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ЗВІТ 
ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

МАРКЕТИНГУ У 2005 РОЦІ 
 
1. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу  

Науково-дослідні роботи факультету в галузі економіки та організації 
виробництва спрямовані на дослідження проблем вдосконалення господарського 
механізму, менеджменту, маркетингу, підвищення  ефективності виробництва, 
прийняття рішень в умовах невизначеності ринкового середовища, а також 
міжнародного науково-технічного співробітництва. 

Наукова робота на факультеті менеджменту та маркетингу проводиться у 
наступних формах: 

 хоздоговірна тематика;  
 аспірантура (цільова та з компенсацією вартості навчання); 
 підготовка кандидатських дисертацій здобувачами; 
 самостійна робота науково-педагогічних працівників факультету над 
кандидатськими та докторськими дисертаціями; 

 наукова робота студентів.  

На рівні факультету наукова робота організована по наскрізному, ієрархічному  
принципу, який передбачає залучення до науково-дослідних робіт працівників 
факультету по схемі: ”доктор наук, професор – кандидат наук, доцент – аспіранти – 
студенти факультету”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема організації наукової роботи  на факультеті 
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Наукові дослідження у звітному періоді на факультеті проводилися наступними 
підрозділами: 

 6 випускаючими кафедрами факультету (міжнародної економіки, 
менеджменту, промислового маркетингу, економіки і підприємництва, 
математичного моделювання економічних систем, психології і педагогіки) 
та однією забезпечуючою кафедрою (теоретичної та прикладної економіки); 

 науково-дослідною лабораторією менеджменту; 
 науковим товариством студентів та аспіратів факультету. 

На факультеті у 2005 збільшився перелік спеціальностей,  за яким фактично 
відбувається підготовка наукових кадрів (кандидатів наук), зокрема: 

 08.01.01 ”Економічна теорія“, 
 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економіки”, 
 08.03.02  “Економіко-математичне моделювання”, 
 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами”, 
 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія”, 
 01.05.04 „Системний аналіз та теорія прийняття рішень” .  

В аспірантурі на факультеті навчаються як громадяни України, так й іноземці 
(Іран). 

Досягненням у науковій роботі факультету у 2005 році є вихід з друку другого 
номеру щорічного збірника наукових праць “Економічний вісник НТУУ “КПІ”, у 
якому було опубліковано наукові статті працівників факультету, провідних фахівців з 
питань макро- та мікроекономіки з України, Росії, країн Балтики та Східної Європи, 
представники Верховної ради України. Тематика збірника охоплює такі напрями 
наукових досліджень в галузі економіки, як: 

– економічна теорія; 
– міжнародна економіка; 
– менеджмент організації; 
– маркетинг; 
– інноваційно-інвестиційні процеси; 
– технології як фактор економічного зростання; 
– економіка галузей промисловості; 
– економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.  

Редагування збірника здійснює редакційна колегія у складі 10 докторів 
економічних наук (з них 5 – штатні працівники НТУУ „КПІ”),  2 доктора  фізико-
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математичних наук (з них 2 - штатні працівники НТУУ „КПІ”), 1 доктор технічних 
наук.  

Документи на збірник на предмет включення до переліку фахових видань 
подано до ВАК України. Орієнтовний термін прийняття рішення – січень 2006 р.  

7-8 квітня 2005 року у Санкт-Петербурзі на базі Санкт-Петербурзького 
державного політехнічного університету проведено чергову, XIII Міжнародну 
науково-практичну конференцію „Управління організацією: діагностика, 
стратегія, ефективність».  Основні напрями обговорення:   

 актуальні проблеми економіки, організації й керування підприємством; 
 маркетинг і логістика в системі менеджменту; 
 стратегія керування підприємством; 
 інноваційна й інвестиційна діяльність підприємства; 
 якість продукції й конкурентноздатність фірми; 
 фінансовий менеджмент; 
 підприємство в системі регіону; 
 зовнішньоекономічна діяльність підприємства в системі ЕЭП, ЄС, ВТО, інших  
міжнародних організацій. 

5 листопада 2005 року НТСА факультету стало повноправним членом 
організації ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and 
Management). 

У 2005 році атестаційна магістерська робота кафедри промислового маркетингу 
(керівник – доц. Кубишина Н.С.) зайняла III місце на конкурсі магістерських робіт в 
НТУУ „КПІ”.  

За звітний період на факультеті були отримані наступні кількісні показники, що 
характеризують наукову роботу факультету: 
 Кількість захищених кандидатських дисертацій – 7. 
 Кількість захищених докторських дисертацій – 1. 
 Кількість виданих монографій – 3. 
 Кількість виданих навчальних посібників – 16. 
 Кількість опублікованих статей – 231. 
 Кількість опублікованих тез – 138. 
 Кількість проведених конференцій – 5. 
 Кількість проведених науково-методичних семінарів – 4. 

У звітному періоді НДЛ менеджменту завершено виконання науково-дослідної 
роботи № 2766  „Комплексний аналіз, оцінка розвитку, імітаційна модель поведінки 
суб’єктів малого бізнесу”  (науковий керівник – д.е.н., професор Яловой Г.К.), з 
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річним обсягом фінансування 25,53 тис. грн. (код фінансування 2201020). Замовник - 
Міністерство освіти та науки України.  

Якісний склад науково-педагогічного складу факультету менеджменту та 
маркетингу наведено у табл. 1.  

Табл. 1 
Якісний склад науково-педагогічного складу факультету 

Кафедри Професори Доктори 
наук 

Кандидати 
наук 

Доценти Викладачі Асистенти

Менеджменту 4 2 9 8 6 11 
Міжнародної економіки 5 5 8 8 6 10 
Промислового маркетингу 2 2 7 8 1 7 
Економіки та підприємництва 1 2 18 17 12 9 
Математичного моделювання 
економічних систем 

2 2 8 6 4 4 

Теоретичної та прикладної 
економіки 

2 2 14 14 5 5 

Педагогіки та психології 4 4 8 8 6 5 
Разом по факультету 17 15 69 63 42 52 

 
 
2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за 

пріоритетними напрямами  
На факультеті менеджменту та маркетингу наукові дослідження проводяться за 

таким пріоритетним напрямом , як „Фундаментальні дослідження з 
найважливіших пріоритетів природничих, суспільних і  гуманітарних наук”. Дані 
дослідження проводяться професорсько-викладацьким складом, аспірантами та 
здобувачами кафедр факультету. За даним напрямом у звітному періоді готуються 
кандидатські та докторські дисертації. 

У  2005 році на факультеті НДЛ менеджменту виконувалась НДР з річним 
обсягом фінансування 25,53 тис. грн. за кодом фінансування 2201020 – фінансування 
МОН України. 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 3 
статті, зроблено 2 доповіді на міжнародних конференціях. До виконання залучалось 
60 студентів. 

По завершеній № 2766 “ Комплексний аналіз, оцінка розвитку, імітаційна 
модель поведінки суб’єктів малого бізнесу” (керівник – д.е.н., проф. Яловий Г.К.) 
розроблені рекомендації по удосконаленню механізмів економічного та 
адміністративного регулювання розвитку малого бізнесу в Україні. Питання 
підтримки та розвитку підприємств розглядається в двох аспектах, по-перше як 
захист, підтримка, створення максимально сприятливих умов для малого 
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підприємництва фінансово-економічними заходами, по-друге як пропозиції по 
внесенню доповнень, уточнень в законодавчо-нормативну базу, що регулює 
діяльність малого бізнесу. В якості механізму управління пропонується комплекс 
регуляторних дій та інвестиційно-інноваційний потенціал податкової системи 
України. 

Підготовлені ініціативні пропозиції  щодо різних аспектів стимулювання 
розвитку та варіантів державної підтримки суб’єктів малого бізнесу, забезпечення їх  
конкурентоспроможності, подолання перешкод їх ефективного функціонування, в 
тому числі шляхом внесення доповнень, уточнень в законодавчо-нормативні акти. 

Розроблена економіко-математична модель, яка описує поведінку суб’єктів 
малого бізнесу. Даний інструментарій відстежує фактори, котрі забезпечують зміну 
поведінки суб’єктів малого бізнесу в напрямку підвищення ділової активності, появи 
нових суб’єктів, виходу існуючих з „тіні”.  

Результати НДР запроваджені в курсах лекцій і семінарських занять: 
„Підприємство і малий бізнес”, „Бізнес і підприємство”, „Економіка підприємства”. 

Співробітники кафедри менеджменту беруть участь у виконанні держбюджетної 
теми „Ситуація 1” (проф. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П.).  Замовник – Міністерство 
оборони України.  

 
На кафедрі теоретичної та прикладної економіки протягом року виконувалися 

такі держбюджетні теми: 
• Цінова та податкова політика України та механізм її реалізації.  
     Виконавці: д.е.н., проф. Яловий Г.К., к.е.н., доц. Дученко М.М.         
• Комплексний аналіз розвитку суб’єктів малого бізнесу в Україні  

Виконавець: к.е.н., доц. Дученко М.М.        
•  Виконуються наукові дослідження на кафедрі з таких напрямів: 

1. Гармонізація фінансового та податкового обліку в Україні. 
2. Ув’язка показників форм податкової звітності з податку на прибуток, 

податку на додану вартість із формами фінансової звітності. 
Виконавці: к.е.н., доц. Мельохіна О.П., ас. Лободзинська Т.П.. 

 
На кафедрі психології і педагогіки виконувалась НДР “Теорія і практика 

психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості у закладах вищої 
технічної освіти” (відкриття теми - кінець 2004 р.). У 2005 р. кафедра готувала 
аспірантів з зазначеної проблематики (Гущина Т.Ю., Козерацька Н.М., Монахова 
Н.В., Власенко А.Б., Колтик М.В., Осика Л.А.). Дисертація Жирун О.А. у 2005 р. 
пройшла предзахист на кафедрі, орієнтовний термін захисту – 2006 р.  

 



 
Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ “КПІ” 

 6

 

 

3. Інноваційна діяльність 
Специфіка інноваційної діяльності факультету менеджменту та маркетингу 

обумовлена економічною спрямованістю досліджень, які проводяться структурними 
підрозділами факультету.   

Факультет активно співпрацює з промисловими підприємствами міста Києва та 
України. Співпраця з промисловими підприємствами відбувається як на рівні 
апробації та упровадження результатів дисертаційних досліджень, так й виконання 
під замовлення  конкретних підприємств дипломних робіт студентів (більш ніж 
половина дипломних робіт студентів виконано під замовлення  підприємств України 
різних форм власності).  

Результати наукових та методичних досягнень факультету проваджуються 
також завдяки діяльності філії кафедри міжнародної економіки у Головному 
навчальному центрі ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” (відкрито листопаді 2004 р.). 

Наукові розробки працівників факультету мають високий показник 
впровадження у навчальний процес. Результати досліджень  використовуються 
майже в усіх дисциплінах, що викладаються на ФММ. Зокрема, за звітній рік це 
„Економіка підприємства”, „Економічний аналіз”, „Інвестування”, „Організація 
виробництва”, „Планування виробництва”, „Методи прийняття управлінських 
рішень”, „Економічне прогнозування”, „Підприємництво і малий бізнес”, 
„Стратегічне управління”, „Бізнес і підприємництво”, „Податкові системи зарубіжних 
країн”, „Державне регулювання економікою”, “Промисловий маркетинг”, “Поведінка 
споживачів” тощо.  

Факультетом протягом звітного періоду:  
 укладено угоду з компанією “Воля” з метою ознайомлення студентів із 
сучасними інформаційними технологіями та створення бази для проведення 
виробничих і переддипломних практик, виконання студентами НДР на базі 
підприємства; 

 укладено угоду з корпорацією “Квазар-Мікро” для ознайомлення студентів із 
комерційно-виробничою діяльністю підприємства з наступним проведенням 
виробничих і переддипломних практик; 

Авторські права на підручники, посібники, які видані співробітниками 
факультету, згідно договорів передаються книговидавцям. 
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4. Підготовка наукових кадрів 

У 2005 календарному році на факультеті активно проводилася підготовка 
наукових кадрів. Кількісні показники аспірантів та здобувачів наведено у табл. 2. 

Табл. 2 
Кількісні показники аспірантів та здобувачів на ФММ у 2005 р1. 

 
Кількість аспірантів-
громадян України  

Кількість аспірантів-
іноземців  

Кількість здобувачів  

 19 1 4 

У 2005 році на перший курс було зараховано:  

– Аспірантів денної форми навчання – 12 людей; 

– Аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва – 3. 

Протягом звітного періоду співробітниками факультету: 

⇒ Захищені докторські дисертації: 

– Засанський В.В., „Механізм управління детенізацією економіки України, 
(дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук). 

⇒ Захищені кандидатські дисертації: 

– Біда К.М., „Касаційне впровадження в господарському судочинстві 
України” (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук);  

– Ганієва А.Р., „Формування та розвиток інноваційної стратегії підприємств 
целюльозно-паперової промисловості” (дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук); 

– Гресь С.В., „Формування механізму управління конкурентоспро-можністю 
підприємств електротехнічної промисловості України” (дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук); 

– Давиденко В.В., „Організаційно-економічний механізм консалтингового 
забезпечення підприємств” (дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук); 

– Семенченко Н.В., „Стратегія формування надійності збутових структур” 
(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук); 

                                                           
1 За станом на 01.11.2005 р . 
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– Серебренніков Б.С., „Маркетингова цінова політика на 
електроенергетичному ринку” (дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук); 

– Шевчук Н.А., „Комплексна оцінка та прогнозування еколого-
гідрогеологічного складу Червоноградського вугільного регіону в умовах 
експлуатації та закриття шахт ”(дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук). 

З метою посилення контролю за якістю та строками написання кандидатських 
дисертацій у 2005 році на факультету для аспірантів та здобувачів факультету було 
проведено у березні та жовтні місяці семінари-атестації, результати якого 
послугували щорічній атестації аспірантів та здобувачів ФММ. 29.11. 2005 року для 
аспірантів першого року навчання (2005 рік вступу) проведено семінар з питань 
планування та організації наукової діяльності під час роботи над кандидатською 
дисертацією.   

5. Наукова робота студентів  

На факультеті студенти старших курсів досить активно включені у наукову 
роботу. Вчена рада факультету проголоси принцип, за яким має відбуватися 
залучення студентів до наукової роботи: ”професор, доцент – аспірант – студент 
факультету”. 

Дипломні роботи 

 „Ноу-хау” факультету – інтеграція науки з виробництвом шляхом написання 
студентами випускаючих кафедр, зокрема, промислового маркетингу та  
менеджменту,  дипломних робіт під замовлення конкретних вітчизняних підприємств 
та представництв зарубіжних компаній.  

Доц. кафедри маркетингу Зозульов О.В. започаткував процес написання 
міжфакультетських дипломних робіт, зокрема між кафедрою промислового 
маркетингу ФММ та кафедрою АСОІУ ФІОТ.  

 

Олімпіади  
Студенти факультету беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських 

олімпіадах. Зокрема, 4 студенти кафедри міжнародної економіки прийняли участь у  
Всеукраїнській студентській Олімпіаді з міжнародної економіки на базі 
Національного університету “Львівська політехніка” (Мєшкова К., Меркулова Ю., 
Шиманська М., Яцюк О.), з яких  Яцюк О. Я.  зайняв III  місце. 
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Студентки ІІ курсу кафедри менеджменту Гартфіль В. та Брикіна А. приймали 
участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді на базі Національного авіаційного 
університету 17.05.2005 з навчальної дисципліни „Мікроекономіка” 

Студенти ІV курсу кафедри менеджменту Авксентієва І., Гартфіль Н., Ящук Ю. 
та V курсу Трав’янко П., Горлушко О. приймали участь у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді з напряму „Менеджмент” за спеціальністю „Менеджмент 
ЗЕД” на базі Львівської Політехніки 

Протягом календарного року на факультеті проводилися тематичні олімпіади за 
предметами, що викладаються на факультеті, зокрема, «Маркетинг», «Економіка і 
організація виробництва”, „Менеджмент”, „Міжнародна економіка”, „Психологія”. 
Олімпіади проводилися як серед студентів факультету, так і з економічних дисциплін 
для технічних факультетів університету. Загальна орієнтовна кількість студентів, що 
прийняли участь у олімпіадах, – 53 людей. 

Окрім того, кафедрою економіки і підприємництва 23 березня 2005 р. було 
проведено Олімпіаду „Пізнай себе в економіці”, в якій взяли участь студенти 3-5 
курсів ІЕЕ, ТЕФ, ФЕА, а також  студенти спеціальності „Економіка підприємства”.  

 

НТСА 
На факультеті активно працює НТСА, яке протягом 2005 року очолювалося 

Олена Слободянюк (до 01.06.2005) та Артемом Зіневичем (дійсний голова). 
Наукове товариство студентів і аспірантів на факультеті налічує 20 активних членів. 
Протягом 2005 р. ними було проведено 3 конференції і семінари, з яких 2 були 
міжнародні. Також було проведено круглі столи і лекції з економічної та науково-
технічної тематики . 

 24-26 березня 2005 року пройшла ІV Міжнародна конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, 
технології, управління». Вона налічувала близько 150 учасників з усіх регіонів 
України, а також Росії та Білорусі. Робота проводилася в 5 секціях: 

 маркетинг 

 менеджмент 

 міжнародна економіка 

 економіка підприємства 

 математичні моделі 

За результатами конференції і обговоренні по секціях було видано збірку тез. 
Хочеться відмітити, що у цьому році зросла кількість аспірантів і молодих вчених на 
10% а кількість учасників з нашого факультету вже подолала відмітку у півсотні 
чоловік. В межах конференції було проведено круглий стіл, відбулося відвідання  
промислових підприємств, зокрема, ЗАТ „Оболонь”.  
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Проведено міжнародний студентський семінар циклу „Vision of Change” 
“Життєвий цикл товару”. Учасниками семінару були студенти, що вивчають 
економіку в технічних вузах Таллінна, Санкт-Петербурга, Стамбула, Варшави, 
Карлсруе, Нові-Саду та Києва, викладачі економічного напрямку НТУУ “КПІ” та 
провідні фахівці як українських компаній ВАТ “Оболонь”, АТ “Швидко, так і 
іноземних представництв Roland Berger: Strategy Cosultants. 

5 листопада 2005 року стали повноправними членами організації ESTIEM 
(European Students of Industrial Engineering and Management, www.estiem.org), в 
якій до цього часу були спостерігачами.  

Конференції та семінари 

На базі факультету по кафедрам у 2005 році було також проведено:  

Конференції:  
 І науково-практичної конференції “Міжнародне науково-технічне 
співробітництво”. За кращу доповідь нагороджено 2 студентів: Козлову О. 
(УС-41) і Пенського О. (УС-42) (кафедра міжнародної економіки). 

 ІІІ науково-практична конференцію студентів та молодих вчених вищих 
навчальних закладів України „Держава та економічне зростання” (кафедра 
економіки і підприємництва). Загальна кількість студентів інженерних 
факультетів та факультету менеджменту і маркетингу, які взяли учать у 
конференції – 163, у тому числі кількість студентів спеціальності „економіка 
підприємства” – 27. 

 ІV науково-практична міжнародної конференція студентів та молодих вчених 
вищих навчальних закладів „Формування та проблеми розвитку 
підприємництва в Україні” (24-25 листопада 2005р.). Від студентів подано 
заяв в кількості 195, із них студенти ФММ – 73 (кафедра економіки і 
підприємництва). 

 

Окрім того, студенти факультету беруть активну участь у конференціях, які 
проводяться поза межами НТУУ „КПІ”. Серед них, зокрема:  

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференції “Шевченківська весна. 
Сучасний стан науки: досягнення і перспективи розвитку”. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція „Фінансово-економічні 
проблеми розвитку регіонів України”. 

 
Семінари:  
 

 І науково-практичному семінарі “Міжнародне науково-технічне 
співробітництво: новітні технології”. За кращу доповідь нагороджено 5 
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студентів: Мєшкову К., Стрілець І., Яцюка О. (УС-21); Заїку Я., Козлову О. 
(УС-41) (кафедра міжнародної економіки).  

  

На кафедрах факультету діють гуртки та проводяться семінари зокрема: 

 гурток з тематики „Управління персоналом” (науковий керівник – проф. 
Довгань Л.Є., каф. менеджменту); 

 щотижневий семінар „Методи прийняття рішень в економіці” (науковий 
керівник – проф. Іваненко В.І., кафедра математичного моделювання 
економічних систем)  

 щотижневий семінар „Математичне моделювання економічних систем” 
(науковий керівник – проф. Капустян В.О., кафедра математичного 
моделювання економічних систем) 

 

Студентські фахові публікації 

На факультеті у 2005 році проводилася активна робота по залученню студентів 
до науоковї роботи з наступною публікацією фахових статей. Зокрема: 

 Студенткою ФММ А.В.Зливковою у співпраці з викладачем кафедри психології  
О.В.Макаровою проведено дослідження вольової компоненти економічної 
свідомості майбутніх менеджерів, що було відображене в статті у фаховому 
виданні “Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка”, № 1 (13) за 
2005 р. – 1 стаття. (Дослідження – у напрямі економічної психології). 

 Студентами кафедри промислового маркетингу Прафьонов О.С. та 
Недашківською О.Ш. спільно із доц. Зозульовим О.В. опубліковано дві статті: 

 Зозульов О.В., Недашківська О.І. Порівняльна характеристика прямого та 
опосередкованого методу побудови карт сприйняття. //Економіка: проблеми 
теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ:  ДНУ. – 2005. – 
Випуск 203. – С. 1168- 1175 (0,35 ум. друк. арк.).  

 Зозульов О.В., Парфьонов О.С. Методика визначення оптимальних атрибутів 
товару. //Економічний вісник Національного технічного університету України “КПІ”. 
– К.: ЕКМО. – 2005. - №2. – С. 321-326. (0,3 ум. друк. арк.). 

 Студентами кафедри промислового маркетингу Фоміновою М., Слюрчук О. під 
керівництвом викладачів кафедри опубліковано 2 фахові статті.  

 Студенти кафедри міжнародної економіки разом із доц.. Войтко С.В. опублікували 
наступні праці:  

 Войтко С. В., Дідович А. С. Патентно-правова охорона винаходів у галузі 
комп’ютерних технологій // Правове, нормативне та методологічне 
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забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К.: ЕКМО, 2005. – № 
10. С. 65-69. 
 

 Дідович А.С. „К вопросу патентно-правовой защиты в сфере 
информационных технологий”. Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 10-летию экономического 
факультета Брестского государственного технического университета 
„Проблемы повышения эффективности деятельности предприятий”,   м. 
Брест, 25-27 лютого 2005 р. – С. 68-69. 
 

 Дідович А.С. „Питання економічної безпеки інтелектуальної власності в 
Україні” // IV міжнародна науково-практична конференція студентів та 
молодих вчених вищих навчальних закладів „Формування та проблеми 
розвитку підприємництва в економічних системах”, м.Київ, 24-25 листопада 
2005р. – С. 56-58 

 

6. Наукова робота молодих вчених 

У 2005 році атестаційна магістерська робота кафедри промислового маркетингу 
на тему (керівник – доц. Кубишина Н.С., магістр – Рибачук І.) зайняла III місце на 
конкурсі магістерських робіт в НТУУ „КПІ”.  

На факультеті ведеться робота по підготовці наукового резерву до вступу в 
аспірантуру серед студентів четвертого та п’ятого курсів факультету менеджменту та 
маркетинг. 

7. Громадське визнання досягнень   

Протягом звітного року відзначень за значні громадські досягнення не було.  

8. Публікації, конференції, виставки. 

Монографії: 

1. Бреусенко-Кузнецов А.А. “Опыт сказочничества. Динамика ценностно-
смысловой сферы личности в условиях экзистенциального кризиса”.  – К.: 
КВИЦ, 2005. – 380 с. 

2. Довгань Л.Є. Конкурентоспроможність підприємств: - К.: ІВЦ Видавництво 
"Політехніка", 2004.- 144 с. 

3. Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Управління корпораціями. - К: 
ІВЦ " Видавництво "Політехніка", 2004. – 236 с.  
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Підручники, навчальні посібники: 
1. Антонов В.М., Яловий Г.К. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні 

технології. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 432 с. 
2. Довгань Л.Є., Пастухова В.В. Менеджмент: Методичні вказівки до 

ситуаційних вправ.: Навч. посіб.  – К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із 
удосконалення менеджмент-освіти в Україні»,2004.-600с. 

3. Довгань Л.Є., Пастухова В.В. Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. Посіб.  
- .К.: Навч.-метод.центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в 
Україні»,2004.-568с.  

4. Дученко М.М. Кредитні спілки в Україні і основні засади діяльності. (Розділ 
«Фінансовий менеджмент у кредитних спілках») – К.:УІ РФР, КНЕУ, 2005. – 
448с.  

5. Зливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації: Навч. посібник. 
– К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. – 144 с. 

6. Зозулёв А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. 
пособие (з грифом МОН України). – Х.: Студцентр, 2005. – 328 с. 

7. Канченко Т. В. Бюджетний менеджмент //Учбовий посібник. – Ірпінь: 
„Академія ДПС”, 2005. – 244 с. 

8. Круш П.В. Максименко І.А. Державне регулювання економіки: тести. Нав. 
пос. К.: НТУУ „КПІ” 2005.- 48 с. 

9. Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В. Капітал та основні засоби 
підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.  
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„Видавництво “Політехніка””, 2005. – 24 с.  

11.  Об’єктно-орієнтоване програмування: Метод. вказівки до викон. лаборатор. 
робіт для студ. денної форми навчання спец. “Технологія машинобудування” 
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Конференції: 
1. XIII міжнародна науково-практична конференція “Управління 
організацією: діагностика, стратегія, ефективність”. Конференція започаткована 
та проводиться по ініціативі ФММ НТУУ „КПІ”. Маршрут проведення конференції: 
2001 р. — Київ, 2002 р. — Чернігів, 2003 р. — Мінськ, Бєларусь, 2004 р. — Москва, 
Росія, 2005 р. — Санкт-Петербург, Росія, 2006 р. — Вільнюс, Литва. До складу 
організаторів увійшли НТУУ "КПІ", СПбДПУ, Московський державний технічний 
університет ім. Н.Є. Баумана, Ризький технічний університет (Латвія), Технічний 
університет (Софія, Болгарія), з якими факультет менеджменту та маркетингу 
підтримує тісні творчі та наукові зв’язки. У роботі конференції взяли участь 
представники вищих навчальних закладів Росії, України, Естонії, Литви, Болгарії, 
Німеччини. 

 Термін проведення конференції – 7-8 квітня 2005 р.. місце проведення – 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербурзький державний  політехнічний університет.  На 
конференції було проведено засідання за 8 секціями:  

– актуальні проблеми економіки і управління підприємством; 

– маркетинг і логістика в системі менеджменту; 

– стратегія управління підприємством; 

– інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства; 

– якість, конкурентоспроможність продукції, підприємства; 

– фінансовий менеджмент; 

– підприємство в системі регіону; 

– зовнішньоекономічна діяльність підприємства в системі СНД, СОТ, ЄЕП, 
інших світових організацій. 
Під час конференції було зроблено понад 100 доповідей. Збірник наукових 

праць конференції містить 220 матеріалів, над якими працювали 315 авторів. Обсяг 
видання — 762 с. 

2. Перша науково-практична конференція „Міжнародне науково-технічне 
співробітництво” відбулась 12 квітня 2005 р. у науково-технічній бібліотеці 
НТУУ „КПІ”. Темами для обговорення були: теоретичні аспекти міжнародного 
науково-технічного співробітництва; стратегія і тактика управління науково-
технічним прогресом; маркетингові дослідження наукомістких товарів; інноваційна 
та інвестиційна діяльність підприємств; конкурентоспроможність наукомістких 
виробництв; правове забезпечення у високотехнологічних сферах; психологічний 
супровід МНТС. 



 
Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ “КПІ” 

 40

 

У роботі конференції брали участь: заст. декана ФММ, канд. екон. наук, доц. 
С.В. Войтко, канд. психол. наук, доц. О.В. Винославська, асистенти та співробітники 
кафедри міжнародної економіки, кафедри психології та педагогіки НТУУ „КПІ”, 
представники Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України, студенти НТУУ 
„КПІ” та КНЕУ. До оргкомітету надішли матеріали 34 доповідей, виступили 15 
учасників конференції.  

За кращу доповідь відзнаками нагороджені: Зубко В. „Комунікативна політика 
в роздрібній торгівлі” (керівник — д-р екон. наук, проф. В.Г. Герасимчук), 
Калусовська Н. „Особливості міжнародного співробітництва України у сфері 
інновацій космічної сфери” (керівник — асистент О.О. Мицик), Кістень О., Рубан Л. 
„Актуальність виходу на міжнародний ринок розробника високих технологій” 
(керівник — канд. екон. наук, доц. Н.С. Кубишина), Козлова О. „Основні моделі 
технопарків світу та їх фінансування” (керівник — доц. Т.В. Левицька), Пенський О. 
„Рамкові програми Європейського Союзу” (керівник — канд. екон. наук, доц. С.В. 
Войтко). 

3. ІV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» (24-26 березня 
2005 р.). Вона налічувала близько 150 учасників з усіх регіонів України, а також Росії 
та Білорусі. Робота проводилася в 5 секціях 

 Маркетинг 
 Менеджмент 
 Міжнародна економіка 
 Економіка підприємства 
 Математичні моделі 

За результатами конференції і обговоренні по секціях було видано збірку тез. 
Хочеться відмітити, що у цьому році зросла кількість аспірантів і молодих вчених на 
10% а кількість учасників з нашого факультету вже подолала відмітку у півсотні 
чоловік. В межах конференції було проведено круглий стіл, відбулося відвідання  
промислових підприємств, зокрема, ЗАТ „Оболонь”.  

4. ІІІ науково-практична конференцію студентів та молодих вчених вищих 

навчальних закладів України „Держава та економічне зростання”. Загальна 

кількість студентів інженерних факультетів та факультету менеджменту і 

маркетингу, які взяли учать у конференції – 163, у тому числі кількість студентів 

спеціальності „економіка підприємства” – 27. 

Мета конференції: обмін результатами досліджень з теорії та практики 

розвитку підприємництва та інноваційних процесів в Україні. Секції: проблеми 
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державної підтримки підприємництва в Україні, інвестиційно-інноваційна модель 

розвитку економіки України. 

5. ІV науково-практична міжнародної конференція студентів та молодих 

вчених вищих навчальних закладів „Формування та проблеми розвитку 

підприємництва в Україні” (24-25 листопада 2005р.). Від студентів подано заяв в 

кількості 195, із них студенти ФММ – 73 (кафедра економіки і підприємництва). 

Семінари:  

1. Перший науково-практичний семінар “Міжнародне науково-технічне 
співробітництво: новітні технології” (1-2 березня 2005 року). Теми для 
обговорення: 

 Теоретичні аспекти міжнародного науково-технічного співробітництва. 
 Стратегія і тактика управління науково-технічним прогресом. 
 Маркетингові дослідження наукомістких товарів. 
 Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємств. 
 Ресурсне забезпечення функціонування високотехнологічних 
підприємств. 

 Конкурентоспроможність наукомістких виробництв. 
 Правове забезпечення в високотехнологічних сферах. 

 
Мета: обмін результатами досліджень у сферах високотехнологічних, 

наукомістких виробництв, міжнародного науково-технічного співробітництва.  
До оргкомітету надішли матеріали 32 доповідей, виступили 27 учасників 

конференції. За кращу доповідь відзнаками нагороджені: Мєшкова К. „Лізинг як 
уречевлена форма передачі технологій” (УС-21), Стрілець І. „Проблеми трансферу 
технологій в Україні” (УС-21), Яцюк О.  „Засади інноваційної політики підприємств” 
(УС-21), Заїка Я. „Гнучкі механізми Кіотського протоколу як джерело коштів для 
структурно-інноваційної перебудови національної економіки” (УС-41), Козлова  О. 
„Роль технопарків в інноваційних процесах” (УС-41). 

2. Міжнародний студентський семінар циклу „Vision of Change” “Життєвий 
цикл товару” (ESTIEM). Учасниками семінару були студенти, що вивчають 
економіку в технічних вузах Таллінна, Санкт-Петербурга, Стамбула, Варшави, 
Карлсруе, Нові-Саду та Києва, викладачі економічного напрямку НТУУ “КПІ” та 
провідні фахівці як українських компаній ВАТ “Оболонь”, АТ “Швидко, так і 
іноземних представництв Roland Berger: Strategy Cosultants. 
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3. Щотижневий семінар для студентів та аспірантів “Математичне моделювання 
економічних систем: теорія прийняття рішень”. Науковий керівник проф. 
Капустян В.О. 

4. Щотижневий семінар для студентів та аспірантів “Методи оптимізації при 
прийнятті економічних рішень”. Науковий керівник проф. Іваненко В.І. 

9. Науково-громадська діяльність.  

18 травня 2005 делегація факультету менеджменту та маркетингу  (члени 
вченої ради факультету) началі із деканом факультету В.Г. Герасимчуком прийняли 
участь у парламентських слуханнях “Законодавче забезпечення сучасної економічної 
політики в умовах конституційної реформи”. Декан факультету В.Г. Герасимчук 
виступив із доповіддю з трибуни ВР України.  

Доктор екон. наук, професор В.Г. Герасимчук є координатором міжнародної 
асоціації деканів економічних факультетів провідних технічних університетів 
(Україна, Росія, Білорусь, Латвія, Болгарія, Литва, Македонія, Естонія, Польща, 
Сербія і Чорногорія); 
  Професор В.Г. Герасимчук є членом спеціалізованої Вченої ради із захисту 
дисертаційних робіт у Об’єднаному інституту економіки та прогнозування НАНУ та 
Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. 
Доброва; 

Професор, доктор економічних наук Яловий Г.К. є членами вчених рад по 
захисту дисертацій у Об’єднаному інституті економіки та прогнозування НАНУ.  

Професор, д.ф.-м.н.  Капустян В.О. є членом двох докторських вчених 
спеціалізованих рад (НТУУ „КПІ”, НУ ім. Тараса Шевченка). 

Професор кафедри психології і педагогіки Г.О. Балл є вченим секретарем 
Спеціалізованої ради Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Професор 
кафедри психології і педагогіки Г.В. Ложкін – член Спеціалізованої ради Інституту 
психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Професор кафедри психології і педагогіки  
Л.М. Карамушка є членом Експертної ради ВАК України. 

 Членами рад із захисту дисертацій є також д.е.н, проф. Шегда А.В. та д.е.н, 
Сігайов А.О. 

Професор, доктор економічних наук Герасимчук В.Г.  – член Президії НМК з 
менеджменту МОН України, голова секції “Менеджмент у виробничій сфері”, к.е.н., 
доцент Войтко С.В. – секретар секції “Менеджмент у виробничій сфері” НМК з 
менеджменту МОН України. К.е.н., доцент Смоляр Л.Г. та к.е.н., доцент Корж М.А. 
члени Президії НМК з менеджменту МОН України.  

На базі факультету менеджменту та маркетингу НТУУ „КПІ” у 2005 р. було 
проведене розширене засідання президії НМК з менеджменту, в якому приймали 
участь члени кафедри і забезпечували його організацію. 
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Члени НМК з менеджменту МОН України доц. Смоляр Л.Г., доц. Корж М.А. 
постійно приймають участь у засіданнях комісії за секціями „Менеджмент у 
виробничій сфері” та „Логістика” відповідно.  

Доц. Смоляр Л.Г., доц. Корж М.А. є також членами Експертної комісії МОН з 
ліцензування та акредитації спеціальностей за напрямом „Менеджмент” 

Проф. Герасимчук В.Г. є членом редколегії низки фахових видань в Україні 
(Київ, Львів), Латвії та Болгарії. Доц. Зозульов О.В. є відповідальним секретарем 
видання “Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 

Проф. Герасимчук В.Г. є експертом з присудження наукових звань Ph.D. у 
Латвійській республіці.  

Завідувач кафедри О.В. Винославська є радником студентської громадської 
організації “Майбутні керівники в бізнесі”. 

 Провідні фахівці факультету виступають опонентами під час захисту 
кандидатських та докторських дисертацій, надають відзиви на автореферати 
дисертацій, проводять рецензування дипломних робіт. Зокрема, у 2005 році 
опонентами на захисті кандидатських дисертацій виступали: проф. Довгань Л.Є., доц. 
Смоляр Л.Г., доц. Зозульов О.В., доц. Винославська О.В. та доц. Бреусенко-
Кузнєцов О.А., доц. Круш П.В. 

 Доц.  Корж М.А. виступив редактором видання: Магретта Джоун, Стоун Нэн. Что 
такое менеджмент.: Пер. с англ. под научной ред. Н.А. Коржа. — М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2005. — 272 с. 

 Окрім  того, представники професорсько-викладацького складу факультету 
працюють у громадських організаціях: 

- Ліга страхових організацій України (експерт – консультант) – Шелехов К.В. 
- Рада інформаційних агенцій що вповноважені Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку України з оприлюднення звітності емітентів 
(експерт – консультант) Болтрик Є.Ю. 

- Група з розробки інформаційних ресурсів для фондового ринку (експерт – 
консультант) Болтрик Є.Ю. 

- Інститут економічного розвитку та трансформації суспільства, провідний 
консультант – Красношапка В.В. 

- агентство з питань банкрутства при міністерстві економіки України - 
арбітражний керуючий - Хринюк О.С., 

- Проректор Київського бізнес інституту – Шевельов В.Е. 
- Міжнародна фінансово-консультаційна програма „Фінансовий директор”  

консультант – Поліщук С.В. 
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10. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 
На факультеті протягом 2005 р. було введено ряд нових курсів, зокрема: 

 Кафедра математичного моделювання економічних систем: 
1С:Предприятие,С,Borland С++. 

 Кафедр промислового маркетингу: бренд-менеджмент, дослідження споживчих 
мотивацій, міжкультурна поведінка у бізнесі, аналіз данних.. 

 Кафедра міжнародної економіки: державне регулювання економіки; 
міжнародне економічне право; облік у зарубіжних країнах; аудит у зарубіжних 
країнах; транснаціональні корпорації; міжнародні організації; економіка 
зарубіжних країн; міжнародна економічна діяльність України; міжнародна 
інноваційна діяльність; грошово-кредитні системи зарубіжних країн; 
міжнародні економічні відносини; законодавство ЄС; європейська інтеграція; 
патентознавство; конкурентоспроможність підприємств; національна 
економічна безпека. 

  Кафедра економіки і підприємництва: фінансовий менеджмент; стратегічне 
управління підприємством; економіка і організаційна діяльність об’єднань 
підприємств; управління проектами; управління потенціалом підприємства; 
економічна діагностика; ринок фінансових послуг; виробничий облік; 
інтелектуальна власність; антикризове регулювання;  методологія економічних 
досліджень; розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. 

 Кафедра менеджменту:  математичне програмування, комп’ютерні мережі та 
телекомунікації, підприємницьке і трудове право, контролінг, операційний 
менеджмент, основи зовнішньоекономічної діяльності, інженерна та 
комп'ютерна графіка, основи проектування, конструювання та моделювання, 
фізико-хімічні основи технологічних процесів, реінжиніринг бізнес-процесів, 
економічне прогнозування, інтеграційні процеси в економіці, технічні та 
програмні засоби сучасного офісу, електронний бізнес, організація та 
планування зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств, 
технологія зовнішньоекономічних операцій, психологія управління, 
менеджмент організацій, промислова власність та патентна політика, 
фінансово-інвестиційний менеджмент, управління інноваційним розвитком 
підприємства, маркетингові дослідження в інноваційній сфері.  

11. Матеріальна база підрозділу  

Протягом звітного періоду факультетом за позабюджетні кошти було придбано: 

– методичні вказівки – 11 908 грн.; 

– наукової та навчальної літератури на загальну суму – 13 997 грн.; 
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– комп’ютерної та оргтехніки на загальну суму   233 219 грн.; 

– видання наукового збірника – 4 тис. грн. 

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2006 рік  

В 2006 році НДЛ менеджменту факультету планується приступити до 
виконання держбюджетної теми „Теоретично-методологічні положення щодо 
визначення та оцінки індикаторів ринку праці в Україні; моделювання шляхів 
розвитку”. Виставлена сума - 85,5 тис. грн..  

 У наступному календарному році планується витратити: 
– на придбання науково-методичної літератури -   120 тис. грн.; 
– на придбання комп’ютерної та оргтехніки –   280 190 грн.; 
– видання наукового збірника – 4 тис. грн. 

 
 
 
 
 
Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету менеджменту та 

маркетингу 28.11.2005 р., протокол №  
 

 
Декан факультету  ________________   В.Г. Герасимчук 

 30.11.2005 р.  


