
ЗВІТ 
про наукову роботу факультету менеджменту та 

маркетингу у 2006 році 
 
 

Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу  
Основні напрями наукової роботи на факультеті: 

− підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації - докторів, кандидатів наук; 
− виконання науково-дослідних робіт на замовлення державних органів, 

підприємницьких структур; 
− формування наукового резерву з числа студентів факультету; 
− проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

семінарів із залученням як провідних вчених, так і магістрів, студентів молодших 
курсів 

Напрями наукових досліджень:  
− інноваційно-інвестиційна діяльність;  
− стратегічне управління підприємством;  
− маркетингові дослідження;  
− міжнародне науково-технічне співробітництво;  
− математичне моделювання економічних процесів;  
− економічний механізм розвитку підприємств.  

Зазначене спрямовано на дослідження проблем вдосконалення господарського механізму, 
менеджменту, маркетингу, підвищення ефективності виробництва, прийняття рішень в умовах 
невизначеності ринкового середовища, а також міжнародного науково-технічного 
співробітництва. 
Підрозділи факультету, що проводять наукові дослідження: 

− шість кафедр факультету: 
o менеджменту; 
o промислового маркетингу; 
o міжнародної економіки; 
o економіки і підприємництва; 
o математичного моделювання економічних систем; 
o теоретичної та прикладної економіки; 

− науково-дослідною лабораторією менеджменту; 
− науковим товариством студентів та аспіратів факультету (НТСА). 

 
Кількісні показники докторів та кандидатів наук за кафедрами 

У табл. 1 представлено склад кафедр факультету за науковими ступенями та 
вченими званнями. 

 
Таблиця 1. Якісний склад факультету менеджменту та маркетингу по кафедрах 

 Доктори наук Кандидати наук 
 Всього  Професор Доцент Всього Професор Доцент Асист. Ст.викл. 
КМЕ 7 7 (3 сум.) - 8 - 7 1 - 
КТПЕ 1 1 - 15 - 14 - 1 
КМ 2 2 (2 сум.) - 11 2 8 (1 сум.) - 1 
КММЕС 2 2 - 8 - 8 - - 
КЕП 3 3 (2 сум.) - 19 1 16 - 2 (1сум.) 
КПМ 3 2 (2 сум.) 1 7 - 6 1 - 
Всього 18 17 (9 сум.) 1 68 3 59 (1 сум.) 2 4 (1 сум.) 



 
 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 
навчальним процесом  

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук  
Захищено дисертації кандидатів наук: 

1. Малик Ірина Петрівна, тема дисертації: „Корпоративне управління АТ: 
інституціональне забезпечення”, науковий керівник, к.е.н., професор Довгань 
Людмила Євгеніївна 

2. Жуковська Ольга Анатоліївна, тема дисертації: „Інтервальні моделі прийняття 
колективних рішень в умовах ризику”, науковий керівник д.ф.-м.н., професор 
Новицький В. В. 

3. Язвінська Надія Вікторівна, тема дисертації: «Конкурентоспроможність українських 
підприємств на ринках програмного забезпечення», науковий керівник к.е.н, 
доцент Каніщенко Олена Леонідівна 

4. Фарад Паранд (Іран), тема дисертації: „Маркетингове забезпечення торговельно-
економічного співробітництва підприємств України та Ірану”, науковий керівник 
к.е.н, доцент Каніщенко Олена Леонідівна  

 
Прийнято до захисту дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня кандидата 
економічних наук: 
 

Таблиця 2. Список аспірантів, що завершили навчання у 2006 році 
Прізвище 
аспіранта, 
пошукача 

Науковий керівник Виконання дисертації, примітки 

Бояринова К. О. проф. Лапко О. О. Прийнято до захисту 
Бурда А. І. проф. Довгань Л. Є. Атестовано, попередній захист 
Вербіцька М. В. доц. Сігайов А. О. Атестовано, попередній захист 
Косіцина І. О. проф. Яловий Г. К. Атестовано, попередній захист 
Куц О. В. проф. Іваненко В. І. Атестовано, попередній захист 
Малик І. П. проф. Довгань Л. Є. Захищено дисертацію 
Пузіна Г. В. проф. Шегда О. В. Атестовано, попередній захист 
Удовицька Є. А. проф. Яловий Г. К. Атестовано, попередній захист 
 

1.2. Приклади участі молоді в науковій діяльності - студентів  
Робота наукових гуртків: 

«Маркетингові дослідження», керівник – проф. Солнцев С.О., заступники – ст. викл. 
Черненко О.В., ас. Юдіна Н.В. 

«Промисловий маркетинг», керівник – доц. Зозульов О.В., заступники – ас. Царьова Т.В. 
«Брендінг», керівник – доц. Зозульов О.В., заступники – ас. Юдіна Н.В. 
«Інноваційний маркетинг та маркетинг високих технологій», керівник – доц. Кубишина Н.С., 

заступники – ас. Журило В.В. 
«Маркетинг-менеджмент промислових підприємств», керівник – Язвінська Н.В. 
«Рекламна діяльність», керівник – доц. Діброва Т.Г., заступники – ас. Юдіна Н.В., аспірант 

Лебеденко. 
«Цінова та збутова стратегія промислових підприємств», керівники – доц. Пащук О.В., 

Комяков О.О. 
«Методи прийняття рішень в економіці». Науковий керівник – проф. Іваненко В.І.  
«Математичне моделювання економічних систем». Науковий керівник – проф. Капустян 

В.О. 
«Теоретичні та прикладні економічні дослідження» - Науковий керівник – проф. Круш П. В.  
«Міжнародне науково-технічне співробітництво» - Науковий керівник – доц. Войтко С. В. 



 
Участь студентів у конкурсах, олімпіадах 
Микало Олександра, 5 курс, 1 місце за теорію на Всеукраїнській олімпіаді з маркетингу 
(м. Донецьк).  

І місце у Всеукраїнському конкурсі Філіпа Котлера міні-кейсів для молодих викладачів та 
студентів (Києво-Могилянська Бізнес Школа за сприянням Консорціуму із удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні, 19 травня 2006р.). Назва роботи – „Маленький магазинчик 
побутової техніки vs мережі роздрібних салонів побутової техніки” 

Команда-переможців – 10 студентів кафедри промислового маркетингу: Борисов 
Дмитро; Державська Марина; Динніков Павло; Кіца Ірина; Несін Галина; 
Парсенюк Ірина; Полоз Володимир; Сегеда Максим; Чабан Юлія; Шило Юлія 

Науковий керівник та автор ідеї проекту: Юдіна Наталія Володимирівна  
 
І місце у V Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих учених (20-22 квітня 2006)  
Переможниця - студентка ІІ курсу кафедри промислового маркетингу Шило Ю.І. з доповіддю 
„Створення українських брендів на прикладі виведення на ринок торгової марки „Inteldom”  

Науковий керівник роботи: Юдіна Наталія Володимирівна 
ІІІ місце у V Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих учених (20-22 квітня 
2006)  

Переможниця - студентка ІІ курсу кафедри промислового маркетингу Державська М. О. 
з доповіддю „Оцінка ефективності проведення промоушн-кампанії на прикладі заочної 
участі в спеціалізованій виставці” 

Науковий керівник роботи: Юдіна Наталія Володимирівна 
Всеукраїнський конкурс дипломних робіт: номінація «Менеджмент у 

виробничій сфері»: 2 місце, Фесан Л., дипломна робота магістра. 
 
Нагороди студентам 

− премія Київського міського голови за успіхи у навчанні та науковій роботі 
Заборовець М. О. і Конопльова А. Є.; 

− іменні стипендії Київського міського голови за громадську діяльність Веременко І. 
А.; 

− президентська стипендія: Тюленєва Ю.В., Гречко А.В.; 
− ректорська стипендія: Стойко Т.М., Василенко Є.М., Дідович А. С.; 
− ректорська грамота Козирева А.Н. 

 
Гранти 
Отримано студентами грант НТУУ "КПІ" для фінансової підтримки студентської (аспірантської) 
науково-дослідної роботи (керівник: Чернишов Ігор Володимирович, студент 4-го курсу 
ФММ, кафедра ММЕС; автори: Конопльова Анастасія Євгеніївна, магістрант ФММ кафедра 
ММЕС; Сухих Павло Олександрович, студент 4-го курсу ФММ, кафедра ММЕС).  
 
Наукові семінари: 

Кафедра економіки та підприємництва 
Науково-практичні семінари на тему: 
- “Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні”, 

доповідач асистент Пузіна Г. В. 
участь (кількість студентів з оплатою та без оплати) у виконанні бюджетної чи іншої 
наукової тематики: 

з оплатою:   Чернишов І. В. (грант); 
Конопльова А. Є. (грант); 
Сухих П. О. (грант); 
Дідович А. С. – госпдоговірна тема;  
інші – без оплати. 



 
Студентські наукові конференції на базі університету:  

V Міжнародна науково-практична конференція „Формування та проблеми розвитку 
підприємництва в Україні”;  

V Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених вищих 
навчальних закладів „Держава та економічне зростання”;  

ІІ Науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво»; 
ІІ Науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень» (спільно з 

приладобудівним факультетом). 
 
1.3. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом  

Результати дисертаційної роботи Пузіної Г. В. “Державне регулювання діяльності 
суб’єктів природних монополій в Україні” впроваджується у навчальний процес за курсом 
«Економічна теорія». 

Результати дисертаційної роботи Вербіцька М.В. за темою “Управління державним 
сектором в умовах формування ринкової економіки України” впроваджується у навчальний 
процес за курсом «Державний сектор економіки і підприємництво». 

Підписано угоди про інформаційну співпрацю з бібліотекою КПІ стосовно 
інтелектуальної власності (к.е.н., доцент Войтко С. В.) на: 

- електронні «Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного 
розділу дипломних проектів» - (для загального користування); 

- електронну задачу з дисципліни «Міжнародна економіка», розділ «Інтеграційні 
процеси» (для загального користування). 

 За науковими доробками ініціативної теми «Конкурентоспроможність національної 
економіки та міжнародне науково-технічне співробітництво» – 0106U005045 введено до 
робочого навчального плану магістрів спеціальності «Міжнародна економіка» дисципліну 
«Міжнародне науково-технічне співробітництво» загальним обсягом 3 кредити. Лектор, д.е.н., 
професор Герасимчук В. Г., семінарські заняття проводить, к.е.н., доцент Войтко С. В. Курс 
лекцій знаходиться на сайтах: http://www.voytko.modus.net.ua/, http://www.voytko.kpi.in.ua/.  

Викладачами кафедри менеджменту розроблені комп’ютерні лабораторні роботи з дисциплін 
„Управління проектами”, „Методи прийняття управлінських рішень”, „Логістика” із 
застосуванням MS Project, Excel. 

 
2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних 

розробок за пріоритетними напрямами  
На факультеті виконується 4 науково-дослідні роботи за пріоритетним напрямом 

«Проблеми демографічної політики розвитку людского потенціалу та формування 
громадського суспільства» 

1. Науково-дослідна робота (держбюджетна) – 220120 - № 2958 „Теоретико-
методологічні положення щодо визначення та оцінки індикаторів ринку праці в Україні; 
моделювання шляхів розвитку” (науковий керівник – д.е.н., професор В. О. Капустян) , 
замовник - Міністерство освіти та науки України. Номер держреєстрації 0106U002066.  Обсяг 
фінансування на 2006 рік 59860 грн. 

У процесі виконання НДР були проведені дослідження з питань оцінки стану та розвитку 
ринку праці в Україні; зроблено алгоритмічний та економіко-математичний описи процесів, що 
відбуваються на ринку праці за допомогою системи індикаторів (блоку демографічних 
показників, макроекономічних показників, їх взаємозв’язків з індикаторами ринку праці – 
інфологічна схема); проведена оцінка перспектив розвитку ринку праці за допомогою 
економіко-математичних методів на основі системи індикаторів. 

За результатами роботи опубліковано 2 статті в наукових виданнях і зроблено одну 
доповідь на науковій конференції: 

- Анкудович Т.Є., Афанасьєва Л.В., Білань М.Я. Шляхи удосконалення системи 
оподаткування малого бізнесу в Україні. // Економічний вісник НТУУ „КПІ”.-2006.-С.3-8. 



 - Анкудович Т.Є., Афанасьєва Л.В. Дослідження зв’язку індикаторів ринку праці з блоками 
макроекономічних та демографічних показників. // Вісник НУВГП.. Збірник наукових праць.-
2006.-С.227-235. 

 
2. Здійснюється виконання ініціативної теми «Конкурентоспроможність національної 

економіки та міжнародне науково-технічне співробітництво» – 0106U005045. Науковий 
керівник – д.е.н., професор В. Г. Герасимчук, кафедра міжнародної економіки.  

Метою дослідження є розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки у процесі міжнародного співробітництва,  створення моделі 
міжнародного науково-технічного співробітництва.  

За результатами досліджень розроблено модель міжнародного науково-технічного 
співробітництва, запропоновано методику обчислення рівня конкурентоспроможності 
національної економіки. Опубліковані наукові статті у фахових виданнях в Україні та за 
кордоном. Матеріали науково-дослідної роботи використані при викладанні дисципліни 
"Міжнародне науково-технічне співробітництво" для магістрів спеціальності "Міжнародна 
економіка". 

За результатами роботи опубліковано: 
1. Герасимчук В. Г. Cакалош Т.В Наукомісткі технології та конкуренто- спроможність 

інформаційно-комунікаційної галузі // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези 
доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 9-11 листопада, 2006р. - 
Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - С. 61-63.  

2. Войтко С. В., Козлова О. А. Міжнародна науково-виробнича кооперація в становленні 
інноваційної моделі розвитку України// Матер. 5-ї Міжнар. конф. студ., асп. та молодих вчених 
"Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління". К.: ІВЦ  "Вид-во 
"Політехніка", 2006. - С. 256-257.  

3. Войтко С. В. Міжнародне співробітництво у сфері високих технологій // Матер. ІІ наук.-
практ. конф. "Міжнародне науково-технічне співробітництво". К.: НТУУ "КПІ", 2006. - С. 6. 

 
3. Госпдоговірна тема «Напрями удосконалення оподаткування інтелектуальної 

власності», 0106U011606, обсяг фінансування 130 тис. грн., науковий керівник: к.е.н., доцент 
Войтко Сергій Васильович. Замовник – Міністерство фінансів. На етапі розробки. 

Метою є аналіз міжнародного досвіду оподаткування операцій з нематеріальними 
активами, можливостей щодо застосування його в Україні та розробка рекомендацій щодо 
удосконалення законодавства в цій сфері. 

Здійснено: Огляд міжнародного досвіду оподаткування доходів фізичних та юридичних 
осіб в сфері інтелектуальної власності. Аналіз існуючої системи оподаткування доходів 
фізичних та юридичних осіб в сфері інтелектуальної власності Україні. Розробка науково-
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України в сфері 
оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності. 

Результати роботи: рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази в сфері 
оподаткування операцій з  об’єктами інтелектуальної власності, включаючи оподаткування 
доходів фізичних та юридичних осіб в цій сфері  Матеріали звіту використовуватимуться при 
опрацюванні проектів нормативно-правових актів, які надаються на погодження до 
Міністерства фінансів України, та для підготовки змін і доповнень до законодавства. 

 
4. Госпдоговірна тема «Фіскальна необхідність та соціально-економічні наслідки 

запровадження податку на активи», 0106U011605, обсяг фінансування 170 тис. грн., науковий 
керівник: к.е.н., доцент Войтко Сергій Васильович. (замовник Міністерство фінансів). Замовник 
– Міністерство фінансів. На етапі розробки.  

Метою цього дослідження є визначення фіскальної необхідності введення в систему 
оподаткування України податку на активи та оцінки соціально-економічних наслідків його 
запровадження. 

Результати роботи: науково-обґрунтовані пропозиції щодо доцільності введення податку 
на активи в Україні, оцінки соціально-економічних наслідків його запровадження, а також 



розробка механізму справляння податку на активи. Зазначені рекомендації будуть використані 
Міністерством фінансів України при розробці та проведенні податкової політики в Україні, а 
також при підготовці проектів стратегічних та програмних документів, зокрема, проекту 
Послання Президента України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на відповідний 
бюджетний період тощо. 
Також співробітниками кафедри менеджменту приймається участь у виконанні дербюджетної 

теми „Ситуація 1”  - ДСК. (Довгань Л.Є., Артеменко Л.П.) – ДСК. 
 

3. Інноваційна діяльність 
3.1. Загальна кількість і приклади інноваційних розробок.  
 відсутні 
 
3.2. Участь працівників підрозділу у інноваційних структурах: 

Войтко Сергій Васильович – керівник аналітичної групи ФММ у Технополісі «Київська 
політехніка» (Науковий парк «Київська політехніка»); 

Савицька Олена Миколаївна – заступник керівника аналітичної групи ФММ у 
Технополісі «Київська політехніка» (Науковий парк «Київська політехніка»);  

Жуйкова Карина Валерина – менеджер Центру трансферу технологій та менеджменту 
знань у Науковому парку «Київська політехніка». 

Коростинська Юлія Олександрівна - Ініціативна група „Лабораторія ідей” у Науковому 
парку «Київська політехніка» за підтримки міжнародного проекту UBDC  

3.3. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами міста 
Києва, України та НАН України.  

Підписано договори про наукове співробітництво з наступними організаціями:  
Економічні факультеті (інститути) університетів України 

− Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 

− Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Національного університету 
«Львівська політехніка»; 

− Економічний факультет Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»;  

− Факультет економіки та менеджменту Донецького національного технічного 
університету;  

− Економічний факультет Національної металургійної академії України, 
м. Дніпропетровськ;  

− Факультет економіки та менеджменту Севастопольського національного технічного 
університету; 

− Факультет менеджменту Українського державного університету водного господарства 
та природокористування, м. Рівне; 

− Факультет менеджменту та маркетингу Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені І. Я. Франка; 

Підприємства: 
− Головний навчальний центр відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”; 
− Відкрите акціонерне товариство “Сілур” м. Харцизьк Донецької області; 
− Спільне підприємство “Парус-Україна”; 
− Компанія “ВОЛЯ”. 
На базі Центру післядипломної освіти ВАТ «Укртелеком» третій рік функціонує філія 

кафедри міжнародної економіки, заступник завідувача кафедри к.е.н., доцент Войтко С. В.  
Міжнародне наукове співробітництво. 
Підписано договори про міжнародне наукове співробітництво з наступними економічними 
факультетами (інститутами) технічних університетів Європи:  

− факультет “Інженерний бізнес і менеджмент” Московського державного технічного 
університету імені М.Е. Баумана, Росія 



− факультет економіки та менеджменту Санкт-Петербурзького державного 
політехнічного університету, Росія 

− факультет маркетингу, менеджменту, підприємництва Білоруського національного 
технічного університету, м. Мінськ 

− інженерно-економічний факультет Ризького технічного університету, Латвія 
− факультет управління бізнесом Вільнюського технічного університету імені Гедімінаса, 

Литва 
− господарський факультет Технічного університету – м. Софія, Болгарія 
− економічний факультет Брестського державного технічного університету, Білорусь 
− Нижньогородський державний університет імені М. І. Лобачевського, Росія 
− господарський факультет Технічного університету – Габрово, Болгарія 
− машинобудівний факультет університету “Св. Кирила та Мефодія”, м. Скоп’є, 

Македонія 
− Інститут економіки та управління Новгородського державного університету імені 

Ярослава Мудрого, м. Великий Новгород, Росія 
− Центральна школа Ліона, Франція 
− Інститут економіки, філософії та соціології Політехніки Краківської, Польща 
− Естонська школа бізнесу – м. Таллінн, Естонія  
− Каунаський технологічний університет – Литва. 
− Талліннський  технічний університет – Естонія.  

 
3.4. Приклади впровадження результатів наукових розробок у виробництво.  
Кількість проданих ліцензій. 
 Відсутні 
 
3.5. Кількість поданих заявок і отриманих документів на об’єкти 
інтелектуальної власності (автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник) окремо: патентів 
на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір), із них в інших країнах.  
 Відсутні 
 

4. Публікації (Перелік - див. додаток).  
монографії:  

1. Довгань Л. Є. Малик І. П. Корпоративне управління: інституційні аспекти – К.: ІВЦ 
«Видавництво «Політехніка», 2006. –338 с. 

2. Проблеми міської політики розвитку підприємства та поліпшення якості життя 
населення// Соціально-економічні проблеми та перспективи розвитку підприємницької 
діяльності. Кол. монографія. Наук. ред. Стеченко Д. М. Донецьк. ТОВ «Юго-Восток 
Лтд», 2006. – 430 с. 

підручник:  
1. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. Підручник: Вікар, 2006. 

– 396 с. 
навчальних посібників:  

1. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За редакцією П.В. Круша, Б.М. Сердюка, В.І. 
Подвігіної. – К.: ІВЦ «ЦУЛ» 2006. – 1050 с.  

2. Зозульов О. В., Старостіна А. О. Маркетинг: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. – К.: 
Знання, 2006. – 327 с.  

3. Кириченко С. О., Тульчинська С. О. Розміщення продуктивних сил та національна 
економіка: Навч.-метод. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 145 с.  

4. Круш П. В., Клименко О. В. Економіка. Розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в 
Excel: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –178 с. 



5. Круш П. В., Кожемяченко О.О. Муніципальне управління: Навч. посібн. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 168 с.  

6. Круш П. В., Хринюк О. С. Оподаткування підприємств в Україні. Навч. посіб. – К.: 
НТУУ “КПІ”, 2006 – 198 с. 

7. Махній Т. М., Стець О. В. Практикум з економіки підприємства. Навч. посібник. – 
Чернівці: Технодрук, 2006. – 140 с. 

8. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. 
Тульчинської – К.: Каравела, 2006. – 560 с. 

9. Рєсцов І. К., Кузьмін А. В., Москалькова Н. М. Інформаційні системи і технології в 
менеджменті. Навч. посібник. – К.: МАУП, 2006. – 218 с. 

10. Рєсцов І.К., Кузьмін А.В., Кузьміна Н.М. Символьні обчислення в системі Maple, 
частина 1. Навч. посібник. – К.: МАУП, 2006. – 316 с. 

11. Рєсцов І.К., Кузьмін А.В., Москалькова Н.М., Сіницький М.Є. Інформаційні системи і 
технології в менеджменті. Навч. посібник. – К.: МАУП, 2006. – 316 с. 

12. Салухіна Н. Г. та інші. Менеджмент /Під редакцією Щокіна Г.В., Головатого Н.Ф., 
Антонюка О.Б., Сладкевича В.П. – К.: МАУП, 2006 

13. Салухіна Н. Г., Язвинська О. М., Башкатова О. І. Захист прав споживачів: Навч. посіб. – 
К.: МАУП, 2006.  

14. Салухіна та інші. Менеджмент: понятійно-термінологічний словник. Під ред. Щокіна 
Г.В., Головатого Н.Ф., Антонюка О.Б., Сладкевича В.П. К.:МАУП 2006  

15. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. Навч. посіб. 3-є видання, випр. – К.: 
Знання, 2006. - 262 с. 

16. Тульчинська С. О. Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства: 
Навч.-метод. посібник. – К.: Політехніка, 2006. – 115 с.  

Загальна кількість наукових публікацій – 505 (131 друк. арк.), з них у зарубіжних  
– 32 (8 друк. арк.).  

Публікації студентів загальна кількість – 206 (з них самостійно – 167).  
 
5. Конференції, виставки –  
V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених вищих навчальних 

закладів була проведена 23-24 листопада 2006 року на базі кафедри економіки і 
підприємництва факультету менеджменту та маркетингу: Формування та проблеми 
розвитку підприємництва в Україні. 

 Мета конференції: Обмін результатами дослідження з теорії та практики розвитку 
підприємництва в Україні. 

 Тематика конференції: 
Секція 1. Проблеми державної підтримки підприємництва в Україні. 
Секція 2. Розвиток підприємництва як фактора економічного зростання. 

Представлені результати науково-дослідної роботи студентів та молодих вчених з питань теорії 
та практики розвитку підприємництва, інноваційних процесів в Україні і зарубіжних країнах. 
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів технічних та гуманітарних 
спеціальностей. 

На конференцію було подано 197 робіт.  
За підсумками проведення конференції надруковано збірник матеріалів конференції.  

 
V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених вищих навчальних 

закладів „Держава та економічне зростання”;  
 

ІІ Науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво»; 
Теми для обговорення: 

1. Теоретичні аспекти міжнародного науково-технічного співробітництва 
2. Стратегія і тактика управління науково-технічним прогресом 
3. Маркетингові дослідження ринку наукомістких товарів 
4. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку підприємств 



5. Виробничий потенціал і ресурсне забезпечення функціонування підприємств 
6. Конкурентоспроможність наукомістких виробництв 
7. Правове забезпечення розвитку високотехнологічних виробництв  
Мета: обмін результатами наукових досліджень у сферах високотехнологічних, 

наукомістких виробництв, міжнародного науково-технічного співробітництва. За підсумками 
проведення конференції надруковано збірник матеріалів конференції.  
 

XIV Міжнародна конференція «Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency». 
Vilnius.  

Факультет спільно з Вільнюським технічним університетом ім. Гедімінаса проводив XIV 
міжнародну науково-практичну конференцію «Управління підприємством: діагностика, 
стратегія, ефективність». Варто зазначити, що конференція є черговою ланкою ланцюжка, який 
започатковано у 1993 році. Попередні конференції проводилися у Києві, Дніпропетровську, 
Трускавці, Мінську, Москві, Санкт-Петербурзі.  

Основні теми обговорення на конференції: теоретичні засади управління підприємством; 
економіка та організація виробництва; управління інноваційною діяльністю; міжнародне 
підприємницьке середовище; інформаційно-комунікаційні технології у бізнесі; розвиток 
Європейського Союзу; міжнародне науково-технічне співробітництво. 

Серед учасників конференції професори, доценти, аспіранти, студенти. Понад 50 осіб – 
іноземні учасники. Представлені провідні університети України, Литви, Латвії, Естонії, Росії, 
Білорусі, Болгарії, Сербії, Македонії, Чехії, Німеччини, Італії, Іспанії, Узбекистану, 
Великобританії, Австралії.  
 

На 2007 р. заплановано:  
III Науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво”; 
Засідання Міжнародної асоціації деканів (ректорів, директорів) економічних факультетів 

(інститутів) провідних технічних університетів з проблем підготовки економістів та 
менеджерів, а також економічної складової у підготовці інженерних кадрів; 

ХIV Міжнародна конференція “Управління підприємством: діагностика, стратегія, 
ефективність”, м. Рига, Латвія; 

Загальнофакультетський конкурс-вікторина “Україна і світ”; 
VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених „Сучасні 

проблеми розвитку підприємництва в Україні” 
 
Наукові відрядження 2006 року: 
Країни: Україна, Росія, Білорусія, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Польща, Болгарія, Чорногорія, Хорватія  
Міста України /15/: Тернопіль, Донецьк, Дніпропетровськ, Чернівці, Львів, Рівне, Сімферополь, 

Севастополь, Маріуполь, Харків, Одеса, Запоріжжя, Луцьк, Івано-Франківськ, Алушта 
Міста (закордонні відрядження) /12/  

Вільнюс, Великий Новгород, Таллінн, Гельсінкі, Краків, Мінськ, Софія, Созопол, Габрово, Рига, Будва, 
Славонський Брод 

Загальна сума витрат на наукові відрядження 55 340,94 грн.  
Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях, семінарах – 17 осіб.  

 
 

6. Наукові досягнення (відзначення Державними та інш. преміями, дипломами, 
іншими нагородами). – відсутні.  
 
7. Науково-громадська діяльність: 

Герасимчук В. Г. – член експертної комісії ДАК з ліцензування та акредитації, голова секції 
«Менеджмент у виробничій сфері» Науково-методичної комісії з напряму «Менеджмент» 
Міністерства освіти і науки України; 



 
Смоляр Л. Г. – член секції «Менеджмент у виробничій сфері» Науково-методичної комісії з 

напряму «Менеджмент» Міністерства освіти і науки України; 
Войтко С. В. – вчений секретар секції «Менеджмент у виробничій сфері» Науково-

методичної комісії з напряму «Менеджмент» Міністерства освіти і науки України; 
Шелехов К. В. – експерт – консультант Ліги страхових організацій України; 
Болтрик Є. Ю. – експерт – консультант Ради інформаційних агенцій, що вповноважена 

Державною комісією з фондового ринку та цінних паперів України по оприлюдненню 
звітності емітентів 

Красношапка В. В. – провідний консультант Інституту економічного розвитку та 
трансформації суспільства 

Хринюк О. С. – арбітражний керуючий Агентства з питань банкрутства при міністерстві 
економіки України 

Шевельов В.Е. – проректор Київського бізнес інституту 
Членство у спеціалізованих вчених радах по захисту кандидатських і докторських дисертацій 

– Герасимчук В. Г., Стеченко Д. М., Яловий Г. К., Шегда А. В., Сігайов А. О., Супрун В. П. 
 

8. Матеріальна база підрозділу  
За 2006 рік придбано:  

Технічна база – 303717 грн. 
За 2006 рік придбано багатофункціональний пристрій (2127 грн), джерело безперебійного 
живлення /6 одиниць/ (4001 грн), комутатор /3 одиниці/ (4593 грн), принтер /8 одиниць/ 
(7446 грн), копір /3 одиниці/ (16930 грн), комп’ютер /14 одиниць/ (46643 грн), монітор /56 
одиниць/ (72164 одиниці), системний блок /40 одиниць/ (149813 грн). 

 Література – 90191 грн. 

Фахове видання «Економічний вісник НТУУ «КПІ»» - 8814 грн.  

9. Проект плану розвитку підрозділу на 2007 рік  
очікуване фінансування д/б та г/д робіт – 100 тис. грн. 
бібліотека – 20000 грн; 
інформатизація – 20000 грн (інформаційно-комунікаційні послуги); 
навчально-матеріальна база – 100000 грн.  
Планується видання збірника наукових праць «Економічний вісник» - 10000 грн.  
 

На 2007 р. заплановано:  
III Науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво”; 
Засідання Міжнародної асоціації деканів (ректорів, директорів) економічних факультетів 

(інститутів) провідних технічних університетів з проблем підготовки економістів та 
менеджерів, а також економічної складової у підготовці інженерних кадрів; 

ХIV Міжнародна конференція “Управління підприємством: діагностика, стратегія, 
ефективність”, м. Рига, Латвія; 

Загальнофакультетський конкурс-вікторина “Україна і світ”; 
VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених „Сучасні 

проблеми розвитку підприємництва в Україні” 
 
Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету менеджменту та маркетингу 
протокол № 4 від 27 листопада 2006 року.  
 
 
Декан ФММ 

 В. Г. Герасимчук 


