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виході на зовнішній ринок. Розглядались методи керування інтелектуальними працівниками 
інноваційних організацій, тенденції та перспективи розвитку машинобудівних підприємств 
України. 

 І Студентська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління 
підприємством» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема 
науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із 
зазначеної проблематики. За результатами конференції видано збірник матеріалів. 

За результатами конференції студентів було нагороджено дипломами за І-ІІІ  призові 
місця, Зокрема: 

⎯ І місце поділили між собою Бех І.Л. (група УІ-51М, ФММ НТУУ «КПІ»), 
Ковальчук О.І. (група УЗ-73,  ФММ НТУУ «КПІ»);  

⎯ ІІ місце – Дмитрієнко Є.О. ( група УВ-72, ФММ НТУУ «КПІ»), Бебешко Д.В. 
(група УІ-51М, ФММ НТУУ «КПІ»), Мельник А.С. (Житомирський державний 
технологічний університет);  

⎯ ІІІ місце – Добрянська А.В. (група УЗ-61, ФММ НТУУ «КПІ»); Купчишин О.С. 
(група УВ-72, ФММ НТУУ «КПІ»), Маланчук А.С. (група УЗ-72, ФММ НТУУ 
«КПІ»), Коробейник О.В. (група УЗ-72, ФММ НТУУ «КПІ»). 

За результатами конференції видано збірник тез доповідей.  

5.  Кафедрою міжнародної економіки проведена VI Студентська науково-практична 
конференція «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 24 листопада 
2010 року спільно з Приладобудівним факультетом. Метою є поєднання, поглиблення і 
використання  інженерних знань та економічної складової підготовки 
висококваліфікованих фахівців наукомісткої, високотехнологічної сфер діяльності.  У 
роботі беруть участь переважно студенти четвертого курсу приладобудівного 
факультету. Тематикою є напрями, якими займаються кафедри приладобудівного 
факультету: приладобудування, виробництво приладів, прилади i системи орієнтації i 
навігації, оптичні та оптико-електронні прилади, прилади i системи неруйнівного 
контролю, наукові, аналітичні та екологічні прилади i системи. Особлива увага у 
доповідях та в обговоренні зосереджується на стані приладобудування в Україні та у 
світі, напрямів та перспектив розвитку, використання вітчизняного науково-
виробничого потенціалу. Відповідальні за проведення: старший викладач Левицька Т. 
В., к.е.н., доцент Войтко С. В. Зроблено 99 доповідей, 78 тез. Представник з України, 
Білорусії, Німеччини. 

За результатами конференції видано збірник тез доповідей.  

6. Кафедрою економіки і підприємництва проведена ІХ Міжнародна науково-практична 
конференція „Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 24 
листопада 2010 року на базі кафедри економіки і підприємництва факультету менеджменту та 
маркетингу:  
Мета конференції: Обмін результатами дослідження з теорії та практики розвитку 

підприємництва  та інноваційних процесів в Україні. 
Організаційний комітет конференції: 
Круш П.В. професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ», голова 

конференції 
Тульчинська С.О. доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ», заст. голови 

конференції 
Красношапка В.В. доцент кафедри економіки і підприємництва, заст. голови конференції 
Змієнко М.О. асистент кафедри економіки і підприємництва, відповідальний секретар 

конференції 
Тюленєва Ю.В. старший викладач кафедри економіки і підприємництва, відповідальний 

секретар редакційної колегії 
Антошко Т.Р. асистент кафедри економіки і підприємництва, редактор 
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Програмний комітет конференції: 
Круш П.В., к.е.н., професор, НТУУ «КПІ», голова програмного комітету 
Гавриш О.А., д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»  
Стеченко Д.М., д.е.н., професор, Міжнародний університет фінансів  
Шегда А.В., д.е.н., професор, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка 
Супрун В.П.,  д.е.н., професор, Українська інституція розвитку конкуренції 
Ковальчук Т.Т., д.е.н., професор, Інститут законодавства Верховної Ради України 
Малий І.Й., д.е.н., професор, ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана   
Солнцев С.О., д.е.н., професор НТУУ «КПІ» 
Довгань Л.Є., к.е.н., професор НТУУ «КПІ» 
Тематика конференції: 
Секція 1. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 
Секція 2. Сучасні проблеми економіки. 
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 понад 280 робіт опубліковано 235 робіт.  
Взяли  участь такі факультети: ФММ (120 робіт, з них спеціальність УЕ 60 робота), ФСП,  

ХТФ, ТЕФ, ІПСА ВПІ, а також представники інших вузів (Національний авіаційний університет, 
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая, Національний університет 
харчових технологій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 
Вінницький національний аграрний університет, Вінницький національний технічний університет, 
Миколаївський державний аграрний університет, Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ново 
каховський гуманітарний інститут, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України.  

Також у конференції взяли участь представники інших держав: 
- Білорусь - Білоруський Національний технічний університет, м. Мінск,  
- Франція – університет Майну, 
- Польща – вища школа промоції, м. Варшава.  

За підсумками проведення конференції надруковано збірник матеріалів конференції.  

7. На кафедрі математичного моделювання економічних систем в грудні буде 
проведена ІV Міжнародна науково-практична студентська конференція 
„Моделювання та прогнозування економічних процесів”. Очікується:  104 
учасників, з них 50 з інших внз, 15  учасників-іноземців. 

   Секції конференції:  
− Моделювання економічного ризику та прийняття рішень в умовах 

невизначеності 
− Економетричні моделі і методи прогнозування 
− Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення 

трансформаційних змін в економіці України 
− Інформаційні технології в моделюванні економіки 
За результатами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей.  

 
7.2. План запланованих конференцій та семінарів на 2011 рік 

Конференції: 
 
Дата проведення Організатори Назва № 

23 листопада 2011 р. кафедра економіки 
та підприємництва 

Х Міжнародна науково-практична 
конференція «Розвиток 
підприємництва як фактор росту 
національної економіки» 

1.

9-12 грудня 2011р. кафедра V Міжнародна науково-практична 2.
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математичного 
моделювання 
економічних систем 

студентська конференція 
«Моделювання та прогнозування 
економічних процесів» 

28 квітня 2011р. кафедра 
менеджменту 

ІІ Студентська науково-практична 
конференція «Сучасні підходи до 
управління підприємством» 

3.
 
 

10-11 березня 2011р. кафедра 
міжнародної 
економіки 

VIІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Міжнародне науково-технічне 
співробітництво: принципи, 
механізми, ефективність» 

4.
 
 
 

23. листопада  2011 р. кафедра 
міжнародної 
економіки 

VІ науково-практична конференція 
студентів, аспірантів і молодих 
вчених «Ефективність інженерних 
рішень в приладобудуванні» 
(спільно с факультетом 
приладобудування) 

5.

24-26 лютого 2011 р.  кафедра 
промислового 
маркетингу 

V Всеукраїнська науково-практична 
конференція «В2В маркетинг» 

6.
 

19-22 квітня 2011 р.  НТСА ФММ Х міжнародна науково-практична 
конференція студентів, та молодих 
вчених «Науково-технічний 
розвиток: економіка, технологія, 
управління» 

7.

 
 

Семінари 

2. Науковий семінар студентів 

 «Розвиток підприємств на інноваційній основі» 

НТУУ „КПІ” 27 травня 2011 року 

3. Науковий семінар студентів   

«Управління підприємством: проблеми та шляхи їх 
вирішення» 

НТУУ „КПІ” 03 червня 2011 року 

 
Детальна інформація у додатку . 
 
 

7.3. Виставки 

В силу економічного спрямування факультету відсутня можливість експонувати на 
виставках експонати.   

Представники факультету брали участь у «Ярмарку професій – 2010», 27 жовтня 
2010 року. 

Плакати із інформацією по факультет та його кафедри представлені у музеї НТУУ 
„КПІ”.  
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8. Наукові досягнення 
 

Відзначення державними, академічними, закордонними та інш. преміями,  дипломами, 
іншими нагородами . (ПІБ, посада, вчене звання, нагорода, за що отримана). Отримані 
нагороди студентів та молодих вчених (ПІБ, група, курс). 

У 2010 році співробітниками та студентами факультету менеджменту та маркетингу 
отримано такі найважливіші наукові досягнення: 

− Присуджено звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (д.е.н., проф.  
Каракай Ю.В.). 

− Кафедра промислового маркетингу нагороджена спеціальною премією компанії Gfk-
Ukraine за підготовку високопрофесійних робіт в межах Всеукраїнського конкурсу 
студентських робіт з маркетингу – 2010 (додаток А).  

− НТУУ „КПІ” (кафедра промислового маркетингу) нагороджена дипломом (III 

премією) в номінації „Кращий ВНЗ” по програмі першої вищої освіти в галузі 
маркетингу (додаток Б). 

− Доц. Зозульова О.В. (кафедра промислового маркетингу) нагороджено грамотою 
межах конкурсу викладачів економічних дисциплін, який проводила газета „Все про 
бухгалтерський облік”.   

− «Молодий викладач-дослідник» - 5 осіб (Саколош Т., Сімченко Н., Тульчинська, С.О, 
Ткаченко Т.П.,  Шашина М.В.). 

− 2 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з маркетингу (Овчиннікова А.) 
(каф. промислового маркетингу) . 

− 1 місце на VI Всеросійському конкурсі магістерських робіт в області маркетингу 
(Ставська С.) (каф. промислового маркетингу). 

−  1 та 2 місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів спеціальності 
"Міжнародна економіка", що відбувся в Донецькому національному університеті 
економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського (Горбунова А.О., Канченко Є.В.). 

− 1 та 2 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Менеджмент» 
(К.О.Євсєєва, А.С.Поліщук, Бебешко Д.В. ) 

− Диплом за 1 місце у номінації «Прикладне дослідження з економічної тематики» 
Київського регіонального вібдіркового етапу ІV Всеукраїнського молодіжного 
конкурсу «Новітній інтелект України» (2010 рік) (Ставская С.М.)  

− Диплом ІІ ступеня та диплом „Номінація за найвищу багатоаспектність 
дослідження проблеми” за участь у Всеукраїнському конкурсі  студентських 
наукових робіт за  напрямом „Економіка підприємства та управління 
виробництвом” (Фінахіна А.В.)  

По кафедрам: 

Кафедра  міжнародної економіки:  
− Сакалош Т. В. - «Молодий викладач-дослідник – 2010». 
− Отримання Дипломів І-го (Горбунова А.О.)  та ІІ-го  (Канченко Є.В.) ступенів на 

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів спеціальності "Міжнародна 
економіка", що відбувся в Донецькому національному університеті економіки і 
торгівлі ім. Туган-Барановського, 



 70

 
 

Кафедра промислового маркетингу:    
Найвизначальніші:  

- Кафедра промислового маркетингу нагороджена спеціальною премією компанії Gfk-
Ukraine за підготовку високопрофесійних робіт в межах Всеукраїнського конкурсу 
студентських робіт з маркетингу – 2010 (додаток А).  

- НТУУ „КПІ” (кафедра промислового маркетингу) нагороджена дипломом (III 

премією) в номінації „Кращий ВНЗ” по програмі першої вищої освіти в галузі 
маркетингу (додаток Б). 

- Доц. Зозульова О.В. (кафедра промислового маркетингу) нагороджено грамотою 
«Улюбленому викладачу» межах конкурсу викладачів економічних дисциплін, який 
проводила газета „Все про бухгалтерський облік”.   

- Овчиннікова А. Диплом ІІ ступеня «За участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської Олімпіади з маркетингу», Київ, 16 квітня 2010 р 

- Ставская С.М.  Диплом за перше місце у VI Всеросійському конкурсі 
магістерських дипломних робіт в області маркетингу (2010 рік), тема: 
Маркетингове забезпечення впровадження інновацій на ринку «інтелектуальної» 
нерухомості» 

- Ставская С.М. Диплом за 1 місце у номінації «Прикладне дослідження з економічної 
тематики» Київського регіонального вібдіркового етапу ІV Всеукраїнського 
молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (2010 рік) 

- Ставская С.М. Фіналіст конкурсу «Новий старт. Стратегія-2050 для України» 
(2010 рік)  

- Овчиннікова А. Сертифікат «Молодь опановує маркетинг» ім. Ігора Ткаченка, 
заохочувальна премія; 

Значні:  
- Овчиннікова А. Диплом «За активну участь у кейс-змаганні» в рамках ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених «В2В-маркетинг»; 

- Овчиннікова А. Грамота «За активну наукову діяльність», 5 липня 2010 р.; 

- Овчиннікова А. Грамота «За наукову новизну доповіді на секції «Маркетинг» на VIII 
Міжнародній науково-практичній конференції «Науково-технічний розвиток: 
економіка, технології, управління»; 

- Овчиннікова А. Грамота «За успіхи у навчанні», 5 липня 2010 р.; 

- Овчиннікова А. Кваліфікаційний сертифікат № КС- 101/10 – МД, засвідчує про 
успішно складений кваліфікаційний іспит «Організація маркетингових досліджень» та 
підтверджує кваліфікацію «менеджер з маркетингових досліджень», 2010 р.; 

 

Кафедра  менеджменту:  
Найвизначальніші:  

- Завідувачу кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Каракаю Ю.В. присуджено звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». 

- Доценту кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Сімченко Н.О. присуджено номінацію 
«Молодий викладач-дослідник». 

- На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук з напряму «Менеджмент» студентами кафедри 
менеджменту зайнято призові місця: 
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- Диплом І ступеня – К.О.Євсєєва, А.С.Поліщук , тема роботи: 
«Проблеми та перспективи митної логістики», науковий керівник ст. 
викладач Ободзинська Т.В.; 

- Диплом ІІ ступеня – Бебешко Д.В., тема роботи: «Розробка стратегії 
для забезпечення економічної безпеки підприємства», науковий 
керівник к.е.н., доц. Артеменко Л.П. 

Інші:  

- У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент 
організацій» на базі Одеського державного економічного університету Бінюк Ю.В. 
стала переможцем в номінації «Менеджер-інноватор» (V місце), Дудукало Г.О. – 
«Корпоративний менеджер» (V місце). 

- У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» на базі Донецького державного університету 
управління Добрянська А.В. (УЗ-61) (7-ме місце), Здойма А.М. (УЗ-62) (8-ме місце) 
були нагороджені грамотою «За інноваційний підхід до вирішення завдання». 

Кафедра економіки і підприємництва:  

Найважливіші:  

− У 2010 р. були визнані переможцями конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Молодий 
викладач дослідник» -  к.е.н., доц. Тульчинська, С.О.,  к.е.н., Ткаченко Т.П.,  к.е.н., 
Шашина М.В. 

− Овчаренко А.Ю. (УЕ-61) була нагороджена грамотою за актуальність і високий 
практичний рівень роботи та результатів на Всеукраїнській олімпіаді за спеціальністю 
«Економіка підприємства» яка відбувалась 13-15 травня 2010 р. в Харківському 
національному економічному університеті  

− Диплом ІІ ступеня та диплом „Номінація за найвищу багатоаспектність 
дослідження проблеми” за участь у Всеукраїнському конкурсі  студентських 
наукових робіт за  напрямом „Економіка підприємства та управління 
виробництвом” від 12-13 березня 2010 року у Житомирському державному 
технологічному університеті було відзначено Фінахіну А.В. з роботою на тему „Аналіз 
ефективності управління витратами на промислових підприємствах (на прикладі ВАТ 
„Дніпроспецсталь”)” науковий керівник к.т.н., доц. Шевченко Т.Є. 

Інші:  

− За результатами олімпіади „Пізнай себе в економіці” від 28 квітня 2010 р.  грамотами 
були відзначені: 1-місце – Мельниченко Вікторія Дмитрівна УЕ-61, 2-місце - Тарасенко 
Анна Сергіївна УЕ-61, 2 – місце – Кіряков Михайло Михайлович УЕ-62,  3 – місце – 
Левківський  Олександр Анатолійович УЕ-62, 3 – місце – Овчаренко Анна Юріївна УЕ-
61. 

− Клименко О.В. к.т.н., доц. отримала подяку (грамоту) за плідну працю у складі журі ІІ 
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Економіка 
підприємства». 

− Сисак Сергій Степанович (УЕ-61) та Пилипчук Дмитро Сергійович (УЕ-61) отримали 
листи подяки та сертифікати учасників за участь у ІІ етапі олімпіади з дисципліни 
„Інвестування” від 30 березня – 1 квітня 2010 року при Донецькому національному 
університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

Кафедра  теоретичної та прикладної  економіки – немає.  

Кафедра математичного моделювання економічних систем – немає  
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Стипендіати: 
 

Стипендія Президента: 
1. Ляшенко Ірина Олександрівна – УС-51м 
2. Мезенцева Ольга Олексіївна – УЕ-51м 
3. Овчиннікова Анна В’ячеславівна – УМ-51м 

Стипендія Верховної Ради України : 
 

1. Бальвас Илона – (УС). 
 

Стипендія КМДА: 
1. Круш Наталія Петрівна – УЕ-61м 
2. Овчаренко Анна Юріївна – УЕ-61м 
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Стипендія ректора: 

1. Бойченко Михайло Олександрович – УМ-72 
2. Гузій Ірина Ігорівна – УМ-72 
3. Кривко Людмила Володимирівна – УЗ-72 
4. Кулькова Марина Валеріївна – УВ-71 
5. Марченко Наталія Володимирівна – УМ-51м 
6. Овчаренко Анна Юріївна – УЕ-61 
7. Ткаченко Тетяна Петрівна – УМ-51м 
8. Федоренко Максим Вікторович – УС-51м 
9. Цапук Олена Юріївна – УМ-51м 
10. Цеслів Анна Степанівна – УК-51м 
11. Черних Ольга Олегівна – УМ-71 
12. Шкіль Юлія Миколаївна – УЗ-71 
13. Шубіна Катерина Андріївна – УК-81 
14. Щербата Тетяна Сергіївна – УВ-71 

 
Стипендія Дмитра Андрієвського: 

1. Коробейник Ольга Володимирівна – УЗ-72 
2. Ляшенко Ірина Олександрівна – УС-51м 
3. Мезенцева Ольга Олексіївна – УЕ-51м 
4. Овчиннікова Анна В’ячеславівна – УМ-51м 
5. Полонська Єлизавета Сергіївна – УЗ-72 
6. Цапук Олена Юріївна – УМ-51м 
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9. Організаційне забезпечення наукової діяльності 
− Наказом ВАК України вперше в історії НТУУ „КПІ” створено спеціалізовану 

вчену раду Д 26.002.23 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за 
спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами  (за видами 
економічної діяльності) 

− На спеціалізованій вченій раді К 26.002.23(дійсна до 19.02.2010) по захисту 
кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами  (виробництво машин та устаткування, виробництво та розподіл 
електроенергії та газу, видавництво та поліграфія) відбулось 3 захисти 
кандидатських дисертацій. Усі здобувачі – навчалися у аспірантурі НТУУ „КПІ”.  

− На спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23(дійсна з  березня 2010) по захисту 
докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та 
управління підприємствами  (виробництво машин та устаткування, виробництво 
та розподіл електроенергії та газу, видавництво та поліграфія) відбулось 8 
захистів. З них: 1 докторська дисертація та 7 кандидатських.  

− Загалом на спеціалізованій вченій раді Д (К) 26.002.23 було проведено захист 11 
дисертаційних робіт.  

У 2010 році до аспірантури ФММ НТУУ „КПІ” зараховано 28 осіб.  

 

Web-сайти факультету, кафедр 
 

Факультет менеджменту та маркетингу: http://fmm.kpi.ua 

Кафедра міжнародної економіки: http://ied.kpi.ua  

Кафедра менеджменту: http://management.kpi.ua  

Кафедра промислового маркетингу: http://marketing.kpi.ua  

Кафедра економіки і підприємництва : http://keip.kpi.ua 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: www.ktpe.kpi.ua 

Кафедра математичного моделювання економічних систем: http://mses.kpi.ua 

 

 

Інші електронні ресурси 

Кафедра промислового маркетингу 
− Авторський дистанційний курс „Маркетинг малого підприємства” (для студентів ЗФ НТУУ „КПІ”) 

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1090&edit=0&sesskey=gwESqzdGD3 
на базі платформи Moodle. Автор та розробник – к.е.н., ст. викл. Юдіна Н.В. 

− Авторський дистанційний курс „Бренд-менеджмент” (для студентів кафедри промислового 
маркетингу ФММ) http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1063 на базі 
платформи Moodle. Автор та розробник – к.е.н., ст. викл. Юдіна Н.В. 

− Авторський дистанційний курс «Практичні заняття з курсу „Маркетингові дослідження” (для 
студентів денної та заочної форм навчання кафедри промислового маркетингу ФММ) 
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1226&edit=0&sesskey=74fuIcGkQx, 
на базі платформи Moodle. Автор та розробник – к.е.н., ст. викл. Юдіна Н.В. 

− Авторський дистанційний курс „Маркетинг” (для студентів ЗФ, ІПСА, ІФФ НТУУ „КПІ” денної та 
заочної форм) http://moodle.udec.ntu-
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kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1090&edit=0&sesskey=gwESqzdGD3, на базі платформи 
Moodle. Автор та розробник – к.е.н., ст. викл. Юдіна Н.В.  

− Авторський дистанційний курс к.е.н., ст. викл. Юдіної Н.В. «Маркетинг страхових послуг» та 
«Методичних вказівок до виконання індивідуальних і самостійних завдань з курсу ‘Маркетинг 
страхових послуг’» (дистанційний курс), розроблених в системі Moodle для студентів кафедри 
промислового маркетингу ФММ, з тестового в робочий режим. Адреса в Інтернет: 
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1423&edit=0&sesskey=i6MlZKfFKt 

 

 

Поповнення підрозділу молодими кадрами, залучення висококваліфікованих фахівців 
на основі сумісництва 

Кафедра промислового маркетингу:    

Кафедрою залучено на онові сумісництва академіка АПН України д.е.н., проф. 
Румянцева А.Ф., а також професора кафедри маркетингу ДВНЗ „Київський національний 
економічний університет” д.е.н., проф. Куденко Н.В.  

Кафедра менеджменту:    
Формування і розвиток кадрового потенціалу кафедри менеджменту здійснюється в 

першу чергу за рахунок випускників шляхом їх підготовки через магістратуру/аспірантуру з  
одночасним цільовим залученням до навчально-наукової діяльності та залучення до науково-
педагогічної діяльності кафедри докторів, професорів, кандидатів наук на конкурсній основі 
з інших ВНЗ. Так, у 2010 рр. до штату кафедри було зараховано 1 кандидат економічних 
наук, яка навчалася на кафедрі в аспірантурі та захистила дисертацію – Мохонько Г.А. та 1 
доктора економічних наук, професора Шульгіну Л.М.  Крім того на роботу за сумісництвом 
у 2010 році залучено 5 докторів наук. 
 
Кафедра математичного моделювання економічних систем: 

Кафедрою залучено на основі сумісництва д. ф. м. н. Капустяна О.В. Крім того, у 
звітному році до кафедри залучено на основі сумісництва групу молодих випускників 
кафедри зокрема Велічук О.О., Дрозд А.О., Ільченко К.О., Трубнікова О.І. 

 

Створення навчально-наукових структур 

Кафедра міжнародної економіки та Укртелеком відповідно до договору про співпрацю 
мають спільний навчальний центр на базі навчального центру Укртелекому.  
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10. Матеріальна база підрозділу 
  У 2010 році факультетом менеджменту та маркетингу з науково-навчальною метою 
придбано серверний блок (каф. менеджменту, 9920 грн.) та припливна установка (каф. 
міжнародної економіки, 20750 грн.).   

 

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2011 рік  
Очікуване фінансування д/б НДР 

1. НДР «Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-
інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)» - 120.0   
тис. грн. 
2. НДР «Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України» 
- 295,0 тис. грн. 

Очікуване фінансування г/д НДР 
1. НДР «Розробка порядку визначення, розрахунку обсягів та використання  коштів 

збору за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками в 
Україні » - 90.0 тис. грн. 

2. Спільний французько-український проект – 17600 євро.  

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету 
менеджменту та маркетингу 29 листопада 2010 року, протокол  № 4 

 

Декан факультету                                                                         О.А. Гавриш  
 
 
01 грудня 2010 р.  
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Додаток А 
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Додаток Б 

 


