

«Моделювання гідроакустичного сигналу в плоско-паралельному хвилеводі променевим методом» / 

Кривда О.В., Дудко А.В. / Державна служба інтелектуальної власності України - 31.07.2019. 

4. Свідоцтво №91187 України про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма «Система 

обробки ризиків в ІТ-компанії» / Кривда О.В., Шведова Г.В. / Державна служба інтелектуальної власності 

України - 31.07.2019. 

 

Кафедра промислового маркетингу: немає  

Кафедра менеджменту: немає  

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: немає  

Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає 
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4. Міжнародне наукове співробітництво 

  

4.1. Аналіз і приклади участі науковців підрозділу у виконанні міжнародних наукових 

проектів, договорів, грантів, контрактів. 

 ФММ має договори про наукову співпрацю з наступними ВНЗ: 

1. Технічний університет м. Ілменау, ФРН; 

2. Брестський державний технічний університет, Білорусь;економічний факультет; 

3. Білоруський національний технічний ун-т, Білорусь;факультет маркетингу, 

менеджменту, підприємництва 

4. Технічний ун-т, м. Габрово, Болгарія; господарський факультет; 

5. Технічний університет м. Софія, Болгарія, господарський факультет; 

6. Технічний ун-т, м. Варна, Болгарія 

7. Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, Росія; факультет 

економіки та менеджменту; 

8. Московський державний технічний університет ім. М.Е.Баумана, Росія; факультет 

«Інженерний бізнес і менеджмент» 

9. Новгородський державний ун-т ім.. Ярослава Мудрого, Росія;інститут економіки та 

управління; 

10. Нижньогородський державний університет ім.. М.І. Лобачевського, Росія; 

11. Ун-т Св.. Кирила та Мефодія, м. Скопє, Македонія; факультет машинобудівний;  

12. університетом м. Братислава, Словаччина 

13. Вільнюський технічний ун-т ім. Гедимінаса, Латвія;факультет управління бізнесом;  

14. Ризький технічний університет, Латвія, інженерно-економічний факультет; 

15. Талліннський технологічний ун-т, Естонія 

16. Політехніка Краківська, Польща; 

17. Академія Леона Козьмінського, Варшава, Польща 

18. Політехніка Лодзька, Польща  

19.  Вища школа логістики, Вроцлав, Польща 

20. Університет Бізнес Академії Нові Сад, Сербія 

21. Міжнародний університетський коледж (м. Добрич, Болгарія), 

22. Сілезьський політехнічний університет, м. Гливиці, Польща 

23. Академія Технічно-Гуманістична в Бєльско-Бялей, Польща 

24. Економічний університет м. Вроцлав, Польща. 

 
 

Студенти ФММ у складі команди ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and 

Management) – студентської  організації,  яка об’єднує студентів технічних ВНЗ 26 

Європейських країн – приймали участь у щорічному конкурсі бізнес-проектів. Мета 

діяльності організації ( www.estiem.org ) – поширення співпраці між студентами ВНЗ Європи, 

які вивчають менеджмент та оптимізаційні процеси в економіці. Мережа складається з 77 

локальних груп у 30 країнах Європи та охоплює понад 60 000 студентів.  

   

http://www.estiem.org/
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   Згідно з договором № 2017-2173/001-002 між Національним технічним університетом 

України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Виконавчим агентством з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії (ЕАСЕА) від 01.09.2017 р. триває 

робота над проектом ”European business models: transformation, harmonization and 

implementation in Ukraine” («Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та 

імплементація в Україні»). Проект фінансується з фонду Жана Моне, загальний обсяг 

фінансування складає 30000 євро. 

Виконавці: д.е.н., проф. Шульгіна Л.М. (керівник проекту); PhD Окренгліцка Малгожата 

(експерт від ЄС, Ченстоховський технологічний університет, Польща); к.е.н., доц. Артеменко 

Л.П.; к.е.н., доц. Пічугіна М.А.; к.е.н., доц. Манаєнко І.М.; к.е.н. Жалдак Г.П.; к.е.н. 

Кузнєцова К.О; к.е.н. Чорній В.В. 

Відповідно до трьох ключових термінів теми проекту – трансформація, гармонізація та 

імплементація – проектна команда розробила названі аспекти проблеми і двічі на рік 

проводить такі групи тренінгів: 

 трансформація – “Інтеграційні трансформації ЄС: тенденції, динаміка, пріоритети” 

(тренер – к.е.н. Чорній В.В.) та “Досягнення і перспективи європейської інтеграції для 

України” (тренер – к.е.н., доц. Манаєнко І.М.); 

 гармонізація – “Гармонізація стандартів як основа запровадження європейських 

бізнес-моделей в Україні” (тренер – д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.), дати проведення у 2019 

р. – 21-25 березня та 24–26 жовтня, та “Системний підхід до гармонізації стандартів – 

гарантія успіху європейських бізнес-моделей в Україні” (тренер – к.е.н. Жалдак Г.П.;  

 імплементація – “Бенчмаркінг та стратегічна імплементація європейських бізнес-

моделей в Україні” (тренер – к.е.н., доц. Артеменко Л.П.) та “ЄС як проривний 

підприємець” (тренер – к.е.н., доц. Пічугіна М.А.). 

Кожен тренер розкриває свою тему під час проведення тренінгу, однак, певні риси є 

спільними для усіх, а саме: європейський вектор навчання та чітке визначення мети тренінгу 

– навчити учасників створювати стартап проекти на основі опанування європейських 

моделей бізнесу; чітке визначення сутності проекту, вимог до нього та характеристика етапів 

його створення; вдале поєднання необхідних теоретичних пояснень із командною роботою 

над розв’язанням проблем, що виникають у ході розроблення проекту. Важливими 

чинниками успіху є також: гнучкий графік зустрічей (з урахуванням навантаження учасників) 

і творча доброзичлива атмосфера, що панує на тренінгах. 

Слід відзначити суттєве розширення аудиторії слухачів тренінгів від першого до 

п’ятого «сезону». Крім уже традиційно присутніх студентів, аспірантів і викладачів більше, 

ніж 10-ти факультетів КПІ імені Ігоря Сікорського, кожного разу все більшим є 

представництво відомих київських вишів, серед яких: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, 

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київський 

національний університет технологій та дизайну, КПНЗ «Київська Мала академія наук 

учнівської молоді».  
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Кафедра міжнародної економіки: 

1. Кафедра міжнародної економіки бере участь у міжнародному освітньому проекті            CPEA-LT-

2017/10047 «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0. Education» за програмою Eurasia, який 

спрямований на створення привабливої освіти в рамках cталого виробництва шляхом обміну 

знаннями між Норвезьким університетом природничих і технічних наук і KПІ ім. Ігоря Сікорського. 

2. Продовжує діяти українсько-польський центр. 

3. Викладачі кафедри є членами міжнародної громадської організації «Світовий центр даних 

«Геоінформатика та сталий розвиток» (д.е.н., проф. Войтко С. В., к.е.н., доц. Черненко Н. О., к.е.н., 

доц. Корогодова О. О., к.е.н., доц. Скоробогатова Н. Є.).  

4. Проект 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The EU Financial Sector as a Driver for 

Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives»; № 

реєстрації: 3613, термін 2017-2019 рр. Учасник: д.е.н., проф. Охріменко О. О. 

5. Проект Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку «Сприяння адаптації та 

впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи 

Центру більш чистого виробництва в Україні». Експерт проекту: к.е.н., доц. Сакалош Т. В. 

6.  В рамках проекту Твіннінг «Наближення діючого законодавства України в сфері захисту рослин 

до Європейських норм» пройдено стажування та навчання  (з 11 по 17.06.2019)  в Державній службі 

захисту рослин Міністерства Сільського господарства Латвії (м. Рига) за темою : « Проведення 

організаційного та операційного перегляду інспекційних служб, підготовка рекомендацій з 

оптимізації,початок подальшої роботи у напрямку акредитації відповідно до ISO 17020» 

(Стефківський В. М.) 

 

Кафедра промислового маркетингу:  
Проф. кафедри промислового маркетингу Шульгіна Л.М. – участь у Міжнародному тижні, що 

проходив на економічному факультеті Технічного університету в Остраві (The 10th International Week 

2019 at the Faculty of Economics). Терміни відрядження – від 07.10.2019 до 11.10.2019. Результати 

поїздки:  

1) Прочитано курс лекцій на тему “Peculiarities and Prospects of Ukrainian with the EU Standards 

Harmonization“ («Особливості та перспективи гармонізації стандартів України зі стандартами ЄС»), 

який був підготовлений д.е.н. Шульгіною Л.М. у рамках реалізації проекту «Європейські бізнес-

моделі: трансформація, гармонізація та імплементація в Україні» – № 587138-EPP-1-2017-1-UA-

EPPJMO-MODULE. 

2) встановлені контакти з учасниками Міжнародного тижня, що прибули до Чехії з 14 країн. 

3) досягнуті домовленості про наукову співпрацю та організацію у перспективі спільних наукових 

заходів. 

Проф. Шульгіна Л.М.: участь у Міжнародній конференції - Konferencji Naukowej 

„Bezpieczeństwo konsumenta – ujęcie holistyczne” z referatem „Narzędzia kreowania bezpiecznych usług 

turystycznych w kontekście harmonizacji standardów Ukrainy i UE”, 23 września 2019 roku, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie.  

Проф. Шульгіна Л.М як тренер взяла участь у тренінгу «Програма ЄС Еразмус+ напрям ім. 

Жана Моне: 30 років досконалості європейських студій», 4 червня 2019 р., Глухівський національний 

педагогічний університет імені Олександра Довженка. 

 

Співпраця з School of Management University of Sheffield та НТУУ «КПІ», Україна. 

Координатор з боку Університету  Шеффілд - Доктор Кіпніс Є. Координатор з боку НТУУ «КПІ»: 

к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу Писаренко Н.Л. 

Результати: 

1. Успішно проведено 2 лекції (29 листопада для бакалаврів в рамках модуля «International 

Marketing» та 30 листопада для магістрів в рамках модуля “Global marketing”) на тему “Ukraine. 

Country and market review. Key industries and cases” та прийнято участь у 2 практичних заняттях (29 та 

30 листопада) 

2. Проведено семінар для професорсько-викладацького складу Школи на тему дослідження - 

«Businesses as mediators of activism. Theorising the role and motives of organisations for engaging with 

consumption activism» 
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3. Розроблено план статті та ключові тези для статті за матеріалами дослідження. Планується до 

подачі в журнал Journal of Consumer Research (UK) – Scopus, Web of Science 

4. Проведено зустріч із Andrew Simpson, заступником декана з міжнародної кооперації (Associate 

dean for External business Advancement (International cooperation) стосовно можливості залучення 

студентів КПІ (менеджмент та маркетинг) до навчання в Університеті Шеффілду на магістерський 

програмі та отримання ними подвійного диплому. Навчання в магістратурі Шеффілду продовжується 

1 рік. І вони готові почати розмову з КПІ стосовно прийняття на навчання студентів 2 року 

магістратури (на платній основі або за рахунок грантових програм). Важливе зауваження – отримання 

студентської візи до Великобританії вимагає наявності сертифікату IELTS Academic щодо рівня 

англійської мови. І лише його. Досягнуто домовленість про початок обговорення питання більш 

детально. (https://www.sheffield.ac.uk/management/staff/andrew_simpson/index) 

5. Проведено зустрічі з професорсько-викладацьким складом Школи стосовно потенційних 

спільних дослідницьких проектів в рамках грантів, що надаються у Великій Британії. Окреслено 

декілька потенційних напрямків, зараз проводиться попередній збір інформації для більш детального 

обговорення проектів. 

6. Ознайомлена з роботою інформаційної системи для викладачів та студентів, структурою 

course outline (аналог робочої програми) та практикою проведення незалежного аудиту курсу. 
 

Стажування та підвищення кваліфікації за кордоном: 

1. Писаренко Н.Л. Місце проведення: Columbia business school, Executive Education (USA), Emeritus school 

of Management (Singapore). (on-line); Термін проведення: грудень 2019 - лютий 2019 

2. Писаренко Н.Л. Місце проведення: Harward University, Professional certificate in Data Science (on-line); 

Термін проведення: липень 2019 - лютий 2020 

Юдіна Н.В. Місце проведення: "Гармонізація стандартів як нормативно-регулятивна основа впровадженння 

Європейських моделей бізнесу в Україні" у рамках спільного проекту НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 

Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агенства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, який 

підтримано Європейською Комісією "Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в 

Україні"; Термін проведення: вересень-жовтень 2019. 

Інші форми міжнародного наукового спіівробітництва: проф. кафедри промислового маркетингу Шульгіна 

Л.М.: Член редколегії наукового журналу «Вестник Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология».; член редколегії наукового журналу «Global Scientific E-

Journal “International Marketing and Management of Innovations” http://immi.ath.bielsko.pl ; V Interdyscyplinarna 

Konferencja Międzynarodowa Naukowa: Dylematy Badań Naukowych w Różnych Dziedzinach Nauki; Член 

наукового комітету; Місце проведення – Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie, 

Polska; Дата проведення – 27 червня 2019 р.; Член наукового комітету 1-ї наукової студентської конференції 

„Interdyscyplinarność w zarządzyniu organizacją XXI wieku”, 11 червня 2019 року, Ченстоховський технологічний 

універстет, Польща; рецензент монографії  „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w dobie 

dynamiki technologicznej”,  Redakcja naukowa Małgorzata Okręglicka, Anna Korombel, Anna Lemańska-Majdzik, 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2019, ISBN 978-83-7193-711-8  

 Кафедра менеджменту:  

Кафедра менеджменту співпрацює з Технічним університетом міста Варни (Болгарія), з яким 

укладено угоду про співпрацю терміном до 2023 року. Тема співробітництва "Співпраця у сфері 

наукового та освітнього обміну в забезпеченні розвитку науково-дослідної діяльності та підготовки 

висококваліфікованих кадрів" Договір про співпрацю, Дата отримання 2013р. Термін дії – 10 років. 

Договір перепідписано у вересні 2019 року (причина – зміна ректора Технічного університету міста 

Варни) 

Кафедра менеджменту співпрацює з Академією Технічно-Гуманістичною, м. Бєльсько-Бяла 

(Польща). Тема співробітництва "Співпраця у сфері наукового та освітнього обміну в забезпеченні 

розвитку науково-дослідної діяльності та підготовки висококваліфікованих кадрів" Договір про 

співпрацю, Дата отримання 2014 р. Термін дії – безстроковий. 

Кафедра менеджменту співпрацює з Технологічним університет м. Ченстохова (Польща) Тема 

співробітництва "Співпраця у сфері наукового та освітнього обміну в забезпеченні розвитку науково-

дослідної діяльності та підготовки висококваліфікованих кадрів" Договір про співпрацю, Дата 

отримання 1995 р. Термін дії – безстроковий.  

http://immi.ath.bielsko.pl/
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Товариством з обмеженою відповідальністю CREDIT SUISSE (POLSKA), Познанською 

політехнікою, і Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» укладено Протокол про наміри щодо укладення Договору про співпрацю в 

рамках Стипендіальної програми Credit Suisse CRO. Особами, які відповідають за координацію дій, 

передбачених Протоколом про наміри, а також іншими Договорами з боку КПІ ім. Ігоря Сікорського - 

проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, завідуюча кафедри менеджменту. 

Продовжується участь викладачів кафедри менеджменту (Артеменко Л. П.; Пічугіна 

М. А.; Манаєнко І. М.; Жалдак Г. П.; .Кузнєцова К. О., .Чорній В. В.) разом з викладачем 

кафедри промислового маркетингу д.е.н., проф. Шульгіна Л.М. у проекті «European business 

models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-

UA-EPPJMO-MODULE) грант від Jean Monnet Fund з 01.09.2017, договір між Виконавчим 

агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Національним технічним 

університетом України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» № 2017-

2173/001-001. 
Працівники кафедри проходили стажування в зарубіжних університетах: 

В Університеті м.Люксембург: к.е.н., доц. Артеменко Л.П., к.е.н. Пічугіна М.А., 01.04.2019-05.04.2019. 

Викладачі кафедри менеджменту узяли участь в International staff week Університету Люксембургу за 

програмою кредитної мобільності Erasmus+. В рамках проведеного тижня відбулися наступні заходи: 

презентація партнерських університетів, семінари на тему «Digitalisation Erasmus Without Paper», 

«Multilingualism», «Luxembourgish course», відео конференція з представниками Європейської комісії «European 

Universities – New Erasmus+ Programme 2021-2027 with a focus on European Universities», «The International 

Dimension in Higher Education with a focus on ICM», візит до Learning Centre of Luxemburg University, Faculty of 

Law, Economics and Finance, Faculty of 

Science, Technology and Communication, презентація Social Media Strategy. 

За програмою: «Modern teaching methods in economics on the EU educational market», – організатор Higher School 

of Social and Economic in Przewors (Польща): Жигалкевич Ж.М.  з 29.01 по 01.05.2019. 

За програмою: IIASC Summer School of Communication, Italy, Baia Domizia: Малик І.П. 2-9 серпня 2019. 

Стажування з метою підвищення професійного рівня викладача проходила стажування Пічугіна М.А. Hatay 

Mustafa Kemal University (Туреччина), 07.10.2019 по 11.10.2019 

Праціники кафедри брали участь у  International Committee Board наступних конференцій: 

-  Пічугіна М.А. - 2nd International Conference on Gender Research ICGR 2019; Rome, Italy; 11.04.2019. 

- Пічугіна М.А. 3rd International Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government (ICEEG 2019); Lyon, 

France; 18.06.2019. 

- Артеменко Л.П., Лазоренко Т.В., Пічугіна М.А. 33rd IBIMA International Conference 10-11 April 2019 ; Granada, 

Spain; 10.04.2019  

  

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

  Завідувач кафедри, професор Крейдич Ірина Миколаївна залучена до міжнародної 

експертизи таких проектів: THE RESULTS OF THE CAFE PRICING PROJECT: Collision 

Avoidance Fast-time Evaluator; Дата: 11.02.2018; THE RESULTS OF THE CARMA PRICING 

PROJECT:The Civil Aviation Resource Management Application; Дата: 11.06.2019; Project 

“Surveillance Data Analysis”; Дата: 16.11.2018; LARA ( SUMMARY REPORT ON THE LARA 

PRICING); Дата: 19.06.2019  

Аспірант кафедри Мельничук Вікторія Едуардівна є незалежним експертом програми 

ЕRASMUS+ Нceres C3QA (Нceres C3QA - 574273-ЕРР-1 -2016-1-АМ-ЕРРКА2-СВНЕ-SР) 
«Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи 

забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог». 

Міжнародна eкспертнa оцінкa освітніх освітньо-наукової програми підготовки PhD за 

спеціальністю «Економіка» Київського національного торговельно-економічного 

університету Вищою радою з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти 

Франції- 17-18 квітня 2019 року, КНТЕУ.  
 

Аспірантура: 

Крейдич Ірина Миколаївна (Єрешко Юлія Олександрівна) - науковий керівник аспіранта англомовної 

програми підготовки PhD Садега Каземі, Іран 

 
Участь у міжнародних форумах, виставках, програмах, проектах, тощо 

1. Krejdich I.N. The Ukrainian economy: the way forward after a year of political turbulence ; Назва доповіді - Pricing 
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Methodology of the IPRs Місце проведення - Brussels, Belgium; Дата проведення: 27.05.2019 ; Url - http://bruegel.org/events/the-

ukrainian-economy-the-way-forward-a fter-a-year-of-political-turbulence/  

2. Kreidych Iryna SNS Sympostium 2018 2 Oct 2018 to 3 Oct 2018 EUROCONTROL; Назва доповіді - IPR Costs of the 

Data Base usage;; Місце проведення - Brussels, Belgium; Дата проведення: 02.10.2018 ; Url - 

(https://www.eurocontrol.int/events/communication-navigation-and -surveillance-symposium-time-conceptual-change-cns)  

3. Kreidych Iryna BADA user group and conference 2018 17 - 18 October 2018; Назва доповіді - IPRs one-time and annual 

costs; Місце проведення - Brussels, Belgium; Дата проведення: 17.10.2018 ; Url - https:/www.eurocontrol.int/events/bada-user-

group-and-conference -2018)  

4. Kreidych Iryna 13th Air traffic management research and development seminar; Назва доповіді - The results of the CAFE 

Pricing Project; Місце проведення - Brussels, Belgium; Дата проведення: 17.06.2019 ; Url - www.eurocontrol.int/events/atm-rnd-

seminar-2019)  

5. Kreidych Iryna The 7th Annual Safety Forum, EUROCONTROL; Назва доповіді - Intellectual Property Rights Policy 

and the User Pay Principle;  Місце проведення - Brussels, Belgium; 100 Дата проведення: 04.05.2019 ; Url - 

//www.eurocontrol.int/events/safety-forum-2019  

6. Kreidych Iryna High-level Conference on Artificial Intelligence: How is it going to impact the air transport sector?; Назва 

доповіді - The determination of IPR costs for cooperation agreements; Місце проведення - Brussels, Belgium; Дата проведення: 

23.05.2019 ; www.eurocontrol.int/events/ai-conference-2019  

7. Kreidych Iryna ART workshop on Aviation Economics and Business Models; Назва доповіді - Principles of Aviation 

Economics and Business Models; Місце проведення - Brussels, Belgium; Дата проведення: 16.04.2019 ; Url - 

www.eurocontrol.int/events/art-workshop-aviation-economics-and- business-models  

8. Кафедрою організовано Міжнародний науковий семінар “Новітні тенденції і технології в HR” в рамках прийому в 

КПІ ім. Ігоря Сікорського аспіранта Вроцлавського університету науки і технології (Польща) – Відповідальна: Єрешко Ю.О. 

9. Сертифікований учасник iForum-2019 Єрешко Ю.О. 

10. Сертифіковані учасники Digital Evolution Forum 2019 Єрешко Ю.О., Мельничук В.Е. 

11. Іляш О.І. Засідання робочої групи «One Up on Bologna Process: Diploma Competency Supplement» under the Erasmus+ 

programme / Istanbul Arel University (Turkey, Istanbul), 22/01/2019 -25/02/2019 

12. Іляш О.І. International Scientific Research Congress / ISRC Congress/ Тбілісі, Грузія, 18-20/04/2019 

13. Іляш О.І. 5th International Conference on Management Studies  (ICMS-2019) //  Istanbul Arel University (Turkey, 

Istanbul)/  24/05/2019 

14. Іляш О.І. Перший Міжнародний Форум "Креативні індустрії. Українська модель" / Національна академія наук 

України, Міністерство культури України, Український культурний фонд, КНУ імені Тараса Шевченка та Міжнародний 

університет фінансів., 14-15 травня 2019 р. 

15. Іляш О.І. International Science Conference "Horizons and platforms in science, culture and enterprising – 30 years of 

shared experience" // University of Economy in  Bydgoszcz, Бидгощ, Польща,  4 – 5/ 06/2019 

16. Іляш О.І. VІІІ Międzynarodowej Konferencji ,,Współczesne Problemy Ekonomiczne. Polityka Społeczno-Gospodarcza W 

Dobie Globalizacji - Teoria I Praktyka”// Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Торунь, 

Польща, 22/05/2019 

Іляш О.І. The Finance Summit 2019 - Impact of New Age Technologies on Finance // Amity University Нью-Делі, Індія,  

30/08/2019 

17. Сертифіковані учасники Міжнародного інформаційного тижня програми ЄС Еразмус+ в Україні. Дата проведення: 

4-8 листопада 2019р.: 9 викладачів кафедри 

18. Інформаційний день Програми «ГОРИЗОНТ 2020», 31.10.2019 р. Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського (викладачі кафедри) 

 

Стажування та підвищення кваліфікації за кордоном: 

3. Крейдич І.М. Стажування; № наказу по НТУУ "КПІ" 3-582; дата 15.11.2018; Місце проведення: м.Брюсель 

Королівство Бельгія; Термін проведення: 26.12.18-19.11.19 

4. Іляш О.І. Закордонне підвищення кваліфікації у Istanbul Arel University (м. Стамбул,Туреччина). Тема: “The Impact 

of  Work Autonomy and Organizational Commitment on Organizational Communication”. Сертифікат, 13.09.2019 р. 

5. Іляш О.І. Англійська мова, рівень Up-Intermediate Британська Рада в Україні Сертифікований курс, рівень В2  

6. Іляш О.І. Англійська мова, рівень Up-Intermediate Перші Державні курси іноземної мови в Україні, Сертифікат 

МОН, рівень В2  

7. Іляш О.І. English for Academic Study, Coventry University, Онлайн-курс Англійська мова, Академічний рівень 

Сertificate of Achievement  

8. Іляш О.І. Закордонне підвищення кваліфікації у Laurela University of Applied Sciences / (Фінляндія). Тема: “Strategy 

of Human resourses management” Сертифікат, 20.04.2018 р.  

9. Іляш О.І. Закордонне підвищення кваліфікації у University of Economy in Bydgoszcz  (Польща). Тема: “Strategy for 

strengthening the entity's intellectual and human security component”. Диплом про підвищення кваліфікації, (180 год), 20.02.2017 

р. 

10. Обелець Т.В. Стажування з метою підвищення професійного рівня викладачів. 25.05.18-24.11.18. Польща, м. 

Бидгощ. № наказу 3/533 від 08.10.2019 р., сертифікат. 

 

Викладання іноземною мовою: 

1. Іляш О.І. Projekty UE: programowanie, finansowanie, wdrażanie, monitorowanie //  Університет Миколая 

Коперніка, Торунь (Польща) (Polisz language); Technologie zapewniające przewagę konkurecyjną przedsiębiorstwa // 

University of Economy in Bydgoszcz (Poland) (Polisz language); Fundamentals of Project Planning and Management // 

Istanbul Arel University (Turkey, Istanbul).  
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Кафедра економіки і підприємництва:  
   Викладачі кафедри приймали участь у розробці комплексної грантової пропозиції  у 

2019 р. за робочою програмою Erasmus+ у кооперації з партнерами з Туреччини та 

Німеччиною  Кафедра продовжує роботу у даному напрямі щодо участі у конкурсі у 2020 р. 

- викладачі кафедри опублікували наукові матеріали англійською мовою та приймали очну 

і заочну участь у закордонних конференціях у США, Німеччині, Польщі, Грузії, Чехії та ін. 

(загалом 7 конференцій) , а також були опубліковані наукові праці у Scopus та Web of Sciense. 

-  у рамках проведення конференції „Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки”, якою опікується кафедра, публікуються та запрошуються до 

відвідування представники Технічного університету Молдови,  Гарвардської бізнес школи 

(США), Грузинського техніческого университету, Інститута економіки ім. П Гугушвілі 

(Грузія) та ін. 

 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: немає  

  

4.2. Участь у програмі ЄС «Горизонт 2020» та НАТО 
 

 У поточному році не було.  
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5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами 

НАН України та галузевими академіями наук України 
Протягом звітнього року факультет менеджменту та маркетингу здійснював наукове співробітництво з 

установами НАН України шляхом: підготовки кадрів вищої кваліфікації для установ НАН України; підготовки 

магістрів для установ НАН України; стажувань студентів; впроваджень результатів дисертаційного 

дослідження; виконання спільних наукових проектів та розроблення науко-практичних рекомендацій.  

Факультетом заключено договори:  

− Договір про співпрацю від 01.10.2014 між ФММ і Інститутом проблем математичних машин та систем 

НАН України; 

− Договір про співпрацю від 01.10.2014 між ФММ і Інститутом економіки та прогнозування НАН 

України. 

− Договір про співпрацю від 01.10.2014 між ФММ і Міжнародним науково-навчальним центром 

інформаційних технологій та систем НАН України; 

− Договір про співпрацю від 18.06.2014 між ФММ і Світовим центром даних з геоінформатики та сталого 

розвитку НТУУ «КПІ». 

________________________________________________________________________________ 
Кафедра міжнародної економіки:  

  У рамках співпраці із ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» 

співробітники кафедри брали участь у дослідженнях НДР 2010п „Розробка он-лайн платформи 

аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки 

життя людей”. 

 Кафедра промислового маркетингу.  

Співпрацює з Інститутом електрозарювання ім. Є.О. Патона.  

  
№ Структура Форма співпраці Результати 

1 Інститут 

електрозарювання 

ім. Є.О. Патона.  

Договір про співпрацю. Зав. Каф. Проф Солнцев 

С.О., проф. Зозульов О.В.   

Заплановано видання науково-

меродичного посібника 

2 Національний 

Еразмус+ Офіс в 

Україні 

Шульгіна Л.М., проф., д.е.н., професор кафедри 

промислового маркетингу, як академічний 

координатор міжнародного проекту "Європейські 

бізнес моделі: трансформація, гармонізація та 

імплементація в Україні" відповідно до програми 

його реалізації організовує круглі столи, форуми, а 

також проводить тренінги для студентів, аспірантів, 

науковців та практиків. На сьогодні аудиторія 

слухачів, що вже отримали сертифікати, склала 14 

ЗВО, а також інших установ і організацій України. 

Підвищення кваліфікації 

слухачів, збагачення їх 

теоретичними знаннями та 

практичними навичками, 

розроблення ними (під 

керівництвом тренера) проектів і 

отримання сертифікатів 

європейського зразка. 

3 НАН України, 

Міжгалузевий 

учбово-

атестаційний центр 

Інституту 

електрозварюванн

я ім. Є.О. Патона 

Юдіна Н.В., доц., к.е.н., доцент кафедри 

промислового маркетингу, залучається до 

навчального процесу в Міжгалузевому учбово-

атестаційному центрі для підготовки (підвищення 

кваліфікації) фахівців зварювального виробництва 

за програмами Міжнародного Інституту Зварювання 

ІАВ-252; ІАВ-141: Міжнародний інженер (технолог, 

спеціаліст, інспектор) із зварювання, як спеціаліст з 

економічних питань, а також участь в розробці 

конспектів та екзаменаційних тестових питань за 

вище зазначеними програмами. 

Міжнародна сертифікація 

зварювальників і міжнародна 

сертифікація інспекторів 

зварювання за програмами 

Міжнародного Інституту 

Зварювання ІАВ-252; ІАВ-141: 

Міжнародний інженер (технолог, 

спеціаліст, інспектор) із 

зварювання 

4 Державне 

підприємство 

«Полтавський 

регіональний 

науково-технічний 

центр 

стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

доц Писаренко Н.Л. залучалась до процессу 

формування стратегії підприємтсва та проведення 

навчальнхи занять в рамках системи підпищення 

кваліфікації персоналу підприємства (акт 

впровадження) 

Підвищення кваліфікації 

персоналу в процесі роботи на 

ринку, розробка стратегії  
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Кафедра економіки і підприємництва: 

  Для підняття рівня викладання на основах сумісництва продовжено співпрацю з співробітником 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України– к.е.н., доц. 

Тюленєву Ю.В. 

 

 У рамках проведення конференції „Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”, якою 

опікується кафедра, публікувалися та виступали представники установ НАН України: Національний інститут 

стратегічних досліджень при президентові України 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Викладачі кафедри є членами міжнародної громадської організації «Світовий центр даних 

«Геоінформатика та сталий розвиток» (к.ф.-м.н., Лазаренко І.С., к.ф.-м.н., Пишнограєв І.О.) 

 

Кафедра менеджменту: немає 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

 

Викладачі факультету приймали участь у міжнародних конференціях та 

стажуваннях. 
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Худолей, І. М. Крейдич, І. М. Лицур, А. О. Гаркуша, Л. І. Ільчук, В. В. Корнєєв, Н. М. 

Шелудько]. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 770 с. Ухвалено 

Вченою радою прот. No 08/1718; дата 26.06.2018  

8.  Макалюк І. В., Круш П. В. Управління трансакційними витратами промислових 

підприємств: методологія і практика : монографія. Київ : Видавничий дім «Кондор», 

2019. 300 с. 

9. Савицька О. М. Теоретико-методологічні засади удосконалення системи управління 

витратами на підприємстві в контексті підвищення ефективності його діяльності та 

http://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/38233
http://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/38233
http://ela.kpi.ua/browse?type=author&value=Boychuk%2C+N.+Y.
http://ela.kpi.ua/browse?type=author&value=Boychuk%2C+N.+Y.
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розвитку контролінгу / О. М. Савицька // Теорія та методологія обліку, оподаткування, 

аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами 

господарювання: колективна монографія [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. 

Сарапіної; ХНТУ. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. – 

272 с. (Розділ 2, підрозд. 2.2, - С. 166-194). 

10. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі 

євроінтеграції : Монографія / Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Іляш О. І., та ін. - Львів : 

ННВК "АТБ", 2018. - 303 с. 

11. Тульчинська С.О., Дергалюк М.О. Оцінювання ефективності організаційно-економічного 

механізму розвитку агропромислового комплексу регіонів України: монографія. Херсон, 

Ви-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. 196 с.  

 

Колективні зарубіжні монографії  

1. Dergaliuk B. Economic security paradigm as a framework of regional economic systems in 

terms of structural changes / B. Dergaliuk, R. Tulchinskiy // Development of the innovative 

environmental and economic system in Ukraine – Collective monograph – Prague, 2019 – 

362 

2. Ilyash O.I.  Economic security at risks: findings from the digitalization of National 

economy// Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena 

Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of 

Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 316 p. 

3. K.Petrenko, O.Mykytyuk , T.Kravchenko. Global dimension of economic security. The 

Actual Problem of the World Today: monograph/ editorial board: under the editorship of 

Prof. D.Baiura, Dr. I.Hutsal, Prof. O. Karyy [and other]. – London//: Sciemcee Publishing, 

2019. – 302 p. – P. 159-169. 

4. Lobodzinska T.  Socio-economic reforms of the national economy recovery: the experience 

of Ukraine: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena 

Osinska, Liubov Smoliar, Larysa Frolova]. – Vol. 4. – Bydgoszcz, Poland: University of 

Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2018. – 378 p.  

5. Olena Kryvda, Natalka Boichuk.  Modern educational information technologies in the 

educational process of high schools of Ukraine [Електронний ресурс] / O. Kryvda, N. 

Boichuk //  Contemporary innovative information technologies of social development: 

educational and legal aspects. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. - 

2019. –р.39-46  

6. Shulgina L., Okręglicka M. The entrepreneurial orientation of university students in Ukraine 

and Poland through the prism of developing educational standards, Chapter 3.1 in 

Monografia “Academic Entrepreneurship in International Context: the Visegrad Countries' 

Perspective”, Redakcja naukowa K. Zyminkowska, Wydawnictwo naukowe PWN, 2019, 

pp.112-128, 138 p. https://ksiegarnia.pwn.pl/Academic-Entrepreneurship-in-International-

Context-the-Visegrad-Countries-Perspective,802700366,p.html 

7. Tetiana Obelets. New Industrial Policy in Central and Eastern Europe: Development’s 

Experience and Conclusions for Ukraine “Baltija Publishing”, Riga, deсember 2019. 

8. Trofymenko O. Amalgamated territorial communities as a form of decentralization of local 

government and ensuring the quality and safety of life of the population // 

Territories’ development: social, economic and humanitarian issues: collective monograph / 

[edited by Tetyana Nestorenko, Sławomir Śliwa]. Opole, Poland: The Academy of 

Management and Administration in Opole, 2019. – p. 354 – 362.  

9. Tulchynska S., Hrechko A. Fiscal decentralization as a factor in the sustainable development 

of regional economic systems. Development of the innovative environmental and economic 

system in Ukraine. Collective monograph. OKTAN PRINT s.r.o. 2019. Czech Republic. 

P.207-211. 

http://ela.kpi.ua/browse?type=author&value=Boychuk%2C+N.+Y.
http://ela.kpi.ua/browse?type=author&value=Boychuk%2C+N.+Y.
https://ksiegarnia.pwn.pl/Academic-Entrepreneurship-in-International-Context-the-Visegrad-Countries-Perspective,802700366,p.html
https://ksiegarnia.pwn.pl/Academic-Entrepreneurship-in-International-Context-the-Visegrad-Countries-Perspective,802700366,p.html
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ПІДРУЧНИКИ: 

З грифом МОН: немає 

Підручники з університетським та іншими видами грифів: 

1. Standard Management Systems QUALITY MANAGEMENT Textbook for students and post-

graduate students on specialty 131 "Applied mechanics"/ S. Fomichov, A. Banin, I. Skachkov, 

V. Lysak, O. Gaievskiy, N. Yudina, Kiev: KIM, 2019 – P. 266 (Recommended by the Academic 

Council of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev Polytechnic 

Institute” as textbook for students and post-graduate students on specialty 131 "Applied 

mechanics"/ Minutes # 11 2019-12-10).   

2. Войтко С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підручник / С. В. 

Войтко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 200 c. 

3. Менеджмент стартап проектів : підручник (для студентів технічних спеціальностей 

другого (магістерського) рівня вищої освіти) / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. 

Кравченко та ін. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 344 с. 

4. Менеджмент стартап проектів : підручник / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. 

Кравченко та ін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 344 с.  

5. Організаційно-економічний механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств [Електронний ресурс]: монографія / Л.П. Артеменко, І.С. Луценко, С.О. 

Пермінова, М.А. Пічугіна, М.О. Чупріна. За заг. редакції О.А. Гавриш. – Електронні 

текстові дані ( 1 файл: 5,82 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 528 с. – 

Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19480 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:  

З грифом МОН: немає 

 

Навчальні посібники з університетським та іншими видами грифів: 

1. «Рекомендації до виконання курсової роботи» з курсу «Міжнародна торгівля» для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління в сфері 

оборонно-промислового комплексу» освітнього ступеня магістр за заочною формою 

навчання / Міністерство освіти і науки України, «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», електронне мережне навчальне видання, каф. міжнародної 

економіки; А. Д. Кухарук, О. О. Корогодова, Н. О. Черненко. — Київ, [КПІ ім. Ігоря 

Сікорського], 2019. – 37 с.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол No 7; Дата 

01.04.2019 

2. Economic Theory: Practice [Electronic Resource]: Teaching manual for the students Specialty 

051 "Economics" / K. Yu. Redko, A. Yu. Pohrebniak; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

- Electronic text data (1 file: 73,4 KB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. 

- 83 p. 

3. European business-practices of corporate social responsibility: саse study / Edited by professor 

L. Petrashko, associate professor O. Martyniuk. — Kyiv: KNEU, 2019. — 224, [4] p. ISBN 

978-966-926-. 294-3 (Кавтиш О.П. Кейс: Growing through responsibility, с. 72-80).  

4. Macroeconomics»: [Electronic Resource]: Teaching manual for the students Specialty 051 

"Economics" / S.O. Tulchynska, A. Yu. Pohrebniak, K. Yu. Redko ; Igor Sikorsky Kyiv 
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Polytechnic Institute - Electronic text data (1 file: 107 KB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute, 2019. - 50 p. 

5. National economy»: Practice [Electronic Resource]: Teaching manual for the students Specialty 

051 "Economics" / K. Yu. Redko, A. Yu. Pohrebniak; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

- Electronic text data (1 file: 113 KB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. - 

50 p. 

6. -project: Recommendations for the implementation of the section of the master's thesis 

"Development of the start-up project": [Electronic resource]: tutor. student guide specialties: 

101 «Ecology», 141 «Electric power engineering, electrical engineering and electromechanics», 

144 «Heat engineering», specialties: «Engineering ecology and resource saving», «Engineering 

of electrical engineering complexes», «Electromechanical and mechatronic systems of energy-

intensive industries», «Electrical supply systems», "Energy Management and Energy 

Efficiency" "Energy Management and Engineering" / Krush P.V., N.A. Shevchuk, Andrus OI 

KPI them Igor Sikorsky - Electronic test data (1 file: 109 KB). Kiev: KPI them. Igor Sikorsky, 

2019. - 50 p. 

7. Radzievska О.І., Theory of Probability (Electronic resource) Course of the Lectures for 

bachelor’s degree applicants in specialties  051 «Economics», 071 «Accounting and Auditing», 

072 «Finance, Banking and Insurance», 073 «Management», 075 «Marketing», 292 

«International Economics»  full-time study / О.І. Radzievska, N.L. Kuzminska. – К. : NUFT, 

2018. – 88 p. (52.42.-17.12.2018) 

8. Startup-project: Recommendations for the elaboration of the Master's thesis section «Startup 

Project Elaboration» [Electronic resource] : teach. edition for studio specialties 101 «Ecology», 

141 «Power, electrical engineering and electromechanics», 144 «Thermal engineering» 

specializations «Engineering Ecology and Resource saving», «Engineering of Automated 

Electrotechnical Complexes», «Electromechanical and Mechatronic Systems of Power-

intensive Industries», «Power Supply Systems», «Energy Management and Energy Efficiency», 

«Energy Management and Engineering» / P. Krush, N. Shevchuk, O. Andrus ; Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic test data (1 file: 109 Kb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute, 2019. – 50 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27938/. 

9. Астрелін І.М. Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою: Виконання, 

оформлення та захист:[Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів спеціальності 

161 "Хімічні технології та інженерія"/ І.М. Астрелін, Л.А. Концевий, Н.М. Толстопалова, 

І.В. Косогіна, В.М. Феденко, М.В. Лукінюк, В.О. Полукаров, О.А. Підлісна; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. - Елктронні текстові дані. - Київ,: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 80 с. - 

Гриф методради ЕПІ протокол №5 від 24.01.2019; подання вченої ради ХТФ протокол 

№12 від 27.12.2018. 

10. Економіка і організація виробництва: навчальний посібник / Укл. К. В. Петренко, Н. Є. 

Скоробогатова, - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 171с. 

11. Економіка і організація виробництва: Рекомендації до виконання розрахункової роботи: 

[Електронний ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальностей: 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» спеціалізацій: «Інжиніринг електротехнічних 

комплексів», «Електромеханічні  та мехатронні системи енергоємних виробництв» / Н.А. 

Шевчук, С.О. Тульчинська / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані ( 1 

файл: 1210 КБ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 с. 

12. Економіка праці і соціально-трудові відносини Економіка праці і соціально-трудові 

відносини навчальний посібник для студ. спеціальності 051 «Економіка»/ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; уклад.: Н. О. Черненко.– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 151 с. 

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 30.05.2019 

р.) за поданням Вченої ради Факультету менеджменту та маркетингу (протокол № 10 від 

29.05.2019 р.)  
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13. Економічна частина магістерської дисертації: Розроблення стартап‐проекту: 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», 161 «Хімічні технології та інженерія» / О.А. 

Підлісна, Ю.В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 

0,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 85 с. 

14. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навчально-методичний комплекс 

дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», 

освітньої програми «Економіка бізнес-підприємства» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.  

О.В. Кривда – Електронні текстові дані (1 файл: 558 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 49 с. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29806 

15. Капустян В.О., Фартушний І.Д. Математика для економістів: Основні прийоми 

інтегрування для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" 

спеціальності 051 "Економіка" освітнього ступеня "Бакалавр"; Рекомендовано 

Методичною радою КПІ ім.. Ігоря Сікорського як навчальний посібник (Гриф надано 

Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського №8, дата отримання грифу 25.04.2019 р.) - 

68 c.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 8; Дата 25.04.2019 

16. Креативний менеджмент: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. 

спеціальності «Менеджмент»/ Н.І. Ситник;  КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні 

текстові дані (1 файл: 716  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 137 c. – 

Назва з екрана https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30085 

17. Маркетинг стартап-проектів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для усіх 

спеціальностей другого освітнього ступеню «магістр» / С. О. Солнцев, О. В. Зозульов, Н. 

В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська ; за заг. ред. С. О. Солнцева ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 218 с. – Назва з екрана. 

18. Мартиненко В.П., Марченко В.М. Магістерська дисертація: організація виконання, 

вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка бізнес-підприємства» денної та 

заочної форм навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.  В.П. Мартиненко, В.М. 

Марченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 400 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 49 с. 

19. Математика для економістів: вища математика 1: англійською мовою [Електронний 

ресурс]: навч. посіб. конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» 

освітньої програми «Міжнародна економіка». Уклад.: Лазаренко І.С. – Електронні 

текстові дані (1 файл: 25,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 133 с.; 

Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 22.04.2019 

20. Математика для економістів: вища математика 2: англійською мовою [Електронний 

ресурс]: навч. посіб. конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» 

освітньої програми «Міжнародна економіка». Уклад.: Лазаренко І.С. – Електронні 

текстові дані (1 файл: 22 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 85 с.; 

Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 22.04.2019 

21. Менеджмент: практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. Спеціальності 051 

«Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», 

«Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-

аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.В.Лазоренко, О.В. Гук. – Електронні 

текстові данні (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 105 с. 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078 

22. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка», спеціалізацією «Міжнародна економіка» за денною формою навчання / І. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29806
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30085
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078
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М. Грінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с. – 

URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29057. 

23. Навчальний посібник: «Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу 

дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей» [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. для студ. всіх технічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: 

І.М. Крейдич. Н.В. Семенченко, Н.В. Рощина, Л.С. Борданова, Н.Ю. Ренська-Скребньова. 

–Електронні текстові данні (1 файл: 4,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 

– 81 с. 

24. Навчальний посібник: Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання 

економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних 

спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. Для студ. Всіх технічних 

спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.М. Крейдич. Н.В. Семенченко, Н.В. 

Рощина, Л.С. Борданова, Н.Ю. Ренська-Скребньова. –Електронні текстові данні (1 файл: 

4,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 81 с 

25. Навчальний посібник: конспект лекцій  англійською мовою; Назва матеріалу: 

Інформатика: Частина 2. Основи HTML: Конспект лекцій; Url: ; Ухвалено методичною 

радою; Протокол № 8; Дата 01.04.2019 

26. Навчальний посібник: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Облік і аудит» 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» всіх 

спеціалізацій / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т.П. Лободзинська, Т.В. Павленко. – 

Електронні текстові данні (1 файл: 2 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 162 

с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28031 

27. Навчальний посібник: методичні рекомендації  українською мовою; Назва матеріалу: 

Управління проектами інформатизації: Комп’ютерний практикум» укр.мова; Url: ; 

Ухвалено методичною радою; Протокол № 8; Дата 25.04.2019 

28. Підлісна, О. А. Економічна частина магістерської дисертації: розроблення стартап-

проекту :[Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та спеціальності 161 «Хімічні 

технології та інженерія» / О. А. Підлісна, Ю. В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 685,75 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 

– 32 с. – Назва з екрана. -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28629 

10. Підлісна, О. А. Розроблення стартап-проекту. Практикум [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» та спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О. А. 

Підлісна, Ю. В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 

836,93 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 46 с. – Назва з екрана. -

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28628 

29. Робота над магістерською дисертацією [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка бізнес-підприємства» денної та 

заочної форм навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.  В.П. Мартиненко, В.М. 

Марченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 400 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 55 с. 

30. Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. 

О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,77 

Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29447 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28031
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28629
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28628
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29447
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31. Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. 

О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,77 

Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с. 

32. Розробка стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. 

О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,52 

Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 116 с. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29450 

33. Розробка стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. 

О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,52 

Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Cікорського, 2019. – 116 с. 

34. Розроблення стартап-проекту: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. 

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 

спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О.А. Підлісна, Ю.В. Тюленєва ; КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2019. – 46 с. 

35. Стартап-проект. Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації 

«Розроблення стартап-проекту» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для 

студентів спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та 

ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та 

мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», 

«Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та 

інжиніринг» / П. В. Круш, Н. А. Шевчук, О. І. Андрусь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні тестові дані (1 файл: 127 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 

с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27914 

36. Стартап-проект: Навчальний посібник до виконання розділу магістерської дисертації 

«Розроблення стартап-проекту»: [Електронний ресурс]: навч. посібник для студ. 

спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та 

ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні  та 

мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», 

«Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та 

інжиніринг» / Н.А. Шевчук, Андрусь О.І. КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові 

дані (1 файл: 134 КБ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 51 с. Рекомендовано 

Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів 

ступеня бакалавра за спеціальністю101 Екологія, 141 Електроенергетика, електротехніка, 

та електромеханіка, 144 Теплотехніка, протокол № 10 від 29.05.2019 р. 

37. Сучасні концепції управління організаціями [Електронний ресурс] : навч. посібник для 

здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Л. Є. Довгань, 

Л. Л. Ведута, М. В. Шкробот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 278 с. – Назва з екрана. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25274 

38. Технології управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] : навч. посібник для 

здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнес адміністрування» / Л. Є. Довгань, 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29450
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25274
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Л. Л. Ведута, Г.А. Мохонько; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 4,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 512 с. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275 

39. Транснаціональні корпорації: курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний 

посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна 

економіка» освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського ; уклад.: О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – Електронні текстові дані (1 

файл: 794,07 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с. – Назва з екрана.; 

Url: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27971; Ухвалено методичною радою; Протокол No 

8; Дата 25.04.2019. 

40. Транснаціональні корпорації: українсько-англійсько-польський словник основних 

термінів з курсу [«Транснаціональні корпорації»] для студентів економічних 

спеціальностей / уклад.: С. В. Войтко, О. О. Корогодова, М. Maciaszczyk, М. Rzemieniak. 

– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 40 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/ 

41. Фартушний І.Д. Математика для економістів: Конспект лекцій для студентів галузі знань 

05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" освітнього ступеня 

"Бакалавр"; Рекомендовано Методичною радою КПІ ім.. Ігоря Сікорського як навчальний 

посібник (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського №8, дата 

отримання грифу 25.04.2019 р.) - 134 c.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 

8; Дата 25.04.2019  

42. Ціноутворення: Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; уклад.  О.І. Андрусь. – Електронні текстові дані (1 файл: 1382 Кбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. 

Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за 

спеціальністю 051 "Економіка" Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (протокол № 8 від 25.04.2019 р.) за поданням Вченої ради Факультету 

менеджменту та маркетингу.  

Статті:    

Кафедра  Всьо

го  

Кількість фахових статей   Публікації  у 

зарубіжних 

періодичних 

наукових 

виданнях 

країн ОЄСР  

SCOPUS Web of 

Science   

В інших 

наукомет

ричних 

базах 

даних  

(крім 

РИНЦ) 

Всього 

(А, 

Б,В,) 

Категорії 

Б 

Катеогрії 

В  

Менеджменту  135 83 47 30 5 5 2 67 

Промислового 

маркетингу  
43 18 2 16 5 0 0 35 

Міжнародної 

економіки  

55 45 34 11 6 4 1 17 

Економіки і 

підприємництва  

97 76 62 14 7 2 0 82 

Теоретичної та 

прикладної 

економіки  

32 

 

28 0 0 2 0 2 32 

Математичного 

моделювання 

економічних 

систем  

17 7 2 1 

 

4 4 1 12 

По факультету 

загалом:   
379 257 147 72 29 15 6 245 

 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27971
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/
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Інші видання 
 

Тези: 
Кафедра  Кількість 

викладачі та 

аспіранти 
студенти Всього  

Менеджменту  149 96 155 

Промислового маркетингу  32 87 108 

Міжнародної економіки  93 54 112 

Економіки і підприємництва  86 73 139 

Теоретичної та прикладної економіки  61 56 97  

Математичного моделювання економічних систем  31 19 44 

По факультету загалом:  452 285  655 

 

Видані матеріали конференцій (тези доповідей), проведених на базі ФММ університету: 

 

1.  Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 

2.  Всеукраїнська науково-практична конференція «В2В Маркетинг» 

3.  Міжнародна науково-практична конференція студентів, та молодих вчених 

«Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 

4.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління 

підприємством» 

5.  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки» 

6.  Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень в 

приладобудуванні» 

7.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування 

економічних процесів» 

8.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» 
 

Електронні сертифіковані видання: 

1. Всі збірники наукових праць та матеріали конференцій переведені на платформу OJS та 

OCS. 

2. Періодичне щорічне видання, електронний Збірник наукових праць  «Сучасні підходи до 

управління підприємством» № 4, 2019 р, де розміщено статті за результатами Х 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління 

підприємством».  ISSN 2518-1912.  Збірник  створено наплатформі  OJS. Сайт збірника -

 http://spu.fmm.kpi.ua  Затверджено Вченою радою  ФММ  (протокол № 11 від 25.06.2019 

р.) 0,9 друк арк 

3. Economic Theory: Practice [Electronic Resource]: Teaching manual for the students Specialty 

051 "Economics" / K. Yu. Redko, A. Yu. Pohrebniak; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

- Electronic text data (1 file: 73,4 KB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. 

- 83 p. 

http://spu.fmm.kpi.ua/
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4. European business-practices of corporate social responsibility: саse study / Edited by professor 

L. Petrashko, associate professor O. Martyniuk. — Kyiv: KNEU, 2019. — 224, [4] p. ISBN 

978-966-926-. 294-3 (Кавтиш О.П. Кейс: Growing through responsibility, с. 72-80).  

5. Macroeconomics»: [Electronic Resource]: Teaching manual for the students Specialty 051 

"Economics" / S.O. Tulchynska, A. Yu. Pohrebniak, K. Yu. Redko ; Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute - Electronic text data (1 file: 107 KB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute, 2019. - 50 p. 

6. National economy»: Practice [Electronic Resource]: Teaching manual for the students Specialty 

051 "Economics" / K. Yu. Redko, A. Yu. Pohrebniak; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

- Electronic text data (1 file: 113 KB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. - 

50 p. 

7. Recommendations for the implementation of the section of the master's thesis "Development of 

the start-up project": [Electronic resource]: tutor. student guide specialties: 101 «Ecology», 141 

«Electric power engineering, electrical engineering and electromechanics», 144 «Heat 

engineering», specialties: «Engineering ecology and resource saving», «Engineering of 

electrical engineering complexes», «Electromechanical and mechatronic systems of energy-

intensive industries», «Electrical supply systems», "Energy Management and Energy 

Efficiency" "Energy Management and Engineering" / Krush P.V., N.A. Shevchuk, Andrus OI 

KPI them Igor Sikorsky - Electronic test data (1 file: 109 KB). Kiev: KPI them. Igor Sikorsky, 

2019. - 50 p. 

8. Radzievska О.І., Theory of Probability (Electronic resource) Course of the Lectures for 

bachelor’s degree applicants in specialties  051 «Economics», 071 «Accounting and Auditing», 

072 «Finance, Banking and Insurance», 073 «Management», 075 «Marketing», 292 

«International Economics»  full-time study / О.І. Radzievska, N.L. Kuzminska. – К. : NUFT, 

2018. – 88 p. (52.42.-17.12.2018) 

9. Startup-project: Recommendations for the elaboration of the Master's thesis section «Startup 

Project Elaboration» [Electronic resource] : teach. edition for studio specialties 101 «Ecology», 

141 «Power, electrical engineering and electromechanics», 144 «Thermal engineering» 

specializations «Engineering Ecology and Resource saving», «Engineering of Automated 

Electrotechnical Complexes», «Electromechanical and Mechatronic Systems of Power-intensive 

Industries», «Power Supply Systems», «Energy Management and Energy Efficiency», «Energy 

Management and Engineering» / P. Krush, N. Shevchuk, O. Andrus ; Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute. – Electronic test data (1 file: 109 Kb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute, 2019. – 50 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27938/. 

10. Астрелін І.М. Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою: Виконання, 

оформлення та захист:[Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів спеціальності 

161 "Хімічні технології та інженерія"/ І.М. Астрелін, Л.А. Концевий, Н.М. Толстопалова, 

І.В. Косогіна, В.М. Феденко, М.В. Лукінюк, В.О. Полукаров, О.А. Підлісна; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. - Елктронні текстові дані. - Київ,: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 80 с. - 

Гриф методради ЕПІ протокол №5 від 24.01.2019; подання вченої ради ХТФ протокол 

№12 від 27.12.2018. 

11. Економіка і організація виробництва: Рекомендації до виконання розрахункової роботи: 

[Електронний ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальностей: 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» спеціалізацій: «Інжиніринг електротехнічних 

комплексів», «Електромеханічні  та мехатронні системи енергоємних виробництв» / Н.А. 

Шевчук, С.О. Тульчинська / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані ( 1 

файл: 1210 КБ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 с. 

12. Економічна частина магістерської дисертації: Розроблення стартап‐проекту: 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», 161 «Хімічні технології та інженерія» / О.А. 
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Підлісна, Ю.В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 

0,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 85 с. 

13. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навчально-методичний комплекс 

дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», 

освітньої програми «Економіка бізнес-підприємства» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.  

О.В. Кривда – Електронні текстові дані (1 файл: 558 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 49 с. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29806 

14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до 

вивчення дисципліни для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування, за 

спеціальністю 073 «Менеджмент».  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська , Г. 

П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 106 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 64 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30074 

15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до 

проведення практичних занять для студ. галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент».  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; 

уклад.: А. Р. Дунська , Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1060 Кбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 95 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30073 

16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до 

виконання розрахункової роботи для студ. галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; 

уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 905,4 Кбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 32 с. – Назва з екрана. 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30075 

17. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. до 

виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Чупріна М.О. – Електронні 

текстові дані (1 файл: 2 Mбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 39 с. 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/299972. 

18. комп’ютерно-інтегровані технології» та спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія» / О. А. Підлісна, Ю. В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 

текстові дані (1 файл: 685,75 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 32 с. – 

Назва з екрана. -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28629 

19. Креативний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» / Н. І. Ситник ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 60 c.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30086  

20. Мартиненко В.П., Марченко В.М. Магістерська дисертація: організація виконання, 

вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка бізнес-підприємства» денної та 

заочної форм навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.  В.П. Мартиненко, В.М. 

Марченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 400 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 49 с. 

21. Навчальний посібник: «Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу 

дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей» [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. для студ. всіх технічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: 

І.М. Крейдич. Н.В. Семенченко, Н.В. Рощина, Л.С. Борданова, Н.Ю. Ренська-Скребньова. 

–Електронні текстові данні (1 файл: 4,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 

– 81 с. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29806
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30074
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30073
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30075
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/299972
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28629
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30086


Звіт з наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ» - 2018 рік 

 

 

70 

22. Навчальний посібник: Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання 

економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних 

спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. Для студ. Всіх технічних 

спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.М. Крейдич. Н.В. Семенченко, Н.В. 

Рощина, Л.С. Борданова, Н.Ю. Ренська-Скребньова. –Електронні текстові данні (1 файл: 

4,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 81 с. 

23. Навчальний посібник: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Облік і аудит» 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» всіх 

спеціалізацій / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т.П. Лободзинська, Т.В. Павленко. – 

Електронні текстові данні (1 файл: 2 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 162 

с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28031 

24. Патентознавство та інтелектуальна власність: Патентознавство: навчально-методичний 

комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності: «Менеджмент», 

спеціалізацій: «Менеджмент і бізнес - адміністрування», «Менеджмент міжнародного 

бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського 

; уклад.: С.О.Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 631 КБ). – Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2019. – 58 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30076   

25. Підлісна, О. А. Економічна частина магістерської дисертації: розроблення стартап-

проекту :[Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 

«Автоматизація та  

9. Підлісна, О. А. Розроблення стартап-проекту. Практикум [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» та спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О. А. 

Підлісна, Ю. В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 

836,93 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 46 с. – Назва з екрана. -

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28628 

26. Рекомендації до виконання курсової роботи» з курсу «Міжнародні стратегії економічного 

розвитку» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у 

сфері оборонно-промислового комплексу» освітнього ступеня магістр за заочною 

формою навчання / Міністерство освіти і науки України, «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», електронне мережне навчальне видання, каф. 

міжнародної економіки; О. О. Корогодова, Н. О. Черненко, Я. І. Глущенко. — Київ, [КПІ 

ім. Ігоря Сікорського], 2018. – 48 с.; Ухвалено методичною радою; Протокол No 4; Дата 

20.12.2018 

27. Рекомендації з організації, підготовки та проведення розрахункової роботи з дисципліни 

«Економічний аналіз =міжнародного бізнесу» Рекомендації з організації, підготовки та 

проведення розрахункової роботи з дисципліни «Економічний аналіз міжнародного 

бізнесу» (кредитного модуля «Економічний аналіз») [Електронний ресурс]: навч. посіб. 

для студентів освітнього ступіня «Бакалавр», галузі знань 05 – соціальні та поведінкові 

науки, спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Міжнародна економіка» / 

Н. О. Черненко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 470 

Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 31 с. Гриф надано Методичною радою 

КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 01.04.2019 р.) за поданням Вченої ради 

Факультету менеджменту та маркетингу (протокол № 7 від 25.02.2019 р.)  

28. Робота над магістерською дисертацією [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка бізнес-підприємства» денної та 

заочної форм навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.  В.П. Мартиненко, В.М. 

Марченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 400 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 55 с. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28031
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30076
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28628
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29. Розроблення стартап-проекту: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. 

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 

спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О.А. Підлісна, Ю.В. Тюленєва ; КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2019. – 46 с. 

30. Стартап-проект. Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації 

«Розроблення стартап-проекту» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для 

студентів спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та 

ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та 

мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», 

«Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та 

інжиніринг» / П. В. Круш, Н. А. Шевчук, О. І. Андрусь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні тестові дані (1 файл: 127 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 

с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27914 

31. Стартап-проект: Навчальний посібник до виконання розділу магістерської дисертації 

«Розроблення стартап-проекту»: [Електронний ресурс]: навч. посібник для студ. 

спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та 

ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні  та 

мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», 

«Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та 

інжиніринг» / Н.А. Шевчук, Андрусь О.І. КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові 

дані (1 файл: 134 КБ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 51 с. Рекомендовано 

Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів 

ступеня бакалавра за спеціальністю101 Екологія, 141 Електроенергетика, електротехніка, 

та електромеханіка, 144 Теплотехніка, протокол № 10 від 29.05.2019 р. 

32. Управління проектами: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний 

ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» освітніх програм: 

«Менеджмент і бізнес - адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу»  / Г.А., 

Мохонько, О.В. Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 

Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 97 c. 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852 

33. Ціноутворення: Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; уклад.  О.І. Андрусь. – Електронні текстові дані (1 файл: 1382 Кбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. 

Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за 

спеціальністю 051 "Економіка" Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (протокол № 8 від 25.04.2019 р.) за поданням Вченої ради Факультету 

менеджменту та маркетингу.  

 

 

  

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852
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7. Наукові видання підрозділу 

3.1. Надати коротку інформацію про виконану роботу видання у звітному році на відповідність 

вимогам для отримання категорії Б, В, включення видання до наукометричних баз даних Web of 

Science та Scopus. 

 

7.1. Фахове наукове видання 

На базі ФММ видається фахове наукове видання: збірник наукових праць 

«Економічний вісник НТУУ «КПІ». У 2019 році вийшов черговий номер збірника 

’2019(16)., який рекомендований Вченою радою унівреситету.  Видання повністю відповідає 

вимогам. Переведено на платформу OJS: http://ev.fmm.kpi.ua. Збірник представлено 

в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 

2014 р.), DOAJ, Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів 

наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»). Видання індексується Google Scholar. 

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому 

федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на 

пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE 

та ін.  
Збірник відповідає встановленим  вимогам та у 2020 році планується подання на 

категорію Б.  
 

Збірники наукових праць молодих вчених ФММ 

На факультеті менеджменті та маркетингу видається 3 збірника наукових праць 

молодих вчених: 

1. Вийшов черговий (13) номер збірника наукових праць молодих вчених «Актуальні 

проблеми економіки і управління», в якому опубліковано результати наукових досліджень 

магістрів та бакалаврів. До збірника ввійшли наукові праці молодих вчених – магістрів, 

бакалаврів, студентів факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Праці підготовлені у 

співавторстві з науковими керівниками.  Сайт збірника: http://ape.fmm.kpi.ua та http://probl-

economy.kpi.ua/ (старий).  Переведено на платформу OJS. Збірник представлено 

в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus, ELAKPI 

(Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open 

Access scholarly Resources). Видання індексується Google Scholar.  Видання "Наукової 

періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному 

бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових 

платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.    
 

2. Вийшли чергові випуски (№ 23, 24) збірника наукових праць «Сучасні проблеми 

економіки і підприємництво».  

 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» випуск № 23. -  К: ІВЦ 

Видавництво Політехніка, 2019. –155с. (сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua). Збірник 

переведено на платформу OJS. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, ELAKRI, 

OAJI, OJS, World Cat, Research Bible, Google Scholar, Open AIRE, III factor, Cite 

FActor, Cosmos Impact Factor. n AIRE). 

 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» випуск № 24. К: ІВЦ Видавництво 

Політехніка, 2019. –186  с. (сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua). Збірник переведено 

на платформу OJS. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, ELAKRI, OAJI, OJS, 

World Cat, Research Bible, Google Scholar, Open AIRE, III factor, Cite FActor, Cosmos 

Impact Factor. n AIRE). www.sb-keip.kpi.ua - сайт збірника "Сучасні проблеми 

економіки і підприємництво" 

http://ev.fmm.kpi.ua/
http://ape.fmm.kpi.ua/
http://probl-economy.kpi.ua/
http://probl-economy.kpi.ua/
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24783248,3.html
http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/2178
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3114
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5534
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1FgxEIAAAAJ&hl=ru
http://iiifactor.org/all-journals/detail/sb-keip-kpi-ua
http://www.sb-keip.kpi.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24783248,3.html
http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/2178
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3114
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5534
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1FgxEIAAAAJ&hl=ru
http://iiifactor.org/all-journals/detail/sb-keip-kpi-ua
http://www.sb-keip.kpi.ua/
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Інші періодичні видання факультету 

 Періодичне щорічне видання, електронний збірник наукових праць  «Сучасні підходи до 

управління підприємством» № 4, 2019 р, де розміщено статті за результатами Х 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління 

підприємством».  ISSN 2518-1912.  Збірник  створено наплатформі  OJS. Сайт збірника -

 http://spu.fmm.kpi.ua  Затверджено Вченою радою  ФММ  (протокол № 11 від 25.06.2019 

р.) 0,9 друк арк. 

 Надруковано збірник праць XV (XXVII) Міжнародної науково-практичної конференції 

14-15 березня 2019 р. «Міжнародне науково-технічне співробітництво» сайт збірника: 

http://istc.fmm.kpi.ua/index.php/kpi_mnts/conferences_uran_ua/index) Збірник переведено 

на платформу OJS. 

 Надруковано збірник праць XV (XXV) Міжнародної науково-практичної конференції 10-

11  грудня 2019 р. «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні». 

Конференцію проведено спільно з приладобудівним факультетом (сторінка матеріалів 

конференції http://pbf.kpi.ua/ua/category/science/conference/efektivnist_inz_rishen/ 

 Вийшов збірник наукових праць «Міжнародна економіка: інтеграція науки та 

практики», № 9. До збірника увійшли наукові праці молодих вчених – магістрів, 

бакалаврів, студентів факультету менеджменту та маркетингу. Праці підготовлені в 

рамках участі у круглому столі «Формування сприятливого бізнес середовища 

країни: витоки, виклики, висновки», що відбувся 31.10.2019 р. за ініціативи кафедри 

міжнародної економіки (модератор д.е.н., проф. Охріменко О. О.) (сайт збірника: 

http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex. 

php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16).  Збірник переведено на 

платформу OJS.  

 

 

7.2. Прізвища працівників які є членами редакційних колегій наукових 

видань (журналів), які індексуються у наукометричних БД SCOPUS 

та/або Web of Science, крім видань засновником яких є університет. 

№ Науковий ступень, 

вчене звання, 

Прізвище та ініціали 

Журнали Кафедра 

База 

(Scopus чи 

WoS) 

Назва журналу 

1.  Немає     

  

  
  

http://spu.fmm.kpi.ua/
http://istc.fmm.kpi.ua/index.php/kpi_mnts/conferences_uran_ua/index
http://pbf.kpi.ua/ua/category/science/conference/efektivnist_inz_rishen/
http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex.%20php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16
http://journals.uran.ua/index.php/wissn001/login?source=%2Findex.%20php%2Fwissn001%2Fmanager%2FenrollSearch%2F16
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8. Наукові конференції, семінари, виставки 

 

8.1. Конференції, семінари проведені на базі університету 

− Загальна кількість проведених конференцій і семінарів:  11 конференцій  (з них 11 на 

базі університету) + 172 семінарів = 183 

− (з них – всеукраїнських) -  5  

− (з них – міжнародних) -  3  

− (окремо з них міжнародних за межами України) – 0  

− Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференція – 399  

− Кількість опублікованих доповідей -  623 

− Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових семінарах – 59  

 

Конференції 

У звітньому році факультетом менеджменту та маркетингу на базі університету 

проведено 11 конференцій (на сайті факультету: http://fmm.kpi.ua/ua/conferences):  

№ Організатори Назва,  

електронний ресурс її розміщення 

Загальна 

кількість  

зроблених 

доповідей 

Кількість 

опублікованих 

доповідей 

1.  кафедра 

економіки та 

підприємництв

а 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки» 

Сайт конференції: 

http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_rpfrne/2

015  

38 125 

2.  кафедра 

менеджменту 

Всеукраїнська  науково-практична 

конференція «Сучасні підходи до управління 

підприємством»  

http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/(сайт 

конференції) 

http://spu.fmm.kpi.ua/ (сайт збірника наукових 

праць) 

28 106 

 

3.  кафедра 

міжнародної 

економіки 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція "Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, 

ефективність" 

www.istc.fmm.kpi.ua 

26 87 

4.  кафедра 

міжнародної 

економіки 

Науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Ефективність 

інженерних рішень в приладобудуванні» 

(спільно с факультетом приладобудування) 

14 41 

5.  кафедра 

міжнародної 

економіки 

Науково-практична конференція «Створення, 

охорона, захист і комерціалізація об'єктів 

права інтелектуальної власності» (спільно с 

факультетом соціології і права) 

15 56 

6.  кафедра 

міжнародної 

економіки 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Співробітництво в епоху 4.0» 

15 - 

http://fmm.kpi.ua/ua/conferences
http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_rpfrne/2015
http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_rpfrne/2015
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/
http://spu.fmm.kpi.ua/
http://www.istc.fmm.kpi.ua/
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7.  кафедра 

промислового 

маркетингу 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«В2В Маркетинг» 

Сайт конференції :b2b-marketing.fmm.kpi.ua  

збірник 

праць: http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97

%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8

%D0%BA_B2B-2019.pdf 

7 10 

8.  кафедра 

промислового 

маркетингу 

Всеукраїнська науково-практичної 

конференція "Заклади вищої освіти - ринок: 

співпраця в Епоху 4.0" 

90 15 

9.  НТСА ФММ Міжнародна науково-практична конференція 

"Науково-технічний розвиток: економіка, 

технології, управління" 

Сайт конференції: ntr.fmm.kpi.ua   

збірник праць: ntr.fmm.kpi.ua/proc  

15 68 

10.  Кафедра 

математичного 

моделювання 

економічних 

систем 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Моделювання та прогнозування 

економічних процесів» 

Сайт конференції: mpep.fmm.kpi.ua  

12 31 

11.  Кафедра 

теоретичної та 

прикладної 

економіки  

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Глобалізація промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» 

Сайт конференції: ktpe-conf.kpi.ua  

27 99 

Всього:  287 638 

Всі конференції відкрито у системі OCS.  

 

Семінари 

Загальна кількість проведених семінарів, у тому числі міжнародних: 

Кафедра  

Всього:  

з них: 

всеукраїнських міжнародних з них міжнародних за 

межами України 

Міжнародної економіки 
18 0 5 1 

Менеджменту  
22 8 0 0 

Промислового маркетингу  14 1 0 0 

Економіки і підприємництва  
86 64 0 0 

Теоретичної та прикладної 

економіки  

27 0 1 0 

Математичного моделювання 

економічних систем  

5 0 0 0 

Загалом по факультету:  172 73 6 1 

 

 

 

  

http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/
http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2018.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2018.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/b2b/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_B2B-2018.pdf
http://ntr.fmm.kpi.ua/
http://ntr.fmm.kpi.ua/proc
http://mpep.fmm.kpi.ua/mpep2015
http://ktpe-conf.kpi.ua/
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Доповідей, зроблені на наукових конференціях, семінарах 

Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях, семінарах, у 

тому числі міжнародних: 

Кафедра Кількість доповідей на 

конференціях  

Кількість доповідей на 

семінарах  

 В т.ч. міжнародних  В т.ч. міжнародних 

Міжнародної економіки 49 31 15 2 

Менеджменту  
155 89 21 0 

Промислового маркетингу  13 3 4 0 

Економіки і підприємництва  
86 64 0 0 

Теоретичної та прикладної 

економіки  

61 27 7 7 

Математичного моделювання 

економічних систем  

35 9 2 0 

Загалом по факультету:  399 223 49 9 

 

 

Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях, семінарах 

 

Кафедра Кількість працівників які 

взяли участь у міжнародних 

конференціях 

Кількість працівників які 

взяли участь у міжнародних 

семінарах 

Міжнародної економіки 21 21 

Менеджменту  18 0 

Промислового маркетингу  2 0 

Економіки і підприємництва  
22 0 

Теоретичної та прикладної 

економіки  

5 2 

Математичного моделювання 

економічних систем  

5 0 

Загалом по факультету:  73 23 

 

8.2. Виставки 

В силу економічного спрямування факультету відсутня можливість експонувати на 

виставках експонати.   
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9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових 

працівників 

 

Відзначення державними, академічними, закордонними преміями,  дипломами, іншими 

нагородами 

Відзначення державними, академічними, закордонними преміями, дипломами, іншими 

нагородами протягом звітного року не було.  

 

Переможці конкурсу у КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

 «Молодий викладач-дослідник»  - 1 (к.ф.-м.н. Пишнограєв І.О., кафедра ММЕС ) 

 
 

10. Організаційне забезпечення наукової діяльності 

9.1. Існуючі спільні науково-навчальні структури - центри, лабораторії, тощо 

Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-

планування факультету менеджменту та маркетингу. Було організовано та проведено 

спільно з кафедрою промислового маркетингу ХIIІ Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «В2В Маркетинг». Було організовано та проведено спільно з кафедрою 

промислового маркетингу ХIIІ Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу 

«Rising Industrial Marketing Stars» Було проведено дослідження споживчих мотивацій при 

купівлі концертних білетів онлайн. 

9.2.   Створення у звітному році нових навчально-наукових структур – немає 
 

11. Наукове обладнання 

У 2019 році факультетом менеджменту та маркетингу придбання наукового 

обладнання не було.  

 

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2020 рік 

Факультет проводить роботи по залученню фінансування по міжнародним та госп/д роботах. 

  

  

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету менеджменту та маркетингу 25 

листопада 2019 року, протокол  № 4 

 

Декан ФММ                            ________________                        О.А. Гавриш 

 

25.11.2019   

 

  

 


