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Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу 
 

Найважливіші здобутки: 

1. Гавришу Олегу Анатолійовичу, д.т.н., проф., декану факультету менеджменту та 

маркетингу присвоєно почесне звання заслуженого працівника освіти України згідно 

Указу Президента України №416/2020 “Про відзначення державними нагородами України з 

нагоди Дня працівників освіти”, за значний особистий внесок у розвиток національної 

освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та 

високий професіоналізм.                                                                          

2. Відбулась перереєстрація збірника наукових праць «Економічний вісник НТУУ 

«КПІ», отримано категорію «Б».  

3. Відбулись захисти 3 докторських дисертацій. 

4. Виконання проектів у межах співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства студентів 2-5 курсів кафедри менеджменту за такими темами: 

«Промислові політики: цілі, механізми, інструменти та результати» (керівник доц. 

Жигалкевич Ж.М.), «Політики “економічного прориву”: світовий досвід» (керівник проф. 

Дунська А.Р.), «Прогноз світових тенденцій розвитку на довгострокову перспективу з 

горизонтом 10, 20 та 30 років наперед» (керівник проф. Кравченко М.О.). Здобутки, отримані 

студентами та викладачами кафедри менеджменту були залучені у підготовці Національної 

доповіді «Цілі сталого розвитку України», що оприлюднена на сайті ООН.  

5. В рамках українсько-норвезького проєкту “Collaboration within Industry 4.0 Education”, 

що фінансується Diku Eurasia Programme, 14-17 вересня 2020 року проведено міжнародну 

літню школу “Sustainable Manufacturing in Industry 4.0: Technologies and Solutions” для 

більше 200 слухачів з 11 країн світу, організовану ФММ та ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

спільно з Норвезьким технологічним університетом (NTNU). Викладачами кафедри 

міжнародної економіки проведено серію англомовних онлайн лекцій для слухачів літньої 

школи. 

6. Під час залучення до виконання задач українсько-норвезького проекту “Collaboration 

within Industry 4.0 Education” студентами кафедри міжнародної економіки одержано 

перемогу на другому етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, що 

проходив 25–30 травня 2020 року на базі Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Тема дослідження: “Ensuring  the country's competitiveness in terms 

of Industry 4.0” (загальна кількість поданих на конкурс робіт - 63).  

7. 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 Вікторія 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. 

8. Кафедрами факультету виконується 17 науково-дослідних тем. 

9. Факультет має 5 стипендіатів Президента України, ВРУ, КМУ.  

10. Має 3 переможців міжнародних та 10 переможців всеукраїнських конкурсів наукових 

робіт студентів.  
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Аналіз наукової діяльності факультету менеджменту та маркетингу у 2020  році показав, що у 

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

урахуванням карантину, оголошеного в Україні та світі.  

 

Кількісні показники, що характеризують наукову роботу факультету у 2020 р.: 

 Кількість захищених докторських дисертацій – 3. 

 Кількість захищених кандидатських дисертацій – 0  

 Кількість міжнародних НДР – 0.  

 Кількість дежбюджентних НДР – 0 

 Кількість госпдоговірних НДР – 2 

 Кількість ініціативних НДР – 17 

 Кількість виданих в Україні монографій – 6 

 Кількість виданих закордоном монографій - 2 

 Кількість колективних монографій – 9 

 Кількість колективних зарубіжних монографій – 4 

 Кількість виданих підручників – 10. 

 Кількість виданих навчальних посібників – 67. 

 Електронні сертифіковані видання - 8. 

 Кількість фахових збірників наукових праць – 1 

 Кількість наукометричних збірників наукових праць - 3 

 Кількість опублікованих статей  – 354 

 Кількість опублікованих тез  – 596 

 Кількість проведених конференцій  – 14 

 Кількість проведених наукових та науково-практичних семінарів - 74 

 Отримано патентів – 2 

 Отримано свідоцтв авторських прав – 6 

 Кількість наукових гуртків - 16 

 Переможців міжнародних конкурсів наукових робіт – 3 

 Переможців всеукраїнських конкурсів наукових робіт – 10 

 Переможців міжнародних олімпіад - 0 

 Переможців всеукраїнських олімпіад – 0 (не проводилися в зв’язку із пандемією) 

 Отримано грантів – 0 

 Стипендія Президента України - 2 

 Стипендіати Верховної Ради України – 1 

 Стипендіати Кабінету Міністрів – 2   

 Кількість аспірантів і здобувачів – 27
1
 

 Закінчили навчання в аспірантурі у 2020 році – 4 

 Зараховано до аспірантури  - 4 

Сторінка з інформацією про наукову діяльність ФММ на сайті факультету:  

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

http://fmm.kpi.ua/ua/science_reports    

                                                           
1
 Станом на 01.12.2020. 

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 2020 році співробітниками факультету захищено кандидатських дисертацій: 0  

 

У 2020 році співробітниками факультету захищено докторських дисертацій: 3  

 

1. Гречко Алла Володимирівна, доцент кафедри економіки і підприємництва, 14 лютого 

2020 р., Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Фіскальні стимули сталого розвитку 

регіональних господарських систем в умовах інституціональних змін», науковий керівник: 

д.е.н, професор Худолей В.Ю., ректор ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая». (кафедра економіки і підприємництва)  

2. Дергалюк Богдан Володимирович, доцент кафедри економіки і підприємництва, 16 

жовтня 2020 р., Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Структурна модернізація регіональної 

економіки та детермінанти прискорення цих процесів через капіталізацію інтелектуального 

потенціалу», науковий керівник: д.е.н, професор Бутко М.П., завідувач кафедри 

менеджменту і державної служби Національного університету «Чернігівська політехніка».  

(кафедра економіки і підприємництва)  

3. Рисцов Ігор Костянтинович, доцент кафедри математичного моделювання 

економічних систем, доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – 

теоретичні основи інформатики та кібернетики, дата захисту 11 червня 2020 р., тема: 

“Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів до проблем аналізу дискретних 

динамічних систем” 
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1.2 Науково-дослідна робота студентів 

  

Назва і керівники студентських наукових гуртків 

Загальна кількість гуртків на факультеті: 16 

Кількість залучених студентів: 222 

___________________________________________________________________________ 
 

Кафедра міжнародної економіки: 

Гуртків - 5 

Залучених студентів - 65  

 

№ Назва гуртка Лого/емблема Керівник Реєстрація 

1 Організаційно-економічний 

механізм розвитку підприємницької 

діяльності 

 д.т.н., проф.  

Гавриш  

Олег 

Анатолійович 

Наказ 1/277 

від 15.09.2020 

2 

Економіка високотехнологічних 

підприємств 

 

 д.е.н., проф.  

Войтко 

Сергій 

Васильович 

Наказ 1/278 

від 15.09.2020 

3 Глобальний контекст промислового 

розвитку 
 д.е.н., проф.  

Герасимчук  

Василь 

Гнатович 

Наказ 1/279 

від 15.09.2020 

4 Розвиток міжнародного бізнесу в 

умовах глобалізації  

 д.е.н., проф.  

Охріменко  

Оксана 

Онуфріївна 

Наказ 1/276 

від 15.09.2020 

5 Економічний вимір сталого розвитку  д.е.н., доц.  

Гайдуцький 

Іван 

Павлович 

Наказ 1/275 

від 15.09.2020 

 

Кафедра менеджменту:  

Гуртків - 3 

Залучених студентів - 42  

− Науковий гурток “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" (керівник: д.е.н., доц. Дунська   А.Р. 

(Наказ № 1/102 від   03.03.2020), чисельність залучених студентів - 15 осіб 

− Науковий гурток  “Логістичний менеджмент" (керівник: к.е.н., доц. Луценко І.С. (Наказ 1/101 від 

03.03.2020), чисельність залучених студентів - 12 осіб 

− Науковий гурток соціогуманітарного спрямування «Управління талантами менеджерів», (керівник: 

к.е.н., Шкробот М.В. (Наказ № 1/261 від 25.08.2020), чисельність залучених студентів - 15 осіб 

 

Кафедра промислового маркетингу:  

Гуртків - 3 

Залучених студентів - 12  
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− Маркетингова аналітика - керівник д.ф.-м.н., проф. Солнцев С.О. Наказ № 1/304 від 09.10.2020 р. 

− Проблеми теорії, методології та практики маркетингу в умовах Індустрії 4.0. - керівник д.е.н., проф. 

Шульгіна Л.М. Наказ № 1/302 від 09.10.2020 р. 

− Цифрові технології у маркетинговій діяльності - керівник к.е.н., доц. Писаренко Н.Л. Наказ № 1/303 від 

09.10.2020 р. 

   

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Гуртків - 2 

Залучених студентів - 39 

− Науковий гурток "Data Science та моделювання економіки", доц. Пишнограєв І.О 

− Соціогуманітарний гурток "ESTIEM Local Group Kiev", доц. Стець О.В.  

    

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:   

Гуртків – 3   

Залучених студентів - 64 

−  «Формування і розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0.» наукового 

спрямування: керівник – к.е.н., доц. Шевчук О.А. Наказ 1/297 від 30.09.2020  

−  «Економіка: теорія та практика» наукового спрямування: керівник – к.е.н., доц. Єрешко Ю.О. Наказ 

1/295 від 30.09.2020  

− «Соціально-економічний розвиток у пост-тоталітарних країнах» наукового спрямування: керівник – 

к.е.н., доц. Дученко М.М. Наказ 1/296 від 30.09.2020  

 

Інтелектуальний клуб “Відкрита студентська асоціація “ОСА”. Науковий керівник– д.е.н., проф. Семенченко 

Н.В. Студентів – 200.Наказ 1/430 від 14.12.2017 

 

 

НТСА факультету  

  На факультеті активно працює  НТСА факультету (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 2020 р. було проведено 1 загально-факультетську та 

взято співучасть 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 – близько 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. 

14-15 квітня 2020 року Науковим товариством студентів та аспірантів факультету 

менеджменту та маркетингу КПІ імені Ігоря Сікорського було проведено XІХ 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. 

У 2020-му році робота конференції відбувалася за такими п’ятьма напрямками: 

менеджмент, економіка підприємства, міжнародна економічна діяльність, маркетинг, 

математичні методи та інформаційні технології в економіці 

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.  

http://marketing.kpi.ua/files/studentam/hurtki/2020_10_12_10_37_53.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/studentam/hurtki/2020_10_12_10_31_24.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/studentam/hurtki/2020_10_12_10_35_20.pdf
https://telegra.ph/%D0%86nformac%D1%96jnih-tehnolog%D1%96j-04-27
http://ktpe.kpi.ua/groups
http://ktpe.kpi.ua/groups
http://ktpe.kpi.ua/groups
http://ktpe.kpi.ua/groups
http://fmm.kpi.ua/ua/ntca
http://fmm.kpi.ua/ua/structure
http://www.estiem.org/
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Участь у виконанні НДР 

У виконанні НДР брали участь 116 студентів (на безоплатній основі) 

 

Кафедра міжнародної економіки 
У звітному періоді студенти ФММ брали участь у виконанні ініціативних НДР кафедри загальною 

чисельністю 35 осіб на безоплатній основі.  
 

Кафедра економіки і підприємництва 
У звітному періоді студенти ФММ брали участь у виконанні ініціативних НДР кафедри загальною 

чисельністю 41 осіб на безоплатній основі.  

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем 

У звітному періоді студенти кафедри брали участь у виконанні ініціативних НДР кафедри 

загальною чисельністю 22 особи на безоплатній основі.  

 

Кафедра промислового маркетингу 

У звітному періоді студенти кафедри брали участь у виконанні ініціативних НДР кафедри 

загальною чисельністю 18 осіб на безоплатній основі.  

  

Кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій 

Протягом звітного року на факультеті було проведено 11 науково-практичних конференцій 

та було зроблено понад 423 доповіді.  

Назви конференцій, проведених на базі ФММ НТУУ „КПІ”:  

№ Назва конфренції  Кількість 

доповідей 

студентів 

факультет

у 

1 Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 

39 

2 Всеукраїнська науково-практична конференція «В2В Маркетинг» 47 

3 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

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

19 

4 Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: 

проблеми та перспективи»  

44 

5 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки» 

49  

6 Науково-практична конференція «Ефективність та автоматизація 

інженерних рішень в приладобудуванні» 

19 

7 Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та 

прогнозування економічних процесів» 

24 

8 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Глобалізація промислового потенціалу в умовах постіндустріальних 

трансформацій» 

80 

9 Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація суспільства в 

умовах Next Normality та Industry 4.0» 

15 

10 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Управління персоналом в інституційній економіці» 

57 

11 Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення, охорона, захист і 

комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності» (спільно с 

факультетом соціології і права) 

6 
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12 Заключна конференція по проекту "Європейські моделі бізнесу: трансформація, 

гармонізація та стратегічна реалізація в Україні" №587138-ЕРР-1-2017-1-UA--

EPPJMO-MODULE 

27 

Разом: 423 

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

конференціях на базі інших вузів: 

Загалом: 88 студенті у 53 конференціях:   
Кафедра міжнародної економіки: 41 студент взяв участь у 12 наукових конференціях. 

Кафедра менеджменту: 31 студент взяв участь у 24 наукових конференціях. 

Кафедрам математичного моделювання економічних систем: 5 студентів взяли участь у 2 наукових 

конференціях 

Кафедра промислового маркетингу: 4 студентів у 2 конференціях    

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 7 студентів ФММ у 13 конференціях та загалом 70 студентів 

КПІ у 15 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 698 

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 49 185 464 
 
По кафедрах:  

 

Кафедра промислового маркетингу:  

 

Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

 0 0  10  51 

 

Кафедра економіки і підприємництва:  

Кількість фахових статей студентів Кількість нефахових наукових статей студентів Кількість тез 

Самостійно У співавторстві 

- 8  29  101 

 

  

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

0  4  15  29  

 

Кафедра менеджменту:  

Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

 0  12 22  99  
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Кафедра міжнародної економіки:  

Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

-  16 27  97 

 

 Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

Кількість фахових статей студентів  Кількість нефахових наукових статей студентів  Кількість тез 

Самостійно У співавторстві  

 0 9  2  97  

 

Публікації у факультетських збірниках наукових праць молодих вчених 

1. У 2020 році на факультеті менеджменті та маркетингу вийшов черговий номер  збірника наукових 

праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління», № 14 (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 – 58 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» видано збірник 

наукових праць. Загальна кількість опублікованих праць – 30. Опубліковано збірник тез 

http://mpep.fmm.kpi.ua/proc/issue/viewIssue/12152/6361 .  

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

Загальна кількість опублікованих праць – 51. Опубліковано збірник тез 

http://ntr.fmm.kpi.ua/proc/issue/viewIssue/12012/6284   

4. У 2020 році в періодичному щорічному електронному збірнику наукових праць «Сучасні підходи до 

управління підприємством» №5, 2020 р, було розміщено статті за результатами І Міжнародної науково-

практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». Загальна кількість 

надрукованих статей –  21, з них студентами кафедри менеджменту 12. Збірник на платформі OJS:  

http://spu.fmm.kpi.ua).     

5. У 2020 році надруковано Збірник наукових праць XVІ (XXVIIІ) Міжнародної науково-практичної 

конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», що 

відбулась 12–13 березня 2020 р. У КПІ ім. Ігоря Сікорського за ініціативи кафедри міжнародної економіки. 

Сайт збірника: istc.fmm.kpi.ua   

6. У 2020 опубліковано Збірник наукових праць за результатами ХV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні”, яку організовано та 

проведено 08-09 грудня 2020 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського спільно кафедрою міжнародної економіки та 

приладобудівним факультетом. 

7. 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 – 47.  Конференція 

на платформі OJS  http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua. 

8. У 2019  році видано збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Глобалізація промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій», КПІ ім. 

І.Сікорського 18.12.2019. Загальна кількість опублікованих праць – 104 (збірник: http://ktpe-

conf.kpi.ua/proc/issue/archive) 

9. У 2020 році видано збірник І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених, 29 ківтня 2020 року «Управління персоналом в інституційній економіці». агальна кількість 

опублікованих праць – 65 (збірник: http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/issue/archive 

10. У 2020 році надруковано Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи», що відбулась 23 квітня 2020 р. у КПІ ім.Ігоря 

Сікорського за ініціативи кафедри менеджменту. Збірник тез доповідей надруковано: Бізнес, інновації, 

менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнарод. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 232 с. та представлено на платформі: 

http://confmanagement.kpi.ua/proc/. 

http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/8629/showToc
http://mpep.fmm.kpi.ua/proc/issue/viewIssue/12152/6361
http://ntr.fmm.kpi.ua/proc/issue/viewIssue/12012/6284
http://spu.fmm.kpi.ua/
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/
http://ktpe-conf.kpi.ua/proc/issue/archive
http://ktpe-conf.kpi.ua/proc/issue/archive
http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/issue/archive
http://confmanagement.kpi.ua/proc/
http://confmanagement.kpi.ua/proc/
http://confmanagement.kpi.ua/proc/
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11. У 2020  році буде надруковано збірник праць XІХ  науково-практичної конференції 25 листопада 2020 

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. 

14. У 2020 році видано Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, 

охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності» (23 квітня 2020 р.). Загальна 

кількість опублікованих праць 38 (URL: http://ied.kpi.ua/uk/archives/133). 

 

 

Участь в олімпіадах 

Кількість переможців Міжнародних олімпіад: 0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: ІІ етап не проводився у зв’язку з пандемією  

Відзнаки учасникам Всеукраїнських олімпіад: ІІ етап не проводився у зв’язку з пандемією   

Кількість учасників олімпіад (І етап ІІ етап не проводився у зв’язку з пандемією ): 137 осіб 

__________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

Кафедра міжнародної економіки:   

Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 

Кількість учасників олімпіад: 9 у І етапі. 

Кафедра економіки і підприємництва:  

Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 

Кількість учасників олімпіад:14  у І етапі 

 

Кафедра  менеджменту:   

Кількість переможців Міжнародних олімпіад: 0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 

Кількість учасників олімпіад: осіб = 96 у І етапі; на ІІ етап направлено 8 студентів,  ІІ етап не проводився у 

зв’язку з падемією  

 

Кафедра промислового маркетингу:  

Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0  

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0  

Кількість учасників олімпіад: осіб у І етапі  -  4,  ІІ етапі-  0 учасники; міжнародних – 0 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 ,  

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 

Кількість учасників олімпіад: осіб = 13 у І етапі , ІІ етап не проводився у зв’язку з пандемією   

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 ,  

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 

Кількість учасників олімпіад: осіб = 1 у І етапі, з них 1 переможців, e ІІ етапі 0 учасників - нагород 0; 

міжнародна 0 осіб - нагород - 0 
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Конкурси наукових робіт студентів  

− Кількість учасників Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 4. 

− Кількість переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 3.  

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 22 

− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 10  

− Кількість переможців інших конкурсів - 0   

__________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  
Кафедра міжнародної економіки:  

− Кількість учасників Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 3.  

1) 25–30 травня 2020 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського проходив другий етап Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності 051 «Економіка». У конкурсі взяли участь 63 студентські наукові роботи, авторами яких 75 

студентів українських закладів вищої освіти та 22 студенти з 16 закордонних вишів. Конкурс проходив у 

рамках чотирьох тематичних секцій: секція 1 «Економіка та управління підприємствами», секція 2 «Економіка 

та управління національним господарством», секція 3 «Регіональна економіка», секція 4 «Міжнародна 

економіка». У конкурсі брали участь наукові роботи студентів з України, Чехії, Грузії, Індії, Болгарії, Польщі, 

Іраку, Вірменії, Італії, Азербайджану, Нідерландів, Іспанії, Франції, Угорщини.  

Учасники від кафедри міжнародної економіки: студенти - Кравчук Юлія, Шестопалова Анастасія, Потапова 

Вікторія, викладачі - д.е.н., проф. Охріменко О. О., к.е.н., доц. Скоробогатова Н. Є. 

− Кількість переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 3.  

За підсумками подвійного «сліпого» рецензування та оцінювання конкурсною комісією електронних 

презентацій наукових робіт студентів було визначено переможців Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка». 

Диплом І ступеня: Кравчук Юлія та  Шестопалова Анастасія, тема роботи «Забезпечення 

конкурентоспроможності країни в умовах Індустрії 4.0», науковий керівник к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки Н. Є. Скоробогатова. 

 

 

Диплом ІІІ ступеня: Потапова Вікторія, тема роботи «Вплив соціально відповідального аграрного бізнесу на 

сталий розвиток», науковий керівник  д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки О. О. Охріменко. 
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− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:  2 
− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 0 

 

 

Кафедра економіки і підприємництва: 
−  Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:10 

− Кількість переможців другого туру переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: 6 
− 1. Сердюк Артур Миколайович отримав Диплом І ступеня на Всеукраїнському  конкурсі дипломних 

робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти 

«бакалавр», що був проведений у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

23.04.2020. Науковий керівник к.е.н., доцент Гречко А.В. Тема дипломної роботи: Економічне обґрунтування 

напрямів зростання конкурентоспроможності продукції ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг».  

− 2. Мєдвєдєва Алла Дмитрівна отримала Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському  конкурсі дипломних 

робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти 

«магістр», що був проведений у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

23.04.2020. Науковий керівник к.е.н., старший викладач Погребняк А.Ю. Тема дипломної роботи: «Управління 

антикризовою стратегією підприємства з метою забезпечення сталого розвитку». 

− 3. Солосіч Олександр Сергійович отримав Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою», що був 

проведений 31.03.2020 у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. 

Науковий керівник д.е.н., професор Тульчинська С.О. Тема наукової роботи: «Дослідження економічної 

безпеки комунальних підприємств м. Києва у розрізі прибутковості їх діяльності на прикладі КП  «Промінь». 

− 4. Ліндаєв Дмитро Владиславович отримав Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво», що був проведений у Державному університеті 

«Житомирська політехніка» 30.04.2020 року.   Науковий керівник к.е.н., професор Круш П.В. Тема наукової 

роботи: «Економічне обґрунтування напрямів підвищення ефективності збутової діяльності ПАТ «Львівська 

кондитерська фабрика «Світоч»». 

− 5. Кучевська Ірина отримала Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з галузі знань і спеціальностей  «Економіка підприємства», що обув проведений на базі ДВНЗ «Київський 

національний університет імені Вадима Гетьмана» 2-3 квітня 2020 року. Науковий керівник д.е.н., професор 

Марченко В.М. Тема наукової роботи: «Економічне обґрунтування напрямків зростання збутової діяльності 

ТОВ «Український папір»». 

− 6. Гнип Дарія отримала Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

з галузі знань і спеціальностей «Економіка підприємства», що був проведений на базі ДВНЗ «Київський 

національний університет імені Вадима Гетьмана» 2-3 квітня 2020 року. Науковий керівник к.е.н., доцент 

Хринюк О.С. Тема наукової роботи: «Економічне обґрунтування напрямів зростання конкурентоспроможності 

продукції ТОВ «Матрикс-ГРУП». 

  

 Кафедра  менеджменту:   
− Кількість учасників Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 1.  

− Кількість переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт: 0. 

− Кількість учасників першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 9.  

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 8.  

− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 4.  

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 
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Диплом І ступеня спеціальності «Менеджмент організації» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н. р. (на базі ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана») – Салабай Владислав Олександрович (науковий керівник к.е.н., доц. 

Савицька О.М.). 

                             

Диплом І ступеня спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н. р. (на базі Національного 

університету «Львівська політехніка») – Бушило Кристина Сергіївна (науковий керівник к.е.н., старший 

викладач Жалдак Г.П.). 

                                         

Диплом ІІ ступеня спеціальності «Менеджмент організації» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н. р. (на базі ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана») – Мельник Катерина Геннадіївна (науковий керівник к.е.н., асис. 

Воржакова Ю.П.). 

                              

Диплом ІІ ступеня спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н. р. (на базі Київського 

національного університету технологій та дизайну») – Прудкий Віталій Володимирович (науковий керівник 

д.е.н., проф. Кравченко М.О.). 
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 Кафедра промислового маркетингу:  

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 0.  

− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 0.  

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 0.  

− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 0.  

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:   

− Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 2.  

− Кількість переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 0.  

 

Участь у грантах 
 

Кількість переможців: 0 

_________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

Кафедра міжнародної економіки: 0 

Кафедра  менеджменту: 0 

Кафедра промислового маркетингу : 0 

Кафедра економіки і підприємництва: немає  

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 0 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  0  

  

Приклади кращих наукових робіт студентів, що були нагороджені 

1. Кафедра міжнародної економіки.    

Диплом І ступеня на другому етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності 051 «Економіка» у 2019/2020 н.р. (25–30 травня 2020 року на базі Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського) - Кравчук Юлія та Шестопалова 

Анастасія. Наукова робота на тему: “Ensuring  the country's competitiveness in terms of Industry 

4.0” (URL: http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/rob._1_mk_2020.pdf), присвячена 

проблемам забезпечення конкурентоспроможності країн світу в умовах Індустрії 4.0. У 

роботі вирішено наступні завдання: визначено зміст поняття та детермінантів 

конкурентоспроможності країни; проаналізовано особливості забезпечення 

конкурентоспроможності країн залежно від рівня їх економіко-технологічної готовності до 

впровадження технологій Індустрії 4.0; виконано оцінювання сили впливу інноваційних 

технологій на економіку України та запропоновано заходи з формування конкурентних 

переваг національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Науковий керівник - к.е.н., доц. 

Скоробогатова Н. Є. 
  

http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/rob._1_mk_2020.pdf
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2. Кафедра менеджменту:    

Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент організації» у 2019/2020 н. р. (на базі ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана») – Салабай Владислав Олександрович.  

Наукова робота на тему: «Удосконалення організаційно-економічного механізму 

забезпечення ефективності діяльності ПрАТ «Київстар» в умовах формування та реалізації 

проекту «СМАРТ-гроші В2В» присвячена дослідженню практичних та теоретичних засад 

удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної діяльності 

підприємства ПрАТ «Київстар» в контексті формування та реалізації проекту «СМАРТ-

гроші В2В». В роботі представленні: дослідження теоретичних підходів до визначення 

сутності ефективності господарської діяльності підприємства та ролі організаційно-

економічного механізму у підвищенні показників ефективності його діяльності; дослідження 

основних показників ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства; 

розроблення та формування заходів з удосконалення організаційно-економічного механізму 

управління ПрАТ «Київстар» в контексті планування та реалізації проекту «Смарт-гроші 

В2В», обґрунтування економічної ефективності реалізації запропонованих заходів. 

 Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у 2019/2020 н. р. (на базі Національного 

університету «Львівська політехніка») – Бушило Кристина Сергіївна. Наукова робота на 

тему: «Залучення інвестицій для активізації ЗЕД підприємства» присвячена дослідженню 

концептуальних положень щодо залучення інвестицій на підприємство та базуючись на 

використанні фінансово-економічних інструментів та застосуванні відповідного 

організаційно-економічного забезпечення запропоновано розроблення проекту модернізації 

обладнання з метою активізації зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Тестрайт». В роботі 

представленні: теоретичні дослідження сутності, видів та особливостей залучення інвестицій 

з метою активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємства; аналіз 

зовнішньоекономічної діяльність ТОВ «Тестрайт»;  аналіз інвестиційної привабливості та 

обгрунтування доцільність активізації зовнішньоекономічної діяльності; розробка напрямів 

активізації зовнішньоекономічної діяльності на основі залучення інвестицій.  

Кафедра економіки і підприємництва 
− Сердюк Артур Миколайович отримав Диплом І ступеня на Всеукраїнському  конкурсі 

дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» 

за ступенем вищої освіти «бакалавр», що був проведений у Харківському національному 

автомобільно-дорожньому університеті 23.04.2020. Науковий керівник к.е.н., доцент Гречко 

А.В. Тема дипломної роботи: Економічне обґрунтування напрямів зростання 

конкурентоспроможності продукції ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг». 

  
Участь студентів у виставках 

Не брали виходячи із профілю факультету  

 

 
Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях 

Загальна кількість по факультету: 11 

Кафедра міжнародної економіки: немає 

Кафедра економіки і підприємництва: 4 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: 0 

Кафедра  менеджменту:  0 

Кафедра промислового маркетингу: 0 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 7  
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Проведені конференції та семінари  

  

Конференції, проведених на базі ФММ  КПІ ім. Ігоря Сікорського, в яких брали участь 

студенти факультету:  

 

№ 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 Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та 

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

національної економіки» (кафедра економіки і підприємництва) 

6 Науково-практична конференція «Ефективність та автоматизація інженерних рішень в 

приладобудуванні» 

7 Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних 

процесів» 

8 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація 

промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація суспільства в умовах Next 

Normality та Industry 4.0» 

10 Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація 

об'єктів права інтелектуальної власності» (спільно с факультетом соціології і права) 

11 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Управління персоналом в інституційній економіці» 

12 Заключна конференція по проекту "Європейські моделі бізнесу: трансформація, гармонізація 

та стратегічна реалізація в Україні" №587138-ЕРР-1-2017-1-UA--EPPJMO-MODULE 
 

Проведені семінари:  

Семінари, проведені на базі ФММ НТУУ „КПІ”: 67 

Кафедра міжнародної економіки: 20  

1. Викладачі кафедри міжнародної економіки взяли участь у заході, присвяченому 

налагодженню міжнародного науково-технічного співробітництва: зустрічі декана 

факультету менеджменту та маркетингу О. А. Гавриша та декана факультету соціології та права 

А. А. Мельниченка з деканом факультету інженерії менеджменту Познанського університету 

технологій Магдаленою Вірвицькою. Розглянуто можливі напрями співробітництва у сферах 

науки та навчально-методичної роботи. 
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2. Викладачі кафедри міжнародної економіки взяли участь у науково-практичному 

онлайн семінарі  «Складники успішної наукової діяльності: співпраця, публікації, гранти, 

презентація", організованому адміністрацією Науково-технічної бібліотеки                                

ім. Г. І. Денисенка - 11.02.2020. 

3. Онлайн зустріч з координатором від NTNU проекту “Collaboration within Industry 4.0 

Education”. Обговорення формату та ключових аспектів річної звітності за проєктом. 

Підведення підсумків роботи за 2019 рік. Планування заходу з прийому делегації 

Норвезького агентства з міжнародного співробітництва та підвищення якості вищої освіти 

(Diku). Від кафедри міжнародної економіки: Войтко С.В., Кухарук А. Д., Скоробогатова Н. 

Є. 18.02.2020. 

4. Прийом делегації Норвезького агентства з міжнародного співробітництва та 

підвищення якості вищої освіти (Diku) з метою моніторингу проекту “Collaboration within 

Industry 4.0 Education”. Під час візиту відбулися серія виступів учасників робочої групи від 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Від кафедри міжнародної економіки звіт за проектом 

представлено к.е.н., доц. Кухарук А. Д. та студентами учасниками програми мобільності 

Владою Ткач (long-term mobility), Хмілевською Анастасією (short-term mobility). Наказ по 

КПІ ім. Ігоря Сікорського від 20.02.2020 № 3/24. Захід -  25.02.2020. 

5. В рамках засідання кафедри міжнародної економіки проведено семінар з роз’яснення 

положень академічної доброчесності (доповідачі - Гавриш О.А., Войтко С.В. ) - 26.02.2020. 

6. Онлайн зустріч з координатором від NTNU проекту “Collaboration within Industry 4.0 

Education”. Обговорення результатів звітності за проектом в рамках моніторингу Diku. 

Визначення пріоритетних напрямків подальшої роботи за проектом. Від кафедри 

міжнародної економіки: Войтко С.В., Кухарук А. Д., Скоробогатова Н. Є., Грінько І.М., 

Корогодова О.О., Нараєвський С.В. 03.03.2020. 

7. Онлайн зустріч з координатором від NTNU проекту “Collaboration within Industry 4.0 

Education”. Деталізоване планування задач проекту на 2020 рік. Визначення відповідальних 

осіб за впровадження розроблених курсів в навчальний процес ФММ та ММІ. Від кафедри 

міжнародної економіки: Войтко С.В., Кухарук А. Д., Скоробогатова Н. Є., Грінько І.М., 

Корогодова О.О., Нараєвський С.В. 30.03.2020. 

8. Науково-методичний семінар з розгляду дослідницьких пропозицій вступників до 

аспірантури у 2020 році (доповідачі - Кухарук А. Д., Ківа А.А.) - 22.04.2020. 

9. Викладачі кафедри взяли участь у вебінарі «Вебінарі SAIUP на дивані», проведеного 

в рамках проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic 

Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що реалізується Американськими Радами з 

міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки 

Посольства США в Україні - 23.04.2020. 
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10. Онлайн зустріч з координатором від NTNU проекту “Collaboration within Industry 4.0 

Education”. Обговорення особливостей довгострокової та короткострокової мобільності 

студентів і викладачів в умовах пандемії. Окреслення етапів підготовки до проведення 

літньої школи. Від кафедри міжнародної економіки: Войтко С.В., Кухарук А. Д., 

Скоробогатова Н. Є., Грінько І.М., Корогодова О.О., Нараєвський С.В. 05.05.2020. 

11. Викладачі кафедри взяли участь в онлайн семінарі Національного контактного пункту 

за напрямком Європейська Рада Досліджень Рамкової програми ЄС з досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020» "Advanced Grant". В рамках семінару було розглянуто питання: 

загальна інформація про конкурс; вимоги до здобувачів гранту; оформлення проектної 

пропозиції; корисні поради щодо подання запиту на конкурс; коротка інформація про успішні 

проекти за конкурсом Advanced Grant. 18.05.2020. 

12. Методичний семінар на тему “Освітня програма 073 “Управління в сфері оборонно-

промислового комплексу: затвердження на 2020-2021 н.р.” - доповідач Н.О. Черненко. 

30.06.2020 р. 

13. Онлайн зустріч з координатором від NTNU проекту “Collaboration within Industry 4.0 

Education”. Обговорення  програми літньої школи 14-17 вересня 2020 р.. Від кафедри 

міжнародної економіки: Войтко С.В., Кухарук А. Д., Скоробогатова Н. Є., 11.09.2020. 

14. Літня школа “Sustainable Manufacturing in Industry 4.0: Technologies and Solutions”. 

Викладачами кафедри міжнародної економіки проведено серію англомовних онлайн лекцій 

для близько 200 слухачів міжнародної літньої школи, організованої ФММ і ММІ КПІ ім. 

Ігоря Сікорського та Норвезьким технологічним університетом (NTNU) в рамках спільного 

українсько-норвезького проекту “Collaboration within Industry 4.0 Education”, що 

фінансується Diku Eurasia Programme. Серед запрошених експертів 14-17.09.2020. 

15. Відкрита лекція з дисципліни "Міжнародні фінанси" на тему “Документарні форми 

міжнародних розрахунків”. Лектор: к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Грінько 

І.М. 21.09.2020. 

16. Фаховий семінар кафедри міжнародної економіки для проведення попередньої 

експертизи дисертації Ситайло Уляни Василівни «Оцінювання результативності стратегії 

економічної безпеки енергоринку України в умовах євроінтеграції" (науковий керівник 

д.е.н., проф. Охріменко О. О., рецензенти: д.е.н., проф. Марченко В.М., д.е.н., проф. 

Тульчинська С.О.). 29.10.2020. 

17. Фаховий семінар кафедри міжнародної економіки для проведення попередньої 

експертизи дисертації Покрас Олени Семенівни "Забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності інноваційної продукції підприємств приладобудування” (науковий 

керівник д.е.н., проф. Войтко С.В., рецензенти: д.е.н., проф. Дергачова В.В., к.е.н., доц. 

Кухарук А.Д.). 19.10.2020.  

18. Викладачі кафедри взяли участь у науково-практичному онлайн-семінарі «Стратегія 

розвитку наукового видання» - Доповідач: Ірина Тихонкова, к.б.н., експерт з навчання та 

аналітичних ресурсів Clarivate. 03.11.2020. 
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19. Відкрита лекція з дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство 2: 

патентознавство та набуття прав» на тему «Аналіз та стратегія розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні». Лектор: к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки 

Стефківський В.М. 

20. Круглий стіл “Світовий ринок капіталу: проблеми інтеграції, ризики  та вигоди” 

(модератор д.е.н., проф. Охріменко О.О.). Питання для обговорення: інтеграція країни у 

міжнародний ринок капіталу; механізми залучення інвестицій; міжнародні фінансові центри; 

міжнародні фінансові інститути; фондовий ринок України. У роботі круглого столу взяли 

участь більше 80 учасників, сере яких викладачі та студенти кафедри, випускники ФММ, 

фахівці-практики, міжнародні експерти. Запрошені: Олексій Сухоруков, директор з розвитку 

бізнесу АТ «Українська біржа», Олександр Деркач, приватний інвестор, співвласник мережі 

кінотеатрів «Планета кіно», приватної клініки «Оберіг», компанії «Молочний Альянс», 

Антон Усов, старший радник із зовнішніх зв’язків Європейського банку розвитку та 

реконструкції, Віталій Чернюк, Керівник експертної групи з питань інтеграції до 

Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій МОН.  

 

 

Кафедра  менеджменту: 14 
1.  Міжнародний он-лайн семінар REVAS BUSINESS SIMULATION GAMES. Працівники 

кафедри (Артеменко Л., Гук О., Копішинська К., Пічугіна М.) організували та брали участь у  

міжнародному онлайн семінарі REVAS BUSINESS SIMULATION GAMES 3 серпня 2020. Захід 

організовано спільно з Познанським технологічним університетом. 
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2. Лекція-семінар «Бізнес-моделювання стартапів». 29.10.2020 на тему «Бізнес-моделювання 

стартапів». Кравченко М. О. Були представлені передові напрацювання у сфері бізнес-моделювання: 

проривні інноваційні моделі стартапів, що дозволили досягти успіху їх розробникам, зручні шаблони, 

особливості їх заповнення тощо.  

 

3.  Семінар HR менеджмент 8.09.20 проведено семінар   з дисципліни HR менеджмент за 

участі Олена Васенко Chief  human Capital Officer в Playtini  

  

4. Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг ««Досягнення та перспективи 

європейської інтеграції для України» (тренер к.е.н., доц. І. Манаєнко) 27 та 29 травня 2020 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. Учасниками 

тренінгу були студенти 2-5 курсів та аспіранти різних спеціальностей Київського 

політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, Запорізького національного університету, 

Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка. У тренінгах взяли участь 

близько 30 осіб. 
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5.   Заключна конференція за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг  «Європейські 

бізнес моделі: трансформація, гармонізація та імплементація в Україні» 4 червня  2020 року 

спільного проекту Національного Технічного Університету України «Київський 

Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «Європейські бізнес моделі: трансформація, 

гармонізація та імплементація в Україні» (European business models: transformation, 

harmonization and implementation in Ukraine) №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. 

Загалом, у роботі секції взяли учать 45 осіб, серед яких: д.е.н., проф. Бояринова К.О., д.е.н., 

проф.  Кравченко М.О., студенти та представники бізнесу. Учасники конференції відзначили 

високий рівень підготовки спікерів, кожен з яких не лише поділився цікавою актуальною 

інформацією, а й створив своєрідний дискусійний клуб, оскільки кожна доповідь викликала 

жваві обговорення. 

 

6.  Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «ЄС як проривний підприємець» 

(к.е.н. Пічугіна М.А.) 25, 27, 29, 30 травня 2020 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.  Тренінг за грантом від Jean Monnet Fund. Тренінг «Бенчмаркінг і стратегічна 

реалізація європейської моделі бізнесу для України» (к.е.н., доц. Артеменко Л.П.), 25, 27, 29, 

30 травня 2020 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. 
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8.  Науково-практичний семінар студентів на тему: «Сучасний стан та перспективи 

розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування промислових підприємств», 18.05.2020р. в 

дистанційному онлайн-режимі  Семінар студентів-бакалаврів, що навчаються за 

спеціальністю 073 «Менеджмент», що навчаються за сертифікованою програмою  

«Менеджмент підприємств» (організаційний комітет к.е.н., доц. Нагорна І.І., д.е.н., доц. 

Бояринова К.О., к.е.н. доц. Коцко Т.А., к.е.н. доц. Лазоренко Т.В., к.е.н., асис. Воржакова 

Ю.П., к.е.н. доц. Артеменко Л.П.). Узяло участь 18 студентів. 

9.  Науково-практичний семінар студентів на тему: «Сучасний менеджмент і бізнес-

адміністрування: визначальні стратегії конкурентного розвитку промислових підприємств», 

28.10.2020 р. в дистанційному онлайн-режимі семінар студентів-магістрів, що навчаються за 

спеціальністю 073 «Менеджмент», за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і 

бізнес-адміністрування» (організаційний комітет к.е.н., доц. Нагорна І.І., д.е.н., доц. 

Бояринова К.О., к.е.н. доц. Шкробот М.В., к.е.н. доц. Лазоренко Т.В., к.е.н., доц. Савицька 

О.М., к.е.н. доц. Артеменко Л.П.). Узяло участь 13 студентів. 

10.  Науково-практичний семінар студентів на тему: «Перспективні напрями розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних промислових підприємств» (для студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціальності 073 

«Менеджмент»), 27 жовтня 2020 року в дистанційному онлайн-режимі  (організаційний 

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

к.е.н., доц. Манаєнко І.М., , к.е.н., Кузнєцова К.О.). У семінарі взяло участь 14 студентів. 

11  Науково-практичний семінар студентів на тему: «Сучасний стан та перспективи 

розвитку логістичного підходу до управління українськими підприємствами», 25.05.2020 р. в 

дистанційному онлайн-режимі семінар студентів бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 

«Менеджмент» за  сертифікованою програмою «Логістика» (організаційний комітет к.е.н., 

доц. Луценко І.С.., к.е.н., доц. Мохонько А.А., к.е.н., доц. Пічугіна М.А., к.е.н. доц. Шкробот 

М.В., к.е.н., Жалдак Г.П.). Узяло участь 17 студентів. 

12.  Науково-практичний семінар студентів на тему: «Забезпечення надійності 

ланцюгів поставок в умовах перманентної кризи» (для студентів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» 

спеціальності 073 «Менеджмент»), 24 жовтня 2020 року в дистанційному онлайн-режимі 

(організаційний комітет: д.е.н., доц. Бояринова К.О., к.е.н., доц. Луценко І.С., к.е.н. доц. 

Мохонько А.А., к.е.н., доц. Пічугіна М.А, к.е.н., доц. Шкробот М.В.).  

13.  Науково-практичний семінар студентів на тему: «Пріоритети та інструменти 

забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за сертифікатною програмою 

«Менеджмент інвестицій та інновацій» освітньо-професійної програми «Менеджмент і 

бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», 20 травня 2020 року в 

дистанційному онлайн-режимі (організаційний комітет: д.е.н., доц. Кравченко М. О., к.е.н., 

доц. Жигалкевич Ж. М., к.е.н., доц. Гук О. В., к.б.н. доц. Ситник Н. І.). 

14.  Науково-практичний семінар студентів на тему: «Вплив пандемії коронавірусу на 

розвиток інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств» для студентів 
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другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент інвестицій та інновацій» спеціальності 073 «Менеджмент», 27 

жовтня 2020 року в дистанційному онлайн-режимі через платформу «Zoom» (організаційний 

комітет: д.е.н., доц. Кравченко М. О., д.е.н., доц. Бояринова К. О., к.е.н., доц. Жигалкевич Ж. 

М., к.б.н. доц. Ситник Н. І., к.е.н., доц. Гук О. В.).  
 

Кафедра економіки і підприємництва: 3 
1. 24.06.2020 р. Науковий семінар кафедри економіки і підприємництва за темою 

дисертаційної роботи Шашиної М.В. «Структурна модернізація регіональної економіки в 

умовах змін інституціонального середовища» на на платформі Zoom.. 

2. Міжкафедральний науковий семінар, що проведено на кафедрі економіки і 

підприємництва 28.10.20р.  за темою дисертаційної роботи Шашиної М.В. «Структурна 

модернізація регіональної економіки в умовах змін інституціонального середовища» на 

платформі Zoom. 

3. ХІX Міжнародна науково-практична конференція: "Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки", яка відбудеться 25 

листопада 2020 року. 
 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 20 

 

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. 

- «Циклічність динаміки фінансового ринку в світовому економічному просторі в умовах 

нестабільності» – к.е.н., доц. Рощина Н.В. 

Загалом, протягом року було проведено 20 наукових семінарів, присвячених проблемам 

теоретичної та прикладної економіки, управлінню персоналом. На семінарах, зокрема, було 

заслухано результати дисертаційних досліджень співробітників та аспірантів кафедри, зокрема: доц. 

Шевчук О.А., доц. Єрешко Ю.О. 

  

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

профорієнтаціїї студентів були організовані наступні науково-практичні семінари:  

-       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.) 
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5 березня 2020 р. для студентів 2-го та 3-го курсів кафедри теоретичної та прикладної економіки 

спеціальності «Управління персоналом» доцентами Оленою Трофименко та Мариною Дученко було 

організовано та проведено науково-практичний семінар та екскурсію з представниками HR-відділу в 

компанії ПАТ "Київхліб"- найбільшого столичного виробника хліба, хлібобулочних та 

кондитерських виробів, що вже понад 85 років утримує провідні позиції у галузі вітчизняного 

хлібопечення. 

Після виробничої екскурсії студенти зустрілися з начальником управління навчання та оцінки 

персоналу Департаменту з кадрових питань Оксаною Чечиною , яка розповіла про основні 

тренди розвитку персоналу, особливості роботи HR-менеджера в компанії, перспективи та виклики 

даної професії з урахуванням свого професійного досвіду.   
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Кафедра промислового маркетингу:  10 

1. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії "SMM-Школа” Частина 1. 

2. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії "SMM-Школа” Частина 2. 

3. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії "SMM-Школа” Частина 3. 

4. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії "SMM-Школа” Частина 4. 

5. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії "SMM-Школа” Частина 5. 

6. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії"Робота з корпоративним сегментом. 

Соціальна відповідальність бізнесу. 

7. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії""Вступ до спеціальності. Сучасний директор 

з маркетингу. Компетенції." 

8. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії""Вступ до спеціальності. Сучасний директор 

з маркетингу. Компетенції. Частина 2" 

9. Науково-методичний семінар "Бізнесові студії""Аналітичні інструменти моніторингу медіа. 

Semantrum" 

10. Тренінг "Гармонізація стандартів як основа запровадження європейських бізнес-моделей в 

Україні" у рамках проекту "Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація, стратегічна 

реалізація в Україні". 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  5 

 

1. Семінар на тему “«Методи аналізу поведінки економічної системи за наявності 

монополістів», відповідальний Махорт А.П., 12 лютого 2020 року. 

2. Семінар на тему “Застосування методів інтелектуального аналізу даних”, відповідальний 

Пишнограєв І.О., 26 травня 2020 року (дистанційний режим). 

3. Семінар на тему “Тенденції розвитку парадигм економіко-математичного моделювання”, 

відповідальний Капустян В.О., 30 вересня 2020 року (дистанційний режим). 

4. Семінар на тему “Застосування методів математичного моделювання економічних систем в 

практичній діяльності”, відповідальний Рисцов І.К., 11 листопада 2020 року (дистанційний режим). 

5. Семінар для студентів та викладачів кафедри на тему “Моделювання ірраціональної 

поведінки економічних агентів на товарному ринку”, відповідальний Мажара Г.А. 17 листопада 2020 

року (дистанційний режим). 
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Інші форми науково-дослідної  роботи молодих учених 

Кафедра міжнародної економіки:  

Студенти кафедри міжнародної економіки та кафедри промислового маркетингу беруть участь у 

престижному міжнародному студентському конкурсі «2020 CFA Institute Research Challenge».  

Капітан першої команди Анастасія Хмілевська (5 курс, гр. УС-01мп) та учасники Ірина Рокоча                   

(6 курс, гр. УС-91мп),  Юлія Кравчук (5 курс, УС-01мп), Сніжана Корольова (5 курс, гр. УС-01мп) 

(куратор к.е.н., доц. Кухарук А. Д.), капітан другої (спільно з кафедрою промислового маркетингу) 

команди Ілля Чернуха (4 курс, УС-71) та учасники Вікторія Шитікова (3 курс, УМ-81),                                

Тетяна Роспопчук (УС-71) та Дарина Лакієва (УМ-81) (куратор к.е.н., доц. Скоробогатова Н. Є.) 

відвідали стартове онлайн засідання учасників та організаторів конкурсу, що відбулось 13 листопада 

2020 року в Україні з використанням платформи Zoom. Студенти познайомились із ментором та 

планують двохмісячне навчання інвестиційному аналізу на базі компанії BASF – найбільшої у світі 

компанії хімічного спрямування. Від України в конкурсі беруть участь 20 команд, 2 з яких з КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Загалом кількість учасників налічує 5 тисяч студентів з понад 1000 університетів 

світу. Конкурс проводиться Міжнародною асоціацією інвестиційних професіоналів CFA Institute                     

14 років поспіль. 

 

Кафедра менеджменту:  

1.  Одним із вагомих результатів взаємодії кафедри менеджменту з Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства є проведення студентських наукових 

досліджень у межах Меморандуму про співробітництво  між  КПІ імені Ігоря Сікорського та 

Міністерством за проектом «Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього».  
Протягом року студенти 2-5 курсів кафедри менеджменту активно працювали над проектами у 

межах підписаного Меморандуму. Під керівництвом провідних викладачів та науковців 

кафедри були підготовлені і представлені кураторам проекту у Міністерстві роботи за такими 

темами: «Промислові політики: цілі, механізми, інструменти та результати» (керівник доц. 

Жигалкевич Ж.М.), «Політики “економічного прориву”: світовий досвід» (керівник проф. 

Дунська А.Р.), «Прогноз світових тенденцій розвитку на довгострокову перспективу з 

горизонтом 10, 20 та 30 років наперед» (керівник проф. Кравченко М.О.). 

  Фінальні частини проектів були виконанні у контексті проходження студентами-

бакалаврами переддипломної практики, що підкреслює їх реалістичність та прикладну 

значимість. Здобутки, отримані студентами та викладачами кафедри менеджменту були 

залучені у підготовці Національної доповіді «Цілі сталого розвитку України», що 

оприлюднена на сайті ООН 

(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf) 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
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2. У грудні 2019 році студентська команда «Vires Animi», яка сформована із активних 

членів гуртка "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" – студентів ІІ курсу групи УВ-

82 здобула перемогу на Всеукраїнському конкурсi «LoNG - 2019» (Look of New Generation / 

Погляд нового покоління). 

 

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: 

25 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: 148 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: 48 осіб. 

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

змагання для студентів 4-го та 5-го курсів ННК “ІПСА” з фундаментального та технічного 

аналізу фінансового ринку в странах з трансформаційною економікою. Всього учасників: 50 

осіб. 

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

змагання для студентів ІV-го курсу ІТС та ФІОТ з оптимізації структури оборотного капіталу 

промислового підприємства. Всього учасників:60 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: 17 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:  20 осіб. 

 
 Кафедра промислового маркетинг: 

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. 30 квітня 2020 року, попри карантин, відбулося вже XIV 

Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars».  

Як все відбувалося? Кейс-змагання проходило як і завжди в два етапи. Спочатку 

зареєстровані команди виконували завдання півфіналу - це великий шматок роботи: збір 

даних, аналітика та складний процес занурення у досліджувану тему. Завдання півфіналу 

презентується у вигляді документу з усіма результатами роботи та надсилається на перевірку 

журі. Складність в тому, що команди не мають змоги пояснити написане і повинні одразу 

представити все чітко і зрозуміло. Після цього журі, серед якого представники бізнесу та 

викладачі кафедри, обирає команд-фіналістів. Найсильнішим командам тепер необхідно 

виконати другу частину завдання - на базі вже виконаних досліджень необхідно 

запропонувати власне рішення маркетингової проблеми. Результати презентуються перед 
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журі у вигляді презентації та захисту своїх ідей. У фіналі журі можуть задавати питання та 

дискутувати з командами, тому учасникам потрібно бути готовими і до цього. 

Цього року кейс ми отримали від компанії «Ельдорадо». Команди працювали у сфері бізнесу 

ритейлу електроніки та сформулювали сильні та слабкі сторони компанії. Завданням фіналу 

було запропонувати стратегію розвитку бренду на основі проведених досліджень та вже 

запропонованого позиціонування на етапі півфіналу. Стратегія повинна була бути 

спрямованою на побудову нового іміджу та вигідно диференціювати компанію на ринку. 

Також необхідно було провести сегментацію цільової аудиторії і запропонувати 

маркетингову стратегію, спрямовану на побудову знання про нове позиціонування. Завдання 

було серйозне та досить складне. Учасники змогли відчути себе маркетологами на практиці, 

вирішуючи реальний кейс самостійно, без допомоги викладачів. Студенти застосували власні 

теоретичні знання, потренувалися працювати у команді та якісно презентувати результати. 

Співголовували у журі завідувач кафедри промислового маркетингу КПІ імені Ігоря 

Сікорського, д ф.-м. н., проф. Сергій СОЛНЦЕВ, керівник відділу просування в соціальних 

медіа компанії «Ельдорадо» Тетяна БОДРОВА та експерт в галузі комунікаційного 

планування, digital marketing, SMM, засновниця агенції MokCo. співзасновниця Gate SMM 

School Тетяна МОКРЕНКО. То ж фідбек був дуже практичним. Атмосферу дружнього та 

водночас бізнесового змагання було збережено. У якості дрес-коду було обрано піжаму, так 

ще і у заторах на шляху до КПІ стояти не довелося) 

Команди-фіналісти презентували свої ідеї та результати, подискутували з іншими командами 

та журі, послухали зауваження та головне подяку за гарно зроблену роботу. Завдяки онлайн 

режиму змагання до нас змогли долучитися учасники з інших міст разом зі своїми 

наставниками та викладачами. В результаті кейсу було визначено команд-переможців. 

 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: 

Студенти групи УК-81 зайняли друге місце у локальному етапі щорічних європейських 

інженерних змагань (EBEC). Склад команди: Гельман А.Ю., Кельбас А.О., Ткаченко І.О., 

Степанчук К.С.  
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Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування 

факультету менеджменту та маркетингу 

Було організовано та проведено спільно з кафедрою промислового маркетингу ХIV Всеукраїнську 

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

кафедрою промислового маркетингу ХIV Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу 

«Rising Industrial Marketing Stars».  

 

 

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 15 8 

Менеджменту  16 35 

Промислового маркетингу  8 10 

Економіки і підприємництва  5 95 

Теоретичної та прикладної економіки  1 11 

Математичного моделювання економічних систем  3 10 

Всього: 48 169 

 

Приклади кращих наукових робіт молодих учених 

  

−  Викладачі кафедри менеджменту (І. М. Манаєнко; В. В. Чорній, К.О. Кузнецова, 

Г.П. Жалдак) брали  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  

 

 

Одержання премій, грантів, стипендій КМУ, ВРУ тощо 

 

Всього факультету:  5  

Стипендія Президента України – 2 

Стипендія ВРУ - 1   

Стипендії КМУ – 2 

____________________________________________________________________________ 

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

− Доцент кафедри ММЕС Пишнограєв І.О. – стипендія Кабінету Міністрів України 

для молодих вчених у 2020 році 

 

Студенти кафедри міжнародної економіки: 
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− Ремінський Микола - академічна стипендія Кабінету Міністрів України у ІІ 

семестрі 2019/2020 навчального року; 

− Заінчковська Маргарита - академічна стипендія Президента України у І семестрі 

2020/2021 навчального року. 

 

Студенти кафедри економіки і підприємництва: 
− Солосіч Олександр  - стипендія Верховної Ради України протягом 2019/20  н.р. 

− Місяйло Олена - стипендія Президента України на ІІ семестр 2020 р. 

 

  
Публікації молодих вчених: 

 

Кафедра  Монографії Підручники  Посібники  Статті 

всьог

о 

у 

зарубіж

них 

видання

х країн 

ОЕСР 

у 

міжнародни

х 

наукометрич

них базах 

даних  

в тому 

числі: 

–

(Scopu

s і Web 

of 

Science

,). 

Всьо

го 

Закордо

ном    

Міжнародної 

економіки 

1 - 1 8 37 - 20 2 

Менеджменту  - - 1 8 39 - 31 4 

Промислового 

маркетингу  

1 - - - 13  - 12 1 

Економіки і 

підприємництв

а  

5 1 - 1 26 - 22 1 

Теоретичної та 

прикладної 

економіки  

- - - 1 7 1 7 1 

Математичного 

моделювання 

економічних 

систем  

3 - - - 5 1 5 1 

Всього:  10 1 2 18 127 2 97 10 
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2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок 

за пріоритетними напрямами  
 

 

2.1 Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, 

конкурентоспроможних прикладних розробок  
 

ІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні 

розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, 

обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, 

випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні. 

 У даному напрямку 6 співробітників факультету як співвиконавці у 2020 р. виконували 2 

НДР з річним обсягом фінансування 372 тис. грн.  

– фінансування  прикладних досліджень та розробок (д/б МОН України) – 1 робота  ( 

212 тис. грн);  

– фінансування (Державні науково-технічні програми) – 1 робота (160 тис. грн). 

 

У звітному році виконавцями факультету з використанням результатів виконаних 

держбюджетних робіт  

Видано:  

монографій – 3 

підручників – 0, навчальних посібників – 3 (з грифом Вченої ради університету ) 

Захищено дисертацій:  

докторських – 0,  

кандидатських – 0.  

Опубліковано  статей:  

у фахових виданнях – 10, у т.ч. категорії Б,В – 8 

у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 4. 

Зроблено 17 доповідей на 10 конференціях (в т.ч. 6 доповідей на 4 міжнародних), 

опубліковано 15 тез доповідей, в т.ч. 6 міжнародні. 

 

а) Результати по завершеним у 2020 році науково-дослідним роботам та розробках 

 

Немає 

 

б) Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт. 

 

 

2. Інформаційні та комунікаційні технології 

 

Секція: 2 Інформатика та кібернетика 

 

Співробітники факультету Войтко С.В., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Кравченко М.О., 

Лазаренко І.С. та Пишнограєв І.О. є виконавцями держбюджетної НДР No2305-п 

“Інтегрована платформа для оцінювання та сценарного планування сталого розвитку 

об’єднаних територіальних громад в ході проведення адміністративно-територіальної 

реформи в Україні”. 
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2305п "Інтегрована платформа для оцінювання та сценарного планування сталого 

розвитку об’єднаних територіальних громад в ході проведення адміністративно-

територіальної реформи в Україні" (ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та 

сталого розвитку», керівник М.З. Згуровський) 3900 тис. грн (2020 – 1300 тис. грн)  

Розроблено методику оцінки рівня економічної компоненти сталого розвитку об’єднаних 

територіальних громад в контексті якості та безпеки життя людей. Створено моделі оцінки 

індексу економічного розвитку та вразливості до впливу сукупності головних загроз 

економічного характеру на розвиток об’єднаних територіальних громад. Зібрано дані 

економічного напряму та розраховано індекс економічного розвитку для країн світу та 

регіонів України. Створено відповідні профілі в режимі онлайн. 

Результати роботи впроваджено в навчальний процес у вигляді нового розділу кредитного 

модуля “Міжнародні економічні відносини”. Видано дві монографії, опубліковано 11 статей 

(у т.ч. 3 – у виданнях, що входять до бази даних Scopus) і тези 13 доповідей на міжнародних 

і вітчизняних конференціях. 

 

 

Співробітник факультету Пишнограєв І.О. є співвиконавцем проєкту НФД України 

No 2020.01/0283 “Наукові засади системного моніторингу національних та глобальних 

викликів і загроз за умов циклічного виникнення пандемій, методи і технології подолання їх 

наслідків”.  

 

2020.01/0283 "Наукові засади системного моніторингу національних та глобальних 

викликів і загроз за умов циклічного виникнення пандемій, методи і технології 

подолання їх наслідків" (ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого 

розвитку», керівник М.З. Згуровський) 9288, 280тис. грн (2020 – 3000 тис. грн)  

Проведено кластерний аналіз країн Європи з точки зору розвитку пандемії COVID-19. 

Виділено групи подібних країн, проаналізовано основні тенденції поширення хвороби. 

Розроблено методику застосування принципу подібності щодо моделювання кількості 

інфікованих на COVID-19 в Україні. Проведено середньострокове моделювання кількості 

інфікованих на COVID-19 в Україні з середньою відносною похибкою, що не перевищує 3,5 

%.  

Результати роботи впроваджено в навчальний процес у вигляді нового розділу кредитного 

модуля “Оптимальне керування та теорія ігор в економіці”. Видано одну монографію, 

опубліковано 1 статтю (у т.ч. 1 – у виданнях, що входять до бази даних Scopus) і тези 2 

доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях. 

 

2.2 Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 

замовлення підприємств та організацій (госпдоговори) 
На факультеті у поточному році не проводилася.   

 

2.3 Проведення досліджень за національною грантовою підтримкою 

(гранти НФДУ) (госпдоговори) 
На факультеті у поточному році не проводилася. 
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2.4. 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 21 

монографія, 10 підручникыв, 70 навчальних посібників, захищено 3 докторську та 0 

кандидатських дисертацій, опубліковано 354 статті, зроблено 239 доповідей на 

конференціях, опубліковано 563 тез доповідей.  До виконання залучалось 127 співробітників 

факультету, 117 студентів та 29 аспірантів факультету. За результатами наукових досліджень 

студентами захищено 61 магістерську дисертацію. 

У звітньому році на факультету менеджменту та маркетингу виконувалось 17 ініціативних  

наукових робіт за напрямом «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ», 

у т.ч. зареєстровано в УКРНТЕІ – 17.  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано:  

монографій – 21, у т.ч.  у закордонних мовами ОЕСР – 6 

підручників – 10 (з грифом Вченої ради університету ),  

навчальних посібників – 70 (з грифом Вченої ради університету) 

Захищено дисертацій:  

докторських – 3,  

кандидатських – 0  

Опубліковано  статей: 354 

у фахових виданнях – 222, у т.ч. категорії Б,В – 212 

у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WoS) – 32. 

у журналах, що входять до інших наукометричних баз даних (Index Copernicus, DOAJ) – 266. 

 

Зроблено 563 доповіді на 27 конференціях (в т.ч. 54 доповідей на 3 міжнародних), 

опубліковано 638 тез доповідей, в т.ч.  421 міжнародні.  

До виконання залучалось:  

 29 аспірантів, 

 117 студентів.  

Захищено 61 магістерську дисертацію та 17 бакалаврських робіт. 

 

 

а) Результати по закінченим у 2020 році науково-дослідним роботам 

Закінчених робіт: 0 
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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 особливості формування конкурентних переваг промислових підприємств в 

умовах Індустрії 4.0. Визначено потенційні можливості України на шляху до формування та 

розвитку екосистеми стартапів. Виокремлено структурні елементи формування і 

функціонування екосистеми стартапів в умовах четвертої промислової революції. Визначено 

науково-практичні положення системного управління проектними ризиками промислових 

підприємств. Узагальнено положення ризик-менеджменту стратегії реструктуризації 

промислових підприємств.  Обґрунтовано принципи управління зеленими закупівлями на 

малих та середніх виробничих підприємствах в країнах, що розвиваються. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес: дисципліни «Міжнародні стратегії 

економічного розвитку»,«Управління міжнародними бізнес проектами. Індустрія 4.0», 

«Конкуренція та конкурентоспроможність міжнародного бізнесу», «Економіка та 

організація виробництва». 

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

навчальних посібники; підготовлено 1 кандидатську дисертацію; 4 – магістерські роботи, 7  –  

бакалаврських робіт, 25 статей, 13 тез доповідей на конференціях. До виконання залучались 

9 співробітників кафедри, 3 аспіранти, 20 студентів.  

 

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 методичні підходи до вибору показників до сценарного моделювання 

економічного розвитку країн. Оцінено можливості трансформації економіки України на 

засадах плану Маршалла. Визначено перспективи реалізації освітнього та промислового 

потенціалів України у глобальних умовах Індустрії 4.0. Удосконалено методичні підходи до 

оцінювання рівня готовності України до впровадження технологій Індустрії 4.0 та визначено 

стратегічні напрями інноваційного розвитку країни. Розроблено рекомендації з підвищення 

рівня ефективності інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій та вітчизняних 

промислових підприємств. Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств та надано пропозиції щодо його підвищення. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес: «Міжнародний бізнес», 

«Міжнародна економіка», «Світова економіка», «Економічний вимір сталого розвитку». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 9 наукових фахових 

статей, підготовлено 2 кандидатські дисертації. До виконання залучались                        7 

співробітників кафедри, 3 аспіранти, 10 студентів. 
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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.) 

Досліджено розвиток теорії і практики інвестиційної безпеки підприємства, як процесу 

забезпечення стану інвестиційної сфери в системі економічних відносин з приводу руху 

інвестицій, за якого економіка здатна досягти і підтримувати рівень інвестиційних ресурсів 

для забезпечення сталого розвитку, зростання конкурентоспроможності національної 

економіки і добробуту населення. Удосконалено та розширено теоретичні поняття: 

«інвестиційна безпека», а також «інвестиційне гарантування економічної безпеки», що 

визначено як відносини з приводу формування та руху інвестиційних ресурсів за критеріями: 

надійності джерел інвестування; ефективності використання інвестиційних ресурсів; 

спрямування інвестицій на забезпечення конкурентних переваг; здатності економіки до 

розвитку і прогресу. Розроблено та запропоновано схему організаційного забезпечення 

залучення інвестицій в контексті оцінки ефективності інвестиційних альтернатив та вибору 

найбільш ефективної інвестиційної альтернативи з метою удосконалення управління 

економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу та підприємництва. Виявлено та 

обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвестицій в контексті забезпечення 

економічної та енергетичної безпеки підприємств в умовах євроінтеграції. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес: дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини». 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 2 науково-методичні 

праці, 2 статті у наукометричних виданнях Scopus, 3 наукових фахових статей, що входять 

до наукометричної бази даних (Index Copernik). До виконання залучалось 6 співробітників 

кафедри, 2 аспіранти, 2 студентів. За результатами наукових досліджень студентами 

магістрами захищено 2 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 логістичного управління запасами в 

ланцюгах поставок. для забезпечення надійності. Удосконалено теоретичні основи 

оцінювання, аналізу та визначення ефективності використання запасів на підприємствах. 

Обґрунтовано доцільність використання методології АВС-аналізу при оптимізації рівня 

запасів на підприємствах. Дістало подальшого розвитку модель управління запасами при 

фінансовому обмеженні. Запропоновано комплексні підходи до формування стратегії 

управління запасами на основі логістичної концепції. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін: Розроблено 

та впроваджено у новому навчальному році дисципліну «Логістичне управління запасами» 

(дисципліна для другого (магістерського) рівня вищої освіти (обов’язкова компонента ОП)) . 

Удосконалено тему «Логістика запасів» в курсі «Логістика» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме суттєво розширено питання щодо системами 

управління запасами, нормування запасів, статистичний підхід аналізу стану запасів в 

логістичних системах.  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт зроблено 6  доповідей на 

конференціях, опубліковано 6 тез доповідей. До виконання залучалось 4 викладачі, 4 

студенти кафедри. За результатами наукових досліджень студентами магістрами 

захищено 11 дипломних робіт.  
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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 пріоритети розвитку, особливості становлення та форми і методи реалізації 

інноваційної підприємницької діяльності в Україні. Значна увага приділена дослідженню 

впливу пандемії коронавірусу і обумовлених нею обмежень на стан інноваційного 

підприємництва та аналізу змін трендів й тенденцій розвитку показників інноваційної 

підприємницької активності. Виділено та структуровано обумовлені пандемією проблеми, 

що стримують розвиток підприємництва. Систематизовано та проаналізовано зарубіжний 

досвід розвитку інноваційного підприємництва в умовах пандемії і обмежень. Визначено 

перспективи розвитку підприємництва та ідентифіковано сценарії розвитку залежно від 

варіантів перебігу пандемії. Визначено функції державних органів, квазідержавних установ, 

інноваційної інфраструктури у забезпеченні відновлення інноваційної підприємницької 

активності в Україні. Визначено можливі механізми відновлення та активізації інноваційної 

підприємницької діяльності. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес, зокрема, при викладенні дисциплін 

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

інноваційної діяльності», «Управління ризиками», «Науково-дослідна робота за темою 

магістерської дисертації».  

У звітному році з використанням результатів проведених в межах теми досліджень видано 

1 підручник, 2 навчально-методичні посібники, 7 наукових фахових статей, з них у фахових 

виданнях – 5, у журналах, що індексуються у базі даних Scopus – 1, у журналах, що 

індексуються у базі даних Web of Science – 1, підготовлено 4 магістерські дисертації. До 

виконання залучалось 7 співробітників кафедри, 2 аспіранти, 5 студентів бакалаврату та 4 

студенти магістратури. 

 

 

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.).  

 Опробовано 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. За допомогою 

удосконалених теоретико-методичних положень 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, було закладено базу для 

подальших теоретичних та практичних досліджень.  

 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні низки дисциплін, 

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

«Стратегічний маркетинг».  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 5 статей, 

зроблено 6 доповідей на конференціях. До виконання було залучено 18 студентів та 3 

аспіранти. За результатами наукових досліджень студентами захищено 6 магістерських 

робіт та 8 бакалаврських робіт.  

  До виконання було залучено 9 співробітників кафедри, 3 аспіранти, 18 студентів.  
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ФММ-3/1-2018  

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

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

  Сформовано додаткові положення маркетингу в інвестиційному середовищі на етапі 

GrowUp життєвого циклу інвестиційного проекту. Розширено базові критерії дефініції 

стартап-проектів. Модифіковано моделі організації бізнесу з врахуванням вимог щодо 

діяльності підприємств на наведених етапах.  

Опробовано систему індикаторів 

ефективного функціонування маркетингової складової при реалізації інвестиційних 

проектів на етапі стартап.  

Результати роботи впроваджено у 

навчальний процес при викладанні низки дисциплін, зокрема: «Маркетинг», 

«Інвестування», «Бізнес-планування», «Інфраструктура товарного ринку».  

У звітному році з використанням 

результатів виконаних робіт захищено 1 дисертацію, опубліковано 4 статі, 

зроблено 8 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 12 студентів. За 

результатами наукових досліджень студентами захищено 4 магістерські дисертації 

та 2 бакалаврські роботи.  

 До виконання було залучено 14 співробітників  кафедри, 1 аспірант, 12 студентів. 

 

 

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.) 

  Обґрунтовано роль бізнесу у виконанні соціально значущих функцій в економіці 

країни. Зокрема, виявлено, що соціально відповідальні компанії забезпечують більш 

ефективне управління персоналом та формують запас його міцності і адаптивності в умовах 

цифрової економіки. Удосконалено методичний підхід до оцінювання ступеня впливу 

фіскальних стимулів на рівень сталості розвитку продуктивних сил регіонів України. 

Результати було впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, зокрема 

«Організація підприємницької діяльності»,  «Проектний аналіз», «Потенціал і розвиток  

підприємства»,, «Планування та контроль на підприємстві» «Економічне управління 

підприємством» 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 1 монографію, 

3 фахові статті (із них 2 у збірниках цитування міжнародних баз даних), опубліковано 11 

тез доповідей на конференції.  
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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 пропозиції щодо модернізаційних аспектів сталого розвитку регіональних 

господарських систем через задіяння інституціональних передумов посилення впливу 

фіскальних стимулів на процес сталого просторового розвитку відповідно до Європейської 

практики. Сформульовано концептуальні засади посилення впливу податкових і бюджетних 

мотивацій на процеси сталого просторового розвитку регіонів, що ґрунтуються на 

дотриманні релевантних чинників модернізації продуктивних сил. 

Практичні результати щодо фіскального стимулювання сталого розвитку регіональних 

господарських систем в умовах інституціональних змін були використані у діяльності 

Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України: відповідно до етапів 

запровадження та об’єктивних передумов типологізації політики в країнах Європейського 

Союзу, декларації конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку «Ріо + 20», 

глобальних цілей сталого розвитку, узгоджених Самітом ООН на період до 2030 р., стратегії 

подальшого економічного розвитку Європейського Союзу «Європа-2020: стратегії 

розумного, стійкого і всеосяжного розвитку», прийнятої Європейською Радою, та 

затверджених пріоритетних цілей сталого розвитку України до 2030 р. у роботі Комітету 

було використано пропозиції щодо модернізаційних аспектів сталого розвитку регіональних 

господарських систем через задіяння інституціональних передумов посилення впливу 

фіскальних стимулів на процес сталого просторового розвитку відповідно до Європейської 

практики (довідка № 04-17/16-312(91821) від 14.05.2019 р.);  

  Результати було впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія)», «Податкова система», 

«Національна економіка», «Державне регулювання економіки», “Фінанси”. 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 3 монографії, 5 

фахових статей (із них 3 у збірниках цитування міжнародних баз даних), опубліковано 10 

тез доповідей. У звітному році з використанням результатів виконаних робіт захищено 1 

докторську дисертацію. 

 

 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 конкурентоспроможності 

продукції промислових підприємств. Запропоновано та обгрунтовано для оцінки 

конкурентоспроможності продукції використання диференціального, комплексного та 

змішаного методів, а також інтегрований показник конкурентоспроможності продукції. В 

процесі дослідження визначено проблеми системи державного регулювання розвитку 

підприємств в сфері інформаційних технологій, до яких віднесено:  відсутність єдиного 

центру державного регулювання розвитку підприємств; відсутність чіткого регулювання 

розвитку підприємств в сфері інтернет- реклами; недосконале правове регулювання 

розповсюдження «спаму»; відсутня чітка імплементація впроваджених методів 

порівняльного маркетингу. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні низки дисциплін, 

зокрема: "Інформаційно-аналітична діяльність економіста", мни”, “Економічна 

діагностика”,  «Методи та моделі аналітичної діяльності 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 3  фахові 

статті (із них 2  у збірниках цитування міжнародних баз даних), спільно з студентами - 2 

статті, опубліковано 10 тез доповідей. До виконання залучалось 6 студентів.  
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 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.) 

  Запропоновано методику оцінки інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання на 

основі визначення інтегрального показника безпеки інвестиційних операцій в умовах 

інформаційної економіки. Розроблено систему загальноекономічних та специфічних 

принципів щодо прискореної територіально-виробничої оптимізації регіональних 

господарських систем. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема "Організація підприємницької діяльності", «Економічна теорія», «Аналіз діяльності 

підприємства»,  «Управління витратами» 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 2 монографії,, 

3  фахові статті (із них 2  у збірниках цитування міжнародних баз даних), спільно з 

студентами - 3 статті, опубліковано 12 тез доповідей. До виконання залучалось 5 

студентів.  

 

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.) 

  Розроблено два концептуальні підходи до формування системи економічної безпеки: 1) 

система попередження та раннього реагування на основі вхідних сигналів про загрози, 

небезпеки та ризики; 2) система реагування на небезпеки та ризики у разі їх негативного 

впливу на результати діяльності підприємства. Виокремлено базові характеристики 

ідентифікованих концептуальних підходів до формування системи економічної безпеки, які 

дозволили виявити ключові відмінності та переваги застосування кожного із них. 

Сформовані характеристики порівняння (вхідні індикатори реагування, об'єкти управління, 

вихідні результати управління системою економічною безпекою, методологія управління 

економічною безпекою, мета системи, інструментарій, місце ресурсів в системі, місце 

капіталізації в системі). Виявлено різні цільові орієнтири та різну властивість капіталізації в 

забезпеченні стану економічної безпеки.  Виявлено нелінійну залежність капіталізації та 

стану економічної безпеки підприємства. 

  Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економічна безпека підприємств», «Інтелектуальний бізнес», «Фінансовий 

менеджмент».  

З використанням результатів виконаної роботи опубліковано 4  фахові статті, спільно з 

студентами - 2 статті,   опубліковано 2 тези доповідей. До виконання залучалось 5 

студентів.  

 

 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.) 

  Розроблено методичний інструментарій щодо оцінювання структурних зрушень задля 

інтенсифікації економічного розвитку регіонального простору, виокремлені та оцінений 

детермінуючий вплив інтелектуалізації економіки, обґрунтовано завдання прискореної 

територіально-виробничої оптимізації регіональних господарських систем. 

     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» 
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З використанням результатів виконаної роботи опубліковано  1  монографію, 14 фахових 

статей, зроблено 6 доповідей на конференціях. 

    

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки   

ФММ-5/1-2013 

НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах 

постіндустріальних трансформацій» (Факультет менеджменту та маркетингу - 

керівник Крейдич І. М.) 

  Досліджено вплив швидких глобальних технологічних зрушень на виробничі 

системи. Структуровано фактори впливу на стан трудового потенціалу за сучасних умов. 

Окреслено підходи до ефективної діяльності виробничих систем в результаті імпульсу, 

створеному пандемією COVID-19.  Дана оцінка потенціалу внутрішньогалузевої поляризації 

із врахуванням використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 

окремими видами економічної діяльності. Запропоновано інструментарій для прогнозу 

впливу швидких технологічних змін на господарську діяльність суб’єктів господарювання, 

що дозволить проводити ефективну економічну політику спрямовану на мінімізацію 

можливих ризиків, спричинених системними трансформаціями. 

  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: 2 підручники, 

1 посібник, 30 статей, в тому числі: у фахових виданнях України – 23, в т.ч. у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних SCOPUS та ін. – 29; зроблено 47 доповідей на 

конференціях. До виконання залучались 43 студенти 

 

ФММ-5/1-2017 

НДР 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах 

трансформаційних змін» (Факультет менеджменту та маркетингу - керівник Крейдич 

І.М.) 

  Досліджено взаємозв’язок системи управління персоналом із діловою активністю 

підприємства. Проаналізовано сучасні наукові тенденції щодо визначення сутності 

персоналу та його управління, розглянуто питання системного управління та сформовано 

основні проблемні аспекти з питань управління персоналом на підприємствах України. 

Встановлено ключові підсистеми комплексної системи управління персоналом, здійснено їх 

загальну характеристику. На основі проведених досліджень виокремлено: система 

інформаційного забезпечення процесу управління персоналом; система комунікаційного 

забезпечення процесу управління персоналом; система реалізації процесу управління 

персоналом. Відзначено важливість урахування кожної підсистеми для досягнення 

підприємством високого рівня ділової активності.  

  Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду 

дисциплін, зокрема: «Бізнес етика, командоутворення та управління конфліктами», 

«Тренінгові технології в управлінні персоналом», «Сучасні інформаційні технології (Digital-

технології) в управлінні персоналом та економіці праці», «Управління персоналом», «Бізнес 

етика, командоутворення та управління конфліктами» та ін. 

Результати розробок можуть використовуватись органами виконавчої влади при 

обґрунтуванні заходів щодо управління людським потенціалом, а також як навчальний 
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матеріал при викладанні економічних курсів та підготовці навчально-методичної 

літератури.  

  У звітному році з використанням результатів виконаної роботи опубліковано: 4 

посібники, 12 статей, в тому числі: у фахових виданнях України – 10 в т.ч. у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних SCOPUS та ін. – 12; зроблено 54 доповідей на 

конференціях. До виконання залучались 20 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.). 

Систематизовано підходи, які використовуються при моделюванні впливу на 

економіку, виявлено ключові фактори політичних інститутів, які можна використати при 

розробці математичних методів і моделей аналізу впливу політичних інститутів на 

економіку. Проведено кореляційний аналіз підібраних змінних, що підтвердив гіпотезу, що 

деякі політичні показники можуть пояснити зміни в економічних індикаторах. Розроблені 

моделі ARIMA для прогнозування політичних часових рядів на 2022 рік. Реалізовані моделі 

для кожного економічного показника за допомогою методів машинного навчання в 

середовищі RStudio. Розглянуто методи некооперативної теорії гри на прикладі неокласичної 

моделі рівноваги товарів на обмеженому ринку між фіксованою кількістю економічних 

агентів, описані методи «нащупування Курно» та принцип індивідуальної оптимальності, 

продемонстрована різниця між концепціями. Розв’язана задача за допомогою принципу 

індивідуальної оптимальності та порівнянні результати з розв’язанням цієї ж задачі в інших 

випадках. Сформовані принципи гіперболічного дисконтування, які цілком формуються 

виключно на розважливості покупця, адже об’єктивні чинник є однаковими.  

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 26 статей, зроблено 34 доповідей на конференціях, 6 навчальних посібників. До 

виконання залучено 22 студенти. За результатами наукових досліджень студентами 

захищено 11 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».  

− Проф. Солнцев С.О., проф. Зозульов О.В. працюють над покращенням маркетингової 

складової оцінювання проектів, поданих на конкурс інноваційних проектів «Sikorsky 

Challenge-2020» (каф. промислового маркетингу).  

 

3.2. Виконання проектів 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:  

За участю доцента кафедри міжнародної економіки Стефківського В.М. розроблено 

Міжнародний проект TWINNING «Наближення національного законодавства України у 

сфері державного нагляду (контролю) за ГМО у відкритих системах, охорони прав на сорти 

рослин, насінництва та розсадництва до європейських норм та стандартів», в рамках якого 

передбачено укладання чотирьох угод: загальна угода між Державною службою України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (бенефіціар) та Європейською 

делегацією (грудень 2020 р.); договір щодо реалізації вищезазначеного проекту з Латвією 

(Рига); договір щодо реалізації вищезазначеного проекту з Польщею (Варшава); договір 

щодо реалізації вищезазначеного проекту з Нідерландами (Амстердам). 

 

Кафедра менеджменту:  
− С

півпраця з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в межах 

Меморандуму про співпрацю за проектом «Синергія знань щодо проведення студентських 

наукових досліджень у межах Меморандуму про співробітництво  між  КПІ імені Ігоря 

Сікорського та Міністерством за проектом «Синергія знань, досвіду та креативності заради 

майбутнього». Під керівництвом  доц. Жигалкевич Ж.М., проф. Дунської А.Р., проф. 

Кравченко М.О. 

− Співпраця Національним технічним університетом України «Київський 

Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» в межах 

Меморандуму про співпрацю. 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 
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Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 

− За результатами проведених наукових досліджень підготовлено та передано 

аналітичні  записки до ТОВ «Київаеропроект». 

− Засідання Міжвідомчої робочої групи з питань координації процесів імплементації та 

забезпечення моніторингу соціальних та економічних досягнень України у рамках Розробки 

стратегії економічного прориву України / Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України за проектом «Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього», 

Координатор системи ООН в Україні, 29/10/2020 (Іляш О.І.) 

 
 

 

3.4. Інформація щодо комерціалізації та впровадження результатів 

розробок  
 

Кафедра міжнародної економіки: 

   Аспірантом кафедри міжнародної економіки Круцяком М.О. розроблено економіко-

математичну модель функціонування і розвитку ОЕС України в умовах європейської 

інтеграції електроенергетики України, ефективність реалізації якої обґрунтовано та 

представлено керівництву ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (довідка 

від 13.11.2020). З використанням моделі виявлено: 

1) ризики та загрози функціонування і розвитку енергетичної системи України, що пов’язані 

зокрема з тимчасовими дефіцитами та профіцитами генеруючих потужностей; 

2) резерви підвищення прибутковості підприємства за рахунок  

- збільшення грошових надходжень від транспортування електричної енергії міждержавними 

та магістральними лініями електропередачі через збільшення частки децентралізованої 

генерації у загальній структурі генерації; 

- спільної оптимізації ремонтних кампаній великих вітчизняних підприємств 

електроенергетики України з метою уникнення тимчасових дефіцитів генеруючих 

потужностей, максимізації добробуту в секторі та зменшення операційних витрат 

підприємства на оплату використаних допоміжних послуг  на балансуючому ринку 

електричної енергії. 

 

  

Кафедра промислового маркетингу та кафедра менеджменту:  

Викладач кафедри промислового маркетингу д.е.н., проф. Шульгіна Л.М. та викладачі 

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 Вікторія 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. 

 

Кафедра менеджменту:  

Виконання проектів у межах співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства студентів 2-5 курсів кафедри менеджменту за такими темами: 

«Промислові політики: цілі, механізми, інструменти та результати» (керівник доц. 

Жигалкевич Ж.М.), «Політики “економічного прориву”: світовий досвід» (керівник проф. 

Дунська А.Р.), «Прогноз світових тенденцій розвитку на довгострокову перспективу з 

горизонтом 10, 20 та 30 років наперед» (керівник проф. Кравченко М.О.). Здобутки, отримані 
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студентами та викладачами кафедри менеджменту були залучені у підготовці Національної 

доповіді «Цілі сталого розвитку України», що оприлюднена на сайті ООН. 

 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: 

Аспірантом кафедри Мажарою Г.А. впроваджено: 

- Пропозиції та рекомендації щодо оцінки поведінки економічних агентів при розрахунках 

збуту та ставлення споживачів до продукції у ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний 

завод»; 

- Пропозиції та рекомендації щодо оцінки поведінки економічних агентів, їх смаків, переваг 

конкретних товарів у ринковому просторі, стабільності та волатильності ринку у ТДВ 

«Конкорд». 

Про що є відповідні акти. 

 

3.5. Інформація щодо укладених ліцензійних договорів та коштів від 

продажу ліцензій (тис. грн.). Кількість отриманих охоронних документів за 

категоріями: власник КПІ/інший; закордонний патент.  
 

Кількість отриманих співробітниками ФММ патентів – 2   

Кількість отриманих співробітниками ФММ авторських прав - 6 

Проданих ліцензій та коштів від продажу ліцензій – не має.  

___________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

 
Кафедра економіки і підприємництва: 

Патенти: 2 
1. Пластинчасто-ребриста теплообмінна поверхня. Ніщик О.П., Терех О.М., Руденко О.І., Вознюк М.М. Патент 

України на корисну модель № 140448 - Опубл. 25.02.2020. Бюл.№ 4/2020. 

2. Транформатор. Руденко О.І., Ніщик О.П., Отрох Е.А.,Терех А.М. Заявка на патент на корисну модель  № u 

2020 05019 Україна. (від 04.08.2020) 

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 1 
    Свідоцтво №98690 України про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма «Моделювання 

розповсюдження захворюваності на COVID-19 на території України та Італії» / О.В. Кривда, М.В. Городецький 

/ Державна служба інтелектуальної власності України - 16.07.2020. 
 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: 5 авторських прав 

− Іляш О.І. Англомовна одноосібна монографія "European aspirations of Ukraine in the context of 

the social security and regional socio-economic development" Volume 1 “State social policy and means of 

convergence of the social security system of Ukraine and  the EU (Collection of research studies, 2010-2018)  

СВ. №95213 (2020); 

− Іляш О.І. Англомовна одноосібна монографія "European aspirations of Ukraine in the context of 

the social security and regional socio-economic development" Volume 2 “Social dimension and economic 

transformations of Ukrainian regions development” (Collection of the research studies, 2010-2018)  СВ. 

№95214 (2020); 

− Іляш О.І. Одноосібна монографія «Трансформації системи соціальної безпеки України: 

регіональний вимір»   СВ. №95034 (2019);  

− Іляш О.І. Наукова стаття “Directions to Ensure the Implementation of the State Policy Reforms 

in the Social Sphere”, СВ. № 95511 (2020); 

− Іляш О.І. Навчальний посібник “Економіка праці та соціально-трудові відносини» (у 

співавторстві)  СВ. № 95437 (2020). 
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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. В 

рамках роботи організації було проведено: 

- тренінговий захід для студентів факультету менеджменту і маркетингу для покращення soft 

skills, який проводився студентами, вже досвідченими тренерами з Італії, Франції, Австрії, 

Польщі та Туреччини; 

- онлайн-курс по веб-дизайну для студентів менеджменту та маркетингу за підтримки 

компанії Beetroot та декількох фахівців в цій сфері; 

- онлайн-тренінг для вдосконалення навичок використання сучасних інформаційних систем 

для оцінки ефективності суб’єктів економіки; 

http://www.estiem.org/
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- онлайн-тренінг від компанії The Fresh Connection для підготовки членів гуртка до участі в 

міжнародному змаганні Global Student Challenge по управлінню ланцюгами поставок; тощо.  

   

 Кафедра промислового маркетингу та кафедра менеджменту:  

Викладач кафедри промислового маркетингу д.е.н., проф. Шульгіна Л.М. та викладачі 

кафедри 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 Вікторія 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. 

  

Кафедра міжнародної економіки: 

1. Третій рік поспіль викладачі кафедри спільно з ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського беруть 

участь у двосторонньому Українсько-норвезькому проєкті "NTNU-KPI Collaboration within 

Industry 4.0 Education" (Освітня співпраця Норвезького університету природничих та технічних 

наук і КПІ ім. Ігоря Сікорського в галузі Індустрії 4.0). Цей проєкт реалізується в рамках 

програми "Євразія" за підтримки Норвезького агентства міжнародного співробітництва та 

підвищення якості вищої освіти (скорочено – Diku).  

14-17 вересня 2020 року в рамках проекту було проведено міжнародну онлайн школу “Стале 

виробництво в Індустрії 4.0: технології та рішення” для близько 200 слухачів з більше 10 

країн світу. 
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Лектори від кафедри міжнародної економіки та тематика лекцій: Сергій Войтко – 

"Трансформація соціоекономічної системи в умовах Індустрії 4.0"; Наталя Скоробогатова – 

"Ефективність інвестицій в Індустрію 4.0"; Анна Кухарук – "Конкуренція 4.0"; Олена 

Корогодова – "Розробка продукту з урахуванням потреб та бажань споживача". 

2. Стажування доцента кафедри міжнародної економіки Сакалоша Тараса Васильовича на 

базі заводу Clariant products Ro SRL (м. Подарі, Румунія) з метою підвищення професійного рівня 

та опанування практичних навичок з питань організації зварювального виробництва в рамках 

викладання курсу “Економіка та організація зварювального виробництва” у період з 26 серпня по 

24 листопада 2020 р. (Наказ від 26.08.20 № 49-вс). 
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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. 

За ініціативи викладачів кафедри менеджменту укладено меморандум про співробітництво із 

Університетом Харран (Турецька Республіка) у 2020 році, яким передбачено спільна 

дослідницька діяльність та публікації. 

За ініціативи викладачів кафедри з Університетом м.Анкара (Турецька Республіка) 

розширено участь у проекті Мевлана для спеціальності «Менеджмент». 

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. 

  

  

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:  

 

   Завідувач кафедри, професор Крейдич Ірина Миколаївна з 1 травня 2020 року 

залучена в якості національного фінансового експерту до експертизи та економічного 

оцінювання проектів, які реалізуються Європейською організацією з безпеки аеронавігації, 

зокрема: B2B DATA WEB SERVICES PRICING PROJECT: Дата: 11.06.2020 - проект має 

на меті забезпечення доступу до баз даних Євроконтролю організаціями, університетами, 

підприємствами країн-членів Євроконтролю на безоплатній основі, в т.ч. України, а також 

обґрунтування моделі ціноутворення та встановлення цін на продаж ліцензій країнам-

нечленам Євроконтролю; THE RESULTS OF THE ESCAPE PRICING PROJECT; Дата: 

11.12.2020 - обґрунтування доцільності надання ліцензій на використання обладнання та 

відповідного програмного забезпечення для тренувань університетам та дослідницьким 

організаціям на безоплатній основі. 
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Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Доцент кафедри математичного моделювання економічних систем Пишнограєв І.О. брав 

участь у співробітництві з компанією Boeing в рамках проекту “UR Portfolio Contribution” 

про спонсорську допомогу КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

  

4.2. Участь у програмі ЄС «Горизонт 2020» та НАТО 

 У поточному році не було.  

 

 

 

 

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами 

НАН України та галузевими академіями наук України 
 

Кафедра міжнародної економіки:  

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.).  

 

Кафедра промислового маркетингу.  

Кафедра промислового маркетингу, зокрема, проф. Зозульов О.В. співпрацює з Інститутом 

електрозварювання ім. академіка Є.О. Патона. У звітному періоді досягнуто домовленість про 

продовження співпраці, виконання спільних науково-практичних рекомендацій щодо маркетингового 

забезпечення зварювального виробництва.  
  

Кафедра математичного моделювання економічних систем:  

Заключені договори про співпрацю між кафедрою та наступними установами 

- Інститут економіки та прогнозування  НАН України; 

- Інститут проблем математичних машин та систем  НАН України; 

- Інститут економіки промисловості НАН України.  
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наук. кер. проекту М. З. Згуровський. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. Ч. 1. Глобальний 
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monograph. Mauritius: LAMBERT Academic Pudishing, 2020. 210 p. 

 

 

Колективні монографії:  

1. 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 Artemenko L. Corporate responsibility policy P.52-61. 
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5.  Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: 

колективна монографія. / Тульчинська С. О., Погребняк А. Ю., Дергалюк М. О. Стратегічні 

напрями управління ризиками інноваційними ІТ проектами. Київ, НАУ, 2019. С. 254-270. 
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аналізу даних в країнах Європейського Союзу та Україні. Фінансові важелі соціально-

економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: 
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1. 1.     Іляш О.І. Економіка підприємництва Підручник / за ред. д.е.н., проф. Фролової 

Л.В.  - Одеса: Бондаренко М.О., 2020. - 708 с. (16.1-16.4, С. 258-270)  

2. 2.     Іляш О.І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва Підручник / за ред. З.С. 

Варналія. Чернівці: Технодрук, 2020. - 458 с. ISBN 978-617-7611-65-2 

3. Accounting in Foreign Countries [Electronic resource] : textbook / N. Skorobogatova ; Igor 

Sikorsky KPI. – Electronic text data (1 file: 1,2 МB). – Kyiv : Igor Sikorsky KPI, 2020. – 162 p.  

4. Transnational Corporations: Educational textbook / S. V. Voitko, O. A. Gavrish, O. O. 

Korohodova, T. E. Moiseenko. – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House 

“Polytechnica”, 2020. – 202 p. – Bibliogr.: p. 178. 
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Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 191 с.  Назва з екрану. URL: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35987 

32. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі. Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. О. Чупріна. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 116 

с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33703 

33. Конфліктологія: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 051 «Економіка»  освітньої програми «Управління персоналом та економіка 

праці» / М. М. Дученко, О. А. Шевчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані 

(1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 91 с. 

34. Корогодова О. О., Петренко К. В. Техніко-економічне обґрунтування економічних 

рішень. Розрахункова робота. Рекомендовано Методичною Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 

як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 051 Економіка. 

Гриф надано Методичною Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №9 від 30.04.2020 р.) 

за поданням Вченої ради Факультету менеджменту та маркетингу (протокол №8 від 

27.04.2020). 

35. Корогодова О. О., Черненко Н. О., Глущенко Я. І., Коновалова Н. С. Практики 

здобувачів освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії. Організація, 

підготовка, проведення та оцінювання. Рекомендовано Методичною Радою КПІ ім. Ігоря 

Сікорського як навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю 051 

Економіка. Гриф надано Методичною Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №9 від 

30.04.2020 р.) за поданням Вченої ради Факультету менеджменту та маркетингу (протокол 

№8 від 27.04.2020). 

36. Лазаренко І.С. Функціональний аналіз: розрахункова робота, протокол №8 від 

27.04.2020 

37. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Методичні рекомендації 

до написання курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів 

другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; 

уклад.: А. Р. Дунська, К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові данні (1 файл: 730 Кбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 46 с.  

38. Менеджмент регіонального розвитку: конспект лекцій [Електронний ресурс]: 

навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 

«Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко.   – Київ: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32793
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35987
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35987
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35987
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 149 с. (11 д.а.). 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34768/1/MRR_Konspekt.pdf  

39. Менеджмент регіонального розвитку: навчально-методичний комплекс з дисципліни 

[Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К.О. Кузнєцова, І.М. 

Манаєнко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 81 с. (3,7 д.а.). 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34770/1/MRR_NMK.pdf 

40. Менеджмент стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 

студ. спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 144 

"Теплоенергетика" всіх спеціалізацій / Ю. О. Єрешко, І.М. Крейдич, О. А. Шевчук; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: X,XXМбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2020. – 100 с. 

41. Менеджмент стартап-проєктів. Навчально-методичний комплекс дисципліни. 

Навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; уклад. К. О. Бояринова. Електронні текстові дані (1 файл: 3,9 Мбайт).  Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 153 с.  Назва з екрану. URL: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35988 

42.  Менеджмент: Управління якістю: методичні рекомендації до виконання 

розрахункової роботи  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-

адміністрування» / Уклад.: І.С.Луценко,   М.А. Пічугіна –К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 

— 23 с. 

43. Митна справа: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 

051 Економіка / Т. В. Іванова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського.  Електронні текстові дані (1 файл: 

1,35 Мбайт).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.  162 с. (КПІ протокол № 4 від 25.11.2019 

р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33655 

44. Міжнародна економічна діяльність України [Електронний ресурс]: самостійна робота 

студентів: рекомендації та завдання для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої 

програми «Міжнародна економіка» / Я.І. Глущенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні 

текстові дані. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  59 с. 

45. Міжнародні економічні відносини: навчально-методичний комплекс з дисципліни: 

навч. посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 

«Менеджмент» освітньої програми  «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Уклад.: В.В. 

Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  126 с. 

URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34767  

46. Міжнародний консалтинг [Електронний ресурс] : практикум для студентів 

спеціальності 051 «Економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. О. Охріменко, А. Д. 

Кухарук. Електронні текстові дані (1 файл: 1,93 Мбайт). Київ : КПІ. ім. Ігоря Сікорського, 

2020.  62 с. Назва з екрану. 

47.  Міжнародний менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсової роботи 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», 

освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Уклад.: М.А. 

Пічугіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 208 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2020. – 25 с. 

48. Навчальний посібник Економіка праці і соціально-трудові відносини: Практикум 

[Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 051 «Економіка»/ КПІ 

ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.І. Іляш, С.С. Гринкевич, О.А.Шевчук, С.М. Савченко, Н. 

49.  Навчальний посібник: Управління персоналом: конспект лекцій [Електронний 

ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка» спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» /Л. С. Борданова, 

В. Е. Мельничук, Н. В. Рощина, Н. В. Семенченко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2020. - 102 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34770/1/MRR_NMK.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34770/1/MRR_NMK.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34770/1/MRR_NMK.pdf
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35988
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35988
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35988
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33655
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34767
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50. Організаційне проєктування: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 

студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і 

бізнес-адміністрування» першого бакалаврського рівня вищої освіти / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; уклад.: М.В. Шкробот, С.В. Салоїд – Електронні текстові дані (1 файл: 787 

Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 166 с. Гриф надано Методичною радою 

КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 30 квітня 2020 р.) 

51. Організаційне проєктування: Навчально-методичний комплекс дисципліни 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП 

«Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М.В. Шкробот – 

Електронні текстові дані (1 файл: 97 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 76 с. 

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18.06.2020 

р.) 

52. Основи наукових досліджень: Навчально-методичний комплекс дисципліни 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

уклад.: Н.І. Ситник  – Електронні текстові дані (1 файл: 74,1  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2020. – 57 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 

53. Основи програмування та ВЕБ дизайн. Навчальний посібник,2020, рекомендовано 

методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №9 від 30.04.20) 

54. Прийняття управлінських рішень в економіці та маркетингу [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. для студ. спеціальностей: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Іваненко, Ж. Т. Черноусова. – 

Електронні текстові данні (1 файл: 3,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 62 

с.; Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 8 від 30.04.2020 р. 

55. Проєктний менеджмент: методичні рекомендації до проведення практичних занять» 

[Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і 

бізнесадміністрування» першого бакалаврського рівня вищої освіти / Г.А.Мохонько; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2020 – 79c. 

56. Ринок праці: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів 

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка праці та управління персоналом» / 

Є. А. Удовицька, Т. В. Павленко, Т. П. Лободзинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 1,47 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 68 

с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36381 

57. Стець О.В. до виконання курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване 

програмування для економічних систем» протокол №8 від 27.04.2020     

58. Стець. О.В. до виконання комп.практ з дисципліни «Інформатика 1: «Розв'язування 

економічних задач засобами MS Excel» протокол №8 від 27.04.2020 

59. Транснаціональні корпорації. Українсько-англійсько-польський словник основних 

термінів [Електронний ресурс] Уклад.: Сергій Войтко, Олена Корогодова, Magdalena 

Maciaszczyk, Magdalena Rzemieniak. Електронні текстові дані 27.(1 файл: 280 Кбайт). Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 37 с. Рекомендовано до видання Вченою радою факультету 

менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 6 від 27.01.2020р.)  

60. Транснаціональні корпорації: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для 

студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Міжнародна економіка» / КПІ ім. 

Ігоря Сікорського; уклад.: Моісеєко Т. Є.  Електронні текстові дані (1 файл: 21 МБ). Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  225 с.  Назва з екрана. 

61. 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 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36381
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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. 

62. Фартушний І.Д. Прикладні задачі моделювання економічних процесів в умовах 

ризику: Комп’ютерний практикум. Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавр 

спеціальності 051 Економіка (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 

(протокол №7 від 27.02.2020 р.) за поданням Вченої ради факультету менеджменту та 

маркетингу (протокол №7 від 24.02.2020 р.)).  

63. Діджитал стратегії підприємства. Навчально-методичний комплекс: [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеню магістраза освітньою програмою 

«Промисловий маркетинг” спеціальності 075 «Маркетинг» / Писаренко Н.Л..; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2020. – 63 с. 

64. Юдіна Н.В. Маркетинг в інформаційному суспільстві: навчально методичний 

комплекс. навчальний посібник для здобувачів освітньої програми «Промисловий 

маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 114 с.  

65. Юдіна Н.В. Бренд-менеджмент. Навчально-методичний комплекс дисципліни 

[Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів освітньої програми 

«Промисловий маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 17,6 Мбайт). 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 114 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35374 

66. Yudina, N. V. History of Economics and Economic Thought.  Recommendation for research 

report preparing [Electronic resource] : textbook for ‘bachelor’ academic degree seeking applicants 

on educational program “International Economics” on specialty 051 “Economics” / N. V. Yudina, 

О. P. Kavtysh ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 8,6 Mb). – 

Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2020. – 59 p. – Title from the screen. URL: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35473 

67. Шульгіна Л.М. Євромаркетинг на основі стандартів ЄС [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник для студентів 075 "Маркетинг", 2020, 193 с. Гриф надано Методичною 

радою КПІ імені Ігоря Сікорського (протокол №9 від 30.04.2020 р.) за поданням Вченої ради 

Факультету менеджменту та маркетингу (протокол №8 від 27.04.2020 р.) 
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Статті:    

Кафедра  Всьо

го  

Кількість фахових статей   Публікації  

у 

зарубіжних 

періодични

х наукових 

виданнях 

країн 

ОЄСР  

SCOPU

S 
Web of 

Science   

В 

інших 

науком

етричн

их 

базах 

даних  

(крім 

РИНЦ) 

Всьог

о 

(А, 

Б,В,) 

Катего

рії Б 

Катеогрі

ї В  

Менеджменту  90 54 51 0 7 8 1 74 

Промислового 

маркетингу  22 10 7 3 1 1 1 21 

Міжнародної 

економіки  

61 48 46 0 11 7 1 45 

Економіки і 

підприємництва  

113 64 45 19 12 14 6 60 

Теоретичної та 

прикладної 

економіки  

42 

 

36 33 0 6 3 2 42 

Математичного 

моделювання 

економічних 

систем  

26 10 8 0 

 

1 1 1 24 

По факультету 

загалом:   
354 222 190 22 38 32 12 266 

 

 

Інші видання 
 

Тези: 

Кафедра  Кількість 

викладачі та 

аспіранти 

студенти Всього  

Менеджменту  121 99 130 

Промислового маркетингу  57 51 57 

Міжнародної економіки  98 67 116 

Економіки і підприємництва  56 101 157 

Теоретичної та прикладної економіки  101 97 101  

Математичного моделювання економічних систем  18 24 35 

По факультету загалом:  361 439  596 
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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.  
Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та 

перспективи»  

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

національної економіки» 

6.  Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність та автоматизація інженерних 

рішень в приладобудуванні» 

7.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних 

процесів» 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція “Створення, охорона, захист і комерціалізація 

об’єктів права інтелектуальної власності” 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація промислового 

потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» 

10 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління 

персоналом в інституційній економіці» 

 

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» № 5, 2020 р, де розміщено статті.  ISSN 2518-

1912.  Збірник  створено на платформі  OJS. Сайт збірника - http://spu.fmm.kpi.ua  

Затверджено Вченою  радою  ФММ  (протокол № 11 від 25.06.2020 р.) 0,9 друк арк 

3.  Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, 

інновації, менеджмент: проблеми та перспективи», що відбулась 23 квітня 2020 р. у КПІ 

ім.Ігоря Сікорського за ініціативи кафедри менеджменту. Збірник тез доповідей 

надруковано: Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І 

Міжнарод. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во 

«Політехніка», 2020. – 232 с. Платформа: http://confmanagement.kpi.ua/proc/. 

4.  Менеджмент стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 

студ. спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 144 

"Теплоенергетика" всіх спеціалізацій / Ю. О. Єрешко, І.М. Крейдич, О. А. Шевчук; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2020. – 100 с.  
 Конфліктологія: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 

«Економіка»  освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» / М. М. 

Дученко, О. А. Шевчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,96 

Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 91 с. 

http://spu.fmm.kpi.ua/
http://confmanagement.kpi.ua/proc/
http://confmanagement.kpi.ua/proc/
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5. Навчальний посібник Економіка праці і соціально-трудові відносини: Практикум 

[Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 051 «Економіка»/ КПІ 

ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.І. Іляш, С.С. Гринкевич, О.А.Шевчук, С.М. Савченко, Н.О. 

6.  Навчальний посібник: Управління персоналом: конспект лекцій [Електронний 

ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка» спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» /Л. С. Борданова, 

В. Е. Мельничук, Н. В. Рощина, Н. В. Семенченко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2020. - 102 с. 

7.  Ринок праці: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів 

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка праці та управління персоналом» / 

Є. А. Удовицька, Т. В. Павленко, Т. П. Лободзинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 1,47 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 68 

с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36381 

8. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної 

власності: зб. матер. Всеукр. наук.-прак. конф., м. Київ, 23 квітня 2020 р. / упоряд: А.С. 

Ромашко, С.Ю. Петряєв. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2020. 165 с. 

 

 
  

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36381
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7. Наукові видання підрозділу 
 

7.1. Фахове наукове видання 
На базі ФММ видається фахове наукове видання: збірник наукових праць «Економічний 

вісник НТУУ «КПІ». У 2020 році вийшов черговий щорічний номер збірника ’2020(17), 

який рекомендований Вченою радою університету. Видання на платформі OJS: 

http://ev.fmm.kpi.ua. Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та 

інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access 

Journals (DOAJ) (з 2018 р.), EconBiz (з 2020 р.), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів 

наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ),  Directory of Open Access scholarly 

Resources(ROAD). Видання індексується Google Scholar. Видання повноцінно 

представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в 

каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE) та ін.   

Збірник відповідає встановленим  МОН України вимогам та у 2020 році отримав категорію 

Б (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.).  
 

Збірники наукових праць молодих вчених ФММ 

На факультеті менеджменті та маркетингу видається 3 збірника наукових праць молодих 

вчених: 

1. Вийшов черговий (14) номер збірника наукових праць молодих вчених «Актуальні 

проблеми економіки і управління», в якому опубліковано результати наукових досліджень 

магістрів та бакалаврів. До збірника увійшли 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. Готується до випуску (№ 25) збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки 

і підприємництво».  

3. Вийшов черговий випуск  періодичного щорічному електронного збірника 

наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» №5, 2020 р. Збірник 

розміщено на платформі OJS:  http://spu.fmm.kpi.ua.    

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://ev.fmm.kpi.ua/
http://ape.fmm.kpi.ua/
http://probl-economy.kpi.ua/
http://probl-economy.kpi.ua/
http://spu.fmm.kpi.ua/
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8. Наукові конференції, семінари, виставки 

 

8.1. Конференції, семінари проведені на базі університету 

− Загальна кількість проведених конференцій і семінарів:  14 конференцій  (з них 13 на 

базі університету) + 74 семінарів = 88 

− (з них – всеукраїнських конференцій) -  5  

− (з них – міжнародних конференцій) -  6  

− (окремо з них міжнародних за межами України) – 0  

− Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференція – 239  

− Кількість опублікованих доповідей -  719 

− Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових семінарах – 563  

 

Конференції 

У звітному році факультетом менеджменту та маркетингу на базі університету проведено 13 
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  

36 130 

2 кафедра 

менеджменту 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та 

перспективи» 

 http://confmanagement.kpi.ua/ 

/(сайт конференції) 

http://spu.fmm.kpi.ua/(сайт збірника наукових 

праць) 

27 100 

 

3 кафедра 

міжнародної 

економіки 

Міжнародна науково-практична 

конференція "Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, 

ефективність" 

www.istc.fmm.kpi.ua 

18 76 

4 кафедра 

міжнародної 

економіки 

Науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Ефективність 

та автоматизація інженерних рішень в 

приладобудуванні» (спільно с факультетом 

приладобудування) 

15 49 

5 кафедра 

міжнародної 

економіки 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Трансформація суспільства в умовах Next 

Normality та Industry 4.0» 

21 - 

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://confmanagement.kpi.ua/
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/
http://spu.fmm.kpi.ua/
http://www.istc.fmm.kpi.ua/
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6 кафедра 

міжнародної 

економіки 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

“Створення, охорона, захист і 

комерціалізація об’єктів інтелектуальної 

власності” 

- 38 

7 кафедра 

промислового 

маркетингу 

Міжнародна науково-практична конференція 

«B2B Marketing» 

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 

28 47 

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  

19 51 

10 Кафедра 

математичного 

моделювання 

економічних 

систем 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Моделювання та прогнозування 

економічних процесів» 

Сайт конференції: mpep.fmm.kpi.ua  

18 30 

11 Кафедра 

теоретичної та 

прикладної 

економіки  

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Глобалізація промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» 

Сайт конференції: ktpe-conf.kpi.ua  

27 104 

12 Кафедра 

теоретичної та 

прикладної 

економіки 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Управління персоналом в інституційній 

економіці» 

Сайт конференції: ktpe-conf-hr.kpi.ua 

 

7 65 

13 Кафедра 

промислового 

маркетингу 

Заключна конференція по проекту 

"Європейські моделі бізнесу: трансформація, 

гармонізація та стратегічна реалізація в 

Україні" №587138-ЕРР-1-2017-1-UA--EPPJMO-

MODULE 

27 12 

Всього:  239 719 

Всі конференції відкрито у системі OCS.  

Співзасновники конференцій, проведених на базі інних ЗВО - 1 (кафедра пром. маркетингу) 

  

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/
http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/
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Семінари 

Загальна кількість проведених семінарів, у тому числі міжнародних: 

Кафедра  

Всього:  

з них: 

всеукраїнських міжнародних з них міжнародних за 

межами України 

Міжнародної економіки 
20 0 1 0 

Менеджменту  
14 5 1 0 

Промислового маркетингу  11 1 1 0 

Економіки і підприємництва  
6 5 1 1 

Теоретичної та прикладної 

економіки  

20 0 0 0 

Математичного моделювання 

економічних систем  

5 0 0 0 

Загалом по факультету:  74 11 4 1 

 

 

 

Кількість 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 98 62 26 4 

Менеджменту  
130 125 21 6 

Промислового маркетингу  59 55 7 7 

Економіки і підприємництва  
157 129 2 0 

Теоретичної та прикладної 

економіки  

101 47 4 4 

Математичного моделювання 

економічних систем  

18 3 4 0 

Загалом по факультету:  563 421 64 21 
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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 22 4 

Менеджменту  24 7 

Промислового маркетингу  12 7 

Економіки і підприємництва  
21 1 

Теоретичної та прикладної 

економіки  

5 2 

Математичного моделювання 

економічних систем  

2 1 

Загалом по факультету:  86 23 

 

8.2. Виставки 

В силу економічного спрямування факультету відсутня можливість експонувати на 

виставках експонати.   

 

 

9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових 

працівників 

 

Відзначення державними, академічними, закордонними преміями,  дипломами, іншими 

нагородами 

 

1. Згідно Указу Президента України №416/2020 “Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти”, за значний 

особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих 

фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм, 

Гавришу Олегу Анатолійовичу, д.т.н., проф., декану факультету 

менеджменту та маркетингу присвоєно почесне звання заслуженого 

працівника освіти України. 

 

2. Іляш Ольга Ігорівна, д.е.н., проф. - Почесний диплом Amity Global Academic 

Excellence Award “Highly respected in the world of education and acknowledged worldwide for 

duly propagating the doctrine of knowledge” (Нью Делі, Індія, 2020 р.) 
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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 Всеукраїнську науково-практичну конференцію «В2В 

Маркетинг». Було організовано та проведено спільно з кафедрою промислового маркетингу 

Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars» 

Підготовлено проект співпраці з міжнародними компаніями щодо імплементації передового 

практичного досвіду  до навчальної діяльності при підготовці студентів кафедри 

промислового маркетингу. 

9.2.   Створення у звітному році нових навчально-наукових структур – немає. 

 

11. Наукове обладнання 

У 2020 році факультетом менеджменту та маркетингу придбання наукового обладнання не 

було.  

 

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2021 рік 

Факультет проводить роботи по залученню фінансування по міжнародним та госп/д роботах. 

  

  

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету менеджменту та маркетингу 30 

листопада 2020 року, протокол  № 4 

 

Декан ФММ                                        ________________                               Олег ГАВРИШ 

 

30.11.2020   

 

  

 


