
ЗВІТ 

про наукову роботу 

кафедри економіки і підприємництва у 2014 році 

 

Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу 

 

Кафедра веде підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка 

підприємства». Всього на кафедрі  навчальних планів здійснюють 33 викладача, 6 

штатних сумісників. На кафедрі працюють 5 професорів, докторів економічних 

наук; 24 кандидатів наук, доцентів; 10 старших викладачів та асистентів. 

У 2014 році викладачами було поновлено за новими методичними 

рекомендаціями 60 робочих навчальних та 60 навчальних програм для студентів 

денної форми навчання і 42 робочих навчальних та 42 навчальних програм для 

студентів заочної форми навчання, згідно з новими вимогами перероблені 

рейтингові системи оцінювання викладачів та студентів, описів кредитних 

модулів для спеціальності «Економіка підприємства» для бакалаврів, спеціалістів 

та магістрів.  

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота під керівництвом зав. каф. 

економіки і підприємництва – проф. Круша П.В. в рамках господарських тем: 

 № 0108U009338 «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-

інвестиційної моделі економіки України» 

 № 0108U009339 «Корпоративні трансформації в структурі 

національної економіки України» 

 № 0108U009340 «Проблеми управління та регулювання національною 

економікою» 

 № 0111U008950 «Засади та напрями забезпечення сталого розвитку 

підприємств національного господарства»  

 № 0109U008919 «Управління підприємствами та шляхи підвищення 

ефективності їх діяльності» 

 № 0109U008920 «Сучасні проблеми функціонування та розвитку 

підприємств в Україні» 

 № 0113U008181 «Роль інститутів у функціонуванні та розвитку 

національного господарства» 

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота під керівництвом зав. каф. 

економіки і підприємництва – доц. Сердюк Б.М. в рамках господарських тем: 

 № 0111U005253 «Методичні питання управління ефективністю 

підприємств при ненадійному енергопостачанні» 

 № 0111U005254 «Економічна оцінка збитків при ненадійному 

постачанні електроенергетичних систем» 

 

Кафедрою на постійній основі проводиться робота з абітурієнтами: дні 

відкритих дверей, бесіди і зустрічі з абітурієнтами та їх батьками у школах 

м. Києва. 

 

На кафедрі було проведено науково-практичні семінари: 



- 12.02.2014 р. – на тему «Методи активізації державної інноваційної 

політики у машинобудуванні України» (доповідач – Петровська І.П.) 

- 19.03.2014 р. – на тему «Економічної безпеки підприємства та її складові» 

(доповідач – Ружицький А.В.). 

- 18.06.2014 р. – на тему «Механізм антикризового управління на 

підприємствах машинобудування» (доповідач – Погребняк А.Ю.) 

- 11.11.2014 р. – на тему «Антикризове управління на підприємствах 

машинобудування в сучасних умовах господарювання» (доповідач – Погребняк 

А.Ю.) 

- 17.06.2014 р. – на тему «Механізм управління трансакційними витратами 

на прикладі машинобудівних підприємств» (доповідач – Макалюк І.О.) 

- 29.10.2014 р. – на тему «Управління трансакційними витратами 

машинобудівних підприємств» (доповідач – Макалюк І.О.) 

 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 

навчальним процесом 

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук 

Кафедрою ведеться робота для підготовки резерву викладачів та аспірантів 

щодо вступу в аспірантуру серед студентів четвертого та п’ятого курсів 

факультету менеджменту та маркетингу, у тому числі студентів спеціальності 

«Економіка підприємства». Визначається перспективна тематика бакалаврських і 

магістерських робіт, студенти залучаються до участі у наукових конференціях та 

написанню статей у фахових виданнях. Це сприяє залученню молодих викладачів 

на кафедру та вчасному захисту кандидатських дисертацій аспірантами кафедри. 

У 2014 р. захистили дисертації: 

 Тульчинська С.О. 24 квітня 2014 р. Д.26.129.03 на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Розвиток 

інтелектуально-інноваційної системи регіонів України»; 

 Поліщук С.В. 03 червня 2014 р. Д 26.002.23 на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему 

«Формування інтегрованої системи бюджетування на підприємствах 

машинобудування» науковий керівник: к.е.н., проф. Круш П.В.  

 

1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 

За новим навчальним планом у 2014 році введено нові дисципліни 

«Глобальна економіка», «Соціальна відповідальність», «Економічне управління 

підприємством», «Інтелектуальний бізнес», «Метод та моделі аналітичної 

діяльності», «Економіка та управління зовнішньою економічною діяльністю 

підприємства» по яким розроблені навчальна програма, робоча навчальна 

програма, описи кредитних модулів та рейтингове оцінювання знань студентів. 

 

Результати дисертаційної роботи Тульчинської С.О. були впроваджені у: 

 науково-дослідних роботах, що розроблялися кафедрою економіки і 

підприємництва НТУУ «КПІ» (довідка №14а від 04.03.2014); 



 пропозиції щодо системи оцінювання діяльності дослідницького 

університету за допомогою анкетного опитування студентів та роботодавців 

регіону Науково-дослідницьким центром прикладної соціології «Соціоплюс» 

НТУУ «КПІ» (довідка № 14б від 04.03.2014 р.). 

 

Удосконалено викладання тем лекцій і формування завдань практичних 

занять «Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання хімічного 

виробництва», «Організація системи постачання хімічного підприємства» за 

курсом SAP TERP 10 («Technical Education for Novel Engineers and Technicians» - 

TENET) для студентів ХТФ в межах дисципліни «Економіка, організація і 

менеджмент хімічного виробництва» (к.х.н., доц. Підлісна О.А.) 

 

1.3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, 

молодих учених 

Науковий студентський гурток  

кафедри економіки і підприємництва ФММ НТУУ «КПІ»  

«Економіка і організація хімічної промисловості України»  

Мета діяльності: 

- формування у студентів навичок економічного мислення 

- формування у студентів технічних напрямів підготовки навичок 

управлінської діяльності 

- дослідження шляхів розвитку хімічної та біотехнологічної 

промисловості України 

- формування засад підготовки виконання комплексних магістерських 

дисертацій технічного і економічного спрямування 

- техніко-економічне обґрунтування інноваційних рішень у хімічній т 

біотехнологічній промисловості. 

Тематика досліджень: 

1 Моделювання економіко-організаційних процесів на підприємствах 

хімічної (біотехнологічної) промисловості. 

2. Формування критеріальних підходів до оцінки доцільності 

функціонування малих, середніх та великих підприємств у хімічній та 

біотехнологічній галузі промисловості. 

3. Формування  та аналіз ситуаційних моделей господарських завдань. 

4. Оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості управлінських,  

організаційних, технічних та технологічних рішень на хімічних та 

біотехнологічних підприємствах. 

5. Техніко-економічне обґрунтування інноваційних рішень у хімічній  і 

біотехнологічній промисловості. 

 

Наукові керівники: 

1. Доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.т.н. О.А. 

Підлісна 

2. Доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Т.П. 

Ткаченко 
Чисельність студентів у гуртку: 45 осіб  ХТФ, 10 осіб ФБТ. 

Публікації  
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наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с.- С. 

190-195 (0,25 д.а.) 

21. Підлісна О.А.Аналіз джерел фінансування діяльності промислових підприємств/О.А. 

Підлісна,О.О.Бобешко //Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]:збірник 

наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с. 0,25 

д.а.) 

22. Підлісна О.А.Економічна ефективність регенерації органічних розчинників/ О.А. 

Підлісна,О.В.Міляр // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]:збірник 

наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с. (0,25 

д.а.)  

23. Підлісна О.А.Еміграційні потоки з України у 2008-2013 рр./О.А. Підлісна,І.Р.Знак // Сучасні 

проблеми економіки і підприємництво [текст]:збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: 

ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с. (0,25 д.а.) 

24. Приткова К.  Проблеми розвитку біоенергетики. / К. Приткова // Розвиток підприємництва 

як фактор росту національної економіки  Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. 

конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 164 

25. Ребрикова П.А. Економічна ефективність індивідуальної системи отримання біогазу. / П.А. 

Ребрикова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки  Матеріали 

ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 

2014. – с 167 

26. Сак А. Ризикове інвестування в Україні./ А. Сак // Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки  Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 

листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с170 

27. Терлецька О.О. Економічні наслідки санкцій для країн ЄС. / О.О. Терлецька // Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки  Матеріали ХІІІ Міжнародної 

наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с171 

28. Ткачук О.О. Економічна доцільність індивідуальної очистки водиметодами УФ-

знезараження та озонування О.О. Ткачук // Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки  Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 

листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с173 

29. Яцентюк І.В. Вибір фільтрів механічної очистки стічних вод. / І.В. Яцентюк // Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки  Матеріали ХІІІ Міжнародної 

наук.-практ. конференції, м. Київ, 26 листопада 2014 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с 176 

 

Звіт про роботу наукового студентського гуртка 

кафедри економіки і підприємництва ФММ НТУУ «КПІ»  

_Toc402792922
_Toc402792922
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc383356265
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc383356265
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc383356265
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc383356265
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457148
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457148
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457148
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457148
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457062
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457062
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457057
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457057
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391457057
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391289596
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391289596
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391289596
file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Підлісна-1.docx%23_Toc391289597


«Фінансист» за 2014 

 

Фахова дисципліна : Фінансовий менеджмент. 

Мета наукового гуртка: залучення студентів до науково-дослідної роботи. 

Основні завдання: 

 здобуття студентами поглиблених знань по актуальній проблематиці 

фінансового менеджменту; 

 формування у студентів навичок економічного мислення; 

 набуття  студентами  досвіду  проведення  наукових досліджень. 

Тематичний напрямок досліджень: Фінансові методи управління 

підприємницькою діяльністю в Україні. 

Тематика досліджень: 

1 Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства. 

2. Управління фінансовим станом на підприємстві. 

3. Управління фінансовим потенціалом підприємства. 

4. Напрямки  та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства. 

Науковий керівник: 

Доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. О.С. Хринюк. 

Публікації: 
1.  Ляшенко Є.Ю.  Методика аналізу показників виробничо-фінансової діяльності підприємства  / О.С. 

Хринюк, Є.Ю. Ляшенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових 

праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с. 

2. Орєхова А.А..  Теоретичні основи організації стимулювання праці / О.С. Хринюк, А.А. Орєхова // 

Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: 

ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с. 

3. Третяк Ю.В..  Механізм стимулювання продуктивності праці на підприємстві / О.С. Хринюк, Ю.В. 

Третяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 

14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с. 

4. Бабич І.В.  Аналіз ефективності підприємства та oбґpунтувaння ocнoвних зaхoдів підвищення його 

пpибуткoвocті на прикладі ТОВ «СВС»  / О.С. Хринюк, І.В.  Бабич // Сучасні проблеми економіки і 

підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво 

«Політехніка», 2014. – 296 с. 

5. Бабич І.В.  Оцінка динаміки прибутку та резервів розвитку ТОВ «CВC» / О.C. Хринюк, І.В. Бaбич // 

Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 15. – Київ: 

ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с. 

6. Третяк Ю.В. Аналіз продуктивності праці на ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів»  / 

О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник 

наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 276 с. 

7. Кононенко Н.С.  Фінансовий аналіз, як основа управління фінансовим потенціалом підприємства / 

О.П. Заборовець, Н.С. Кононенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник 

наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с. 

8. Данилов А.В. Вплив фінансових спекуляцій на економіку України / С.О. Кириченко,  А.В. Данилов // 

Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: 

ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с. 

9. Нечипорук  С.О. Теоретичні засади управління фінансовим потенціалом підприємства / А.В. Гречко, 

С.О. Нечипорук  // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – 

Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 308 с. 

10.  Лозовська О.І. Методичні підходи до управління фінансовою стратегією підприємства / Т.Є. 

Шевченко,  О.І. Лозовська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник 

наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с. 

11. Сергієнко Т.С. Сучасні проблеми та інструменти аналізу фінансових результатів/ Сергієнко Т.С., 

Тюленєва Ю.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – 
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12. Сергієнко Т.С. Методи оцінки фінансового стану підприємства в сучасних умовах/ Сергієнко Т.С., 

Тюленєва Ю.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: Збірник наукових праць. – 

Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с. 

 

На кафедрі працює наукові гуртки з теоретичних та прикладних 

економічних досліджень по роботі зі студентами, а також ведеться робота по 

НДР: 

 № 0108U009338 «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-

інвестиційної моделі економіки України» 

 № 0108U009339 «Корпоративні трансформації в структурі 

національної економіки України» 

 № 0108U009340 «Проблеми управління та регулювання національною 

економікою» 

 № 0111U008950 «Засади та напрями забезпечення сталого розвитку 

підприємств національного господарства»  

 № 0109U008919 «Управління підприємствами та шляхи підвищення 

ефективності їх діяльності» 

 № 0109U008920 «Сучасні проблеми функціонування та розвитку 

підприємств в Україні» 

 № 0113U008181 «Роль інститутів у функціонуванні та розвитку 

національного господарства» 

 

У ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» взяли участі 180 

учасників, з яких – 81 студента спеціальності УЕ. 

 

У 2014 році студенти кафедри економіки і підприємництва взяли участь у 

Всеукраїнських олімпіадах: 
Найбільшим досягненням кафедри економіки і підприємництва у даному 

напрямку за 2014 рік стала перемога студентки 5-го курсу Теслюк Юлії 

Миколаївни (група УЕ-91-м) у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності (напряму) «економіка підприємства», що відбулася 8 - 10 квітня 

2014 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія 

Кондратюка. Теслюк Юлія здобула ІІ місце з поміж 150 учасників з 76 

провідних вузів України. 

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки 

«Регіональна економіка», що проводилась у Київському національному 

економічному університеті імені Вадима Гетьмана студенти кафедри економіки і 

підприємництва досягли суттєвих результатів про що свідчать такі дані:  

- студентка 1-го курсу Аларікі Фатіма (група УЕ-31) отримала І місце у 

номінації «За аргументованість думки»; 

- студент 2-го курсу Данилов Андрій (група УЕ-21) отримав ІІІ місце у 

номінації «За креативність мислення». 

Подяки за успішну участь в олімпіаді з дисципліни «Податкова система», 

що відбувалася в Національному університеті державної податкової служби 

отримали студентки 3-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» 



Прокопенко Ярослава (група УЕ-11), Трохименко Марія (група УЕ-)  та 

Кирикович Катерина (група УЕ-11). 

Здобуття перемоги на університетській олімпіаді з бухгалтерського 

обліку. Зокрема, студентки 3-го курсу спеціальності економіка підприємства 

Трохименко Марія (група УЕ-11) та Прокопенко Ярослава (група УЕ-11) 

посіли І місце та отримала диплом І ступеня, Кирикович Катерина (група УЕ-

11) та Бондаренко Наталія (група УЕ-11) посіли ІІ місце та отримали диплом 

ІІ ступеня. 
Важливим етапом у підготовці студентів до Всеукраїнських олімпіад є 

щорічне проведення внутрішньої олімпіади кафедри економіки і підприємництва, 

яка має назву «Пізнай себе в економіці», яка була проведена кафедрою 

економіки і підприємництва 17 лютого 2014 року. Взяло участь 18 чоловік.  

Переможці студенти 4-го курсу (група УЕ-41) спеціальності «Економіка 

підприємства»:  

І місце Бойко Т., Мединцева М.;  

ІІ місце Мороко О., Третяк Ю.;  

ІІІ місце Ширяєва Б.  

 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка 

підприємства», який проводиться в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.  Так, вагомим 

досягненням у 2014 році є здобуття Диплому ІІІ ступеня студенткою 

спеціальності економіка підприємства Карповою Марією Ігорівною (група 

УЕ-81 ) за дипломну роботу на тему «Обґрунтування економічної ефективності 

реалізації інвестиційного проекту на підприємстві ТОВ «Експрес Пекаджинг 

Солюшин»« виконану під керівництвом д.н.е., професора кафедри економіки і 

підприємництва Марченко В.М. Крім цього дипломна робота: 

- Свистун Іванни Іванівни (група УЕ-81) на тему «Шляхи поліпшення 

фінансового стану державного підприємства «Науково-дослідного економічного 

інституту»«, виконана під керівництвом доцента Тульчинської С.О. виборола 

перемогу у номінації «За найкраще формулювання цілісної концепції 

дослідження проблеми»; 

- Базанової Анни Сергіївни (група УЕ-82) на тему «Цінова політика на 

підприємстві та напрями її удосконалення», виконана під керівництвом доцента 

Андрусь О.І. виборола перемогу у номінації «За високий рівень теоретичного 

обґрунтування досліджуваної проблеми». 

- Петросенко Олександра Сергійовича (група УЕ-82) на тему «Інноваційна 

діяльності підприємства та розробка напрямів підвищення її ефективності», 

виконана під керівництвом доцента Матусова Ю.П. виборола перемогу у 

номінації «За високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної 

проблеми»; 

- Миколаєнко Валерії Ігорівни (група УЕ-82) на тему «Дослідження 

факторів і умов збільшення прибутку підприємства», виконана під керівництвом 

доцента Клименко О.В. виборола перемогу у номінації «За креативність 

здійснюваного дослідження»; 

- Хваль Юлії Олександрівни (група УЕ-81) на тему «управління 

конкурентоспроможністю корпоративних підприємств на прикладі ТОВ «Метро 



Кеш Енд Кері Україна», виконана під керівництвом доцента Круша П.В. 

виборола перемогу у номінації «За найвищий рівень апробації досягнутих 

результатів дослідження». 

Перемога студентки Горбатюк Юлії Володимирівни у XIII 

Всеукраїнському конкурсі «Молодь – енергетиці України – 2013: відкритий 

конкурс молодих вчених та енергетиків» присвяченому 115-тій річниці створення 

НТУУ «КПІ». Науковий керівник роботи – доцент кафедри економіки і 

підприємництва Скловська Є. Г. Юлія Володимирівна отримала диплом І 

ступеня за роботу на тему «Прогнозування економічних показників інвестиційних 

проектів теплових електростанцій із різними технологіями виробітку 

електроенергії» в номінацій «Економіка енергетики» серед Студентів.  

 

У 2014 р. студенти кафедри економіки і підприємництва були 

відзначені: 

Стипендіями ректора: 

1. Гусак Юлія Єдуардівна  - УЕ-21, 

2. Хоменко Тетяна Юріївна УЕ-21, 

3. Майстренко Наташа УЕ-21 

4. Якименко Руслана УЕ-11 

5. Бойко Тетяна УЕ-01 

6. Мороко Оксана УЕ-01 

7. Євдокименко Владислав УЕ-31-м 

8. Кондратьєва Оксана УЕ-31-м 

9. Мельникова Олена УЕ-31-м 

10. Пархоменко Тетяна УЕ-31-м 

 

За поточний рік колективом кафедри 26 листопада 2014 р. проведено ХІІІ 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки». Загальна кількість учасників у 

конференції – 180 учасників, у тому числі кількість студентів спеціальності 

«Економіка підприємства» – 81, а також 8 представників інших країн. 

За результатами проведення ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» були 

відзначені дипломами з спеціальності «економіка підприємництва» наступні 

студенти: 

Дипломами І ступеня: Мороко О.В. УЕ-41м,  Мельнікова О.М. УЕ-21 

Дипломами ІІ ступеня: Кирикович К.В. УЕ-11, Трохименко М.О. УЕ-11 

Дипломами ІІІ ступеня: Аларіки С.М. УЕ-42, Рубцов А.М. УЕ-21 

 

Студентами спеціальності «Економіка підприємства» у 2014 р. було 

надруковано: 

- разом з викладачами кафедри – 40 наукових статей в збірнику 

наукових праць випуск № 13 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво»; 

- разом з викладачами кафедри – 38 наукових статей в збірнику 

наукових праць випуск № 14 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво»; 

- разом з викладачами кафедри – 36 наукових статей в збірнику 

наукових праць випуск № 15 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво». 



 

Окрім конференцій на базі ФММ НТУУ «КПІ» студенти кафедри 

економіки і підприємництва брали учать у таких конференціях на базі інших внз:  

15 студентів прийняли участь у 11 наукових конференцій: 1. Міжнародна науково-

практична конференція «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки»: 

(м. Київ, 4-5 квітня 2014 р., ГО «Київський економічний науковий центр»); 2. Міжнародна 

науково-практична конференція "Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики" 

(13–14 червня 2014 року. Черкаси); 3. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка 

і менеджмент, перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (24-25 квітня 2014 р., 

м. Дніпропетровськ); 4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные вопросы 

теплофизики и физической гидрогазодинамики» (23-28 сентября 2014, г. Алушта); 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки України: 

тенденції, ризики, стимули» (8-9 листопада 2014 р., Національний гірничий університет, 

м. Дніпропетровськ); 6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

менеджменту» (Київ, 24 жовтня 2014 р НАУ.); 7. Міжнародна Х науково-практична 

конференція присвячена 130-річчю НУХТ «Проблеми економіки підприємств в сучасних 

умовах. (23-24 травня 2014 рік. Київ); 8. Міжнародна науково-практична Інтернет конференція( 

Дніпропетровськ); 8. Чотирнадцята всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих 

учених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній 

економіці» (Донецьк: ДонНУ); 9. Міжнародна IV науково-практична конференція «Актуальні 

питання економічних наук» ( м. Донецьк, 16-17 травня 2014 року); 10. Міжнародна науково-

практична конференція «Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку» (ГО 

«Київський економічний науковий центр»7-8 лютого 2014 року, Київ); 11. Міжнародна 

науково-практична конференція «Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та 

євроінтеграції» (Львів, 31 січня 2014 року, ГО «Львівська економічна фундація»). 

 

За кордоном 
1. Максимішина О. В./Значення управлінських рішень у сфері мотивації працівників. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Тенденції, напрацювання, інновації, практика в науці, Частина 2, (29-30 

квітня 2014 р.), [Текст]:  Люблін: ЛТВУ, 2014. - С. 67. 

2. Kondratuk V.A., Semenyako A.V., Terekh A.M., Rudenko A.I., Zhukovа Y.V. // "Actual issues of thermal physics and 

physical fluid dynamics." Materials XI International Conference, Alushta (Crimea), 23-28 September 2014 

3. Антошко Т.Р. Корпоративна соціальна відповідальність організації перед працівниками / Антошко Т.Р., 

Тюленєва Ю.В., Кобцов А.О. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa 

przestrzeń Europy - 2014» Volume 4 . Ekonomiczne nauki. : Przemyś l. Nauka i studia - 112 str. 

4. Сердюк Б.М., Гуриненко А.А. Управление эффективностью топливно-энергетических ресурсов предприятия. - 

Материалы 70-й студенческой научно-технической конференции Белорусского национального технического 

университета, Тезисы докладов студентов факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства, 

Минск, БНТУ, 2014, С. 230-232 (0,16) 

5. Сердюк Б.Н., Шаршакова А.В. Оценка эффективного использования ресурсов предприятия. - Материалы 70-й 

студенческой научно-технической конференции Белорусского национального технического университета, 

Тезисы докладов студентов факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства, Минск, БНТУ, 2014, 

С. 232-235 (0,32 д.а.) 

6. Тульчинкая С.А. Значение образовательных услуг в условиях формирования экономики знаний / С.А. 

Тульчинкая, Мельнікова А.Н. // Материалы междунар. науч.-практ. конфер. «Инновационная экономика в 

условиях глобализации: современные тенденции и перспективы» (10-11.05.2014 г., г. Минск). – Минск: 

МИТСО. – 2014. – С. 223-225. (0,17 д.а.)  

 

Найбільшим досягненням кафедри економіки і підприємництва у даному 

напрямку за 2014 рік стала перемога студентки 5-го курсу Теслюк Юлії 

Миколаївни (група УЕ-91-м) у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності (напряму) «економіка підприємства», що відбулася 8 - 10 

квітня 2014 року у Полтавському національному технічному університеті імені 

Юрія Кондратюка. Теслюк Юлія здобула ІІ місце з поміж 150 учасників з 76 

провідних вузів України. 



 

Кафедра економіки і підприємництва:  

Кількість фахових статей 

студентів 

Кількість нефахових наукових 

статей студентів 

Кількість 

тез 

Самостійно У співавторстві 

3 30 127 118 

  

Кафедра економіки і підприємництва:  
Для студентів 4-5 курсів на кафедрі проводилися наукові семінари: 

- «Основні підходи до застосування методичного інструментарію розкриття 

економічних проблем», науковий керівник – доц. Шашина М.В. 

-  «Застосування математичного моделювання для обґрунтування економічних 

рішень», науковий керівник – доц. Матусов Ю.П. 

 

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних 

розробок за пріоритетними напрямками 

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота під керівництвом зав. каф. 

економіки і підприємництва – проф. Круша П.В. в рамках господарських тем: 

- № 0108U009338 «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-

інвестиційної моделі економіки України» 

- № 0108U009339 «Корпоративні трансформації в структурі національної 

економіки України» 

- № 0108U009340 «Проблеми управління та регулювання національною 

економікою» 

- № 0111U008950 «Засади та напрями забезпечення сталого розвитку 

підприємств національного господарства»  

- № 0109U008919 «Управління підприємствами та шляхи підвищення 

ефективності їх діяльності» 

- № 0109U008920 «Сучасні проблеми функціонування та розвитку підприємств 

в Україні» 

- № 0113U008181 «Роль інститутів у функціонуванні та розвитку національного 

господарства» 

а також наступні теми: 

- № 0111U005253 «Методичні питання управління ефективністю підприємств 

при ненадійному енергопостачанні» (керівник к.т.н., доц. Сердюк Б.М.) 

- № 0111U005254 «Економічна оцінка збитків при ненадійному постачанні 

електроенергетичних систем» (керівник к.т.н., доц. Сердюк Б.М.) 

 

Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності 

1. Патент України на корисну модель № 87032. «Теплообмінна труба». Рег. № 

U 2013 04 987 від 18.04.2013   Письменний Є.М., Ніщик О.П., Терех О.М.,  

Руденко О.І., Семеняко О.В., Кондратюк В.А. (Опубл. у бюл. № 2,  27.01. 

2014 р.) 

2. Патент України на корисну модель. Зареєстровано в Державному реєстрі 

патентів України на корисні моделі № U 201408733 від 1.08. 2014 р. 



«Пориста перегородка». Ніщик О.П., Руденко О.І. (КПІ, відділ 

інтелектуальної власності, рег. № 2988). 

 

3. Інноваційна діяльність 

 

3.2. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами 

м. Києва та окремо з Міністерствами та облдержадміністраціями 

 

Виконане Тульчинською С.О. дослідження, а саме пропозиції щодо 

інвестування інноваційно активних підприємств м. Києва, що сприятимуть 

створенню умов для розвитку наукоємного виробництва та інноваційного бізнесу 

в регіонах тощо, були використані у діяльності комунального підприємства 

«Київське інвестиційне агентство» виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) (довідка № 106/400 від 20.02 2014 р.); 

 

Результати дисертаційної роботи Макалюк.І.В.  були впроваджені у 

виробничо-господарську діяльність підприємств:  

 ПАТ «Кам’янець-Подільськсілмаш» (довідка № 01-287 від 16 жовтня 2014 

року),  

 ПВ-КП «Механік» (довідка № 592 від 16 жовтня 2014 року),  

 ТОВ НВП «Віднова» (довідка № 6 від 20 жовтня 2014 р.). 

 ПрАТ «Нива» (довідка № 48 від 16.10.2014 р.). 

Результати дисертаційної роботи Ключнікова М.В. щодо використання 

лізингу було використано у практичній діяльності  

 ТОВ «Науково-виробнича компанія «Струменево-нишова технологія» 

(довідка №202 від 06.10.2014р.). 

 

Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності 

1. Патент України на корисну модель № 87032. «Теплообмінна труба». Рег. № 

U 2013 04 987 від 18.04.2013   Письменний Є.М., Ніщик О.П., Терех О.М.,  

Руденко О.І., Семеняко О.В., Кондратюк В.А. (Опубл. у бюл. № 2,  27.01. 

2014 р.) 

2. Патент України на корисну модель. Зареєстровано в Державному реєстрі 

патентів України на корисні моделі № U 201408733 від 1.08. 2014 р. 

«Пориста перегородка». Ніщик О.П., Руденко О.І. (КПІ, відділ 

інтелектуальної власності, рег. № 2988). 

 

Результати наукових робіт магістрантів були впровадженні: 

1. Євдокименко В.М. – ТОВ«Агротехсоюз», довідка №117/7 від 15.06.2014; 

2. Конратьєва О.А. - ПАТ «Електровимірювач», довідка №124 від 27.05.2013; 

3. Руденко Н.В. - ТОВ « АНТ-ІНЖИНІРІНГ», довідка №1606/1 від 16.06.2014; 

4. Теслюк Ю.М. - Національна акціонерна компанія «УКРАГРОЛІЗИНГ», довідка 

№12/1575 від 19.06.2014; 

5. Березова Н.В. - Товариство з обмеженою відповідальністю 

сільськогосподарське підприємство «Шупики», довідка №5/7 від 20.05.2014; 



6. Даценко І.М. - ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11, довідка №365 від 

20.06.2014; 

7. Подлєсна О.О. - ТОВ «БК ФАСАДБУД», довідка №345 від 02.06.2014; 

8. Нікітіна Марія Василівна- ПАТ «Київський завод гумових та латексних 

виробів», довідка  № 17 від 15.06.2014; 

9. Старицька В.В. - ТОВ «БІОСИЛА», довідка  №107 від 11.06.2014; 

10. Метлицький М.О. - ТОВ з ІІ«Лєо Бернетт», довідка №67 від 02.06.2014; 

11. Хименко Антон Олександрович - Мале підприємство «Удача», довідка №67 

від 02.06.2014; 

12. Корчована М. - ПАТ « Івано-Франківський м’ясокомбінат», довідка  №129 від 

27.05.2013; 

13. Теслюк Ю.М. – ТОВ «Юнаско-Україна», довідка №040 від 03.06.2014; 

14. Мельникова О.О. – ТОВ « Рагнатек», довідка 99 від 23.06.2014; 

15. Пархоменко Т.В. – ПАТ «Запоріжсклофлюс», довідка № 01-04-1777 від 

11.06.2014; 

16. Мрочко І. – ТОВ «ДЕЙСОН Логіст Продакшин Компані», довідка №1185 від 

19.06.2014; 

17. Потапович А.С.– ТзОВ «Сарненський хлібзавод», довідка № 319/01.08-20 від 

16.06.2014; 

18. Береза Н.В. – ТОВ «Корсунь-Шевченківський цегельний завод», довідка № 

168 від 10.06.2014; 

19. Войтов О.І. – ПАТ Львівська кондитерська фабрика «Світоч», довідка № 67/13 

від 16.06.2014; 

20. Данилюк О.В. - ТОВ «СВЯТОГРАД», довідка №232 від 04.06.2014; 

21. Присяжнюк Л.Г. -  ВАТ «КИЇВГУМА», довідка №138 від 12.06.2014; 

22. Шемет Я.В. – ТОВ «Ярмолинецьке лісове господарство», довідка №20 від 

19.06.2014; 

23. Сергієнко Т.С. – ТОВ «СВЯТОГРАД», довідка №24 від 10.06.2014. 

 

4. Міжнародне наукове співробітництво 

Викладачами кафедри здійснюється співпраця з такими міжнародними 

фахівцями, університетами та організаціями як:  

- у партнерстві з Білоруським національним технічним університетом  

факультетом маркетингу, менеджменту, підприємництва проведено ХІІ 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки»; 

- представники кафедри прийняли участь в 12-й Міжнародній науково-

технічній конференції «Наука – освіті, виробництву, економіці», 70-й 

студентській науково-технічній конференції Білоруського національного 

технічного університету (Білорусь) з публікацією наукових статей та тез; 

- здійснюється співробітництво з Kozminski University (Польща): контактна 

особа Kołodko Grzegorz  по програмам студентських обмінів та співпраці з 

студентською та аспірантською науковою організацією Kozminska Lions,  Jerzy 

Cieślik по програмам обміну досвідом з викладання дисциплін по підприємництву 

та Jemielniak Darek з можливостей створення спільного освітнього проекту; 



- співробітники, викладачі кафедри за сприяння профспілкового комітету та в 

рамках міжвузівського співробітництва здійснили поїздку до Варшавської 

політехніки (Польща); 

- студенти кафедри Гречухін Антон та Гречухін Олексій (УЕ-41м) вступили 

на навчання за подвійним дипломом у рамках співробітництва з  Вищою 

банківською школою у м. Вроцлаві (Польща); 

- студентка кафедри Лемешко Наталія (УЕ-42)  навчається у рамках 

співробітництва у Masarykova univerzita (Брно, Чехія) на факультеті економіки і 

управління; 

- з деканом економічного факультету Варшавського університету  технологій 

п.Kpуzxsztof Fantarek продовжуються співпраця щодо проведення спільної 

наукової  конференції, проведення науково-практичного бізнес-семінару для 

польських та українських підприємців на базі НТУУ «КПІ»; 

- з професором Гельсінського університету (Фінляндія) Jarmo Eronen за 

тематикою питань регіонального управління; 

- ведуться переговори про співпрацю з міжнародною групою «Ашан» у особі 

Marie-Elisabeth Brunet з питань проведення студентських практик та досліджень 

функціонування міжнародних корпорацій та науково-інноваційного 

співробітництва між кафедрою та групою компаній; 

- викладачі кафедри приймають участь у виконанні гранту № № 48179 

Міжнародного фонду «Відродження» (США) на тему «Аналіз впливу угоди про 

асоціацію з Європейським союзом на комплексний розвиток електронних сфер 

урядування, закупівель та комерції в Україні. А. В рамках виконання гранту було 

проведено два круглі столи; 

- ведуться переговори з Brno University of Technology Faculty of Business and 

Management Institute of Management, у особі PhDr. Iveta Simberova щодо 

підписання угоди про співробіництво, відвідування викладачами кафедри Brno 

International Week. 

- кафедра викладає дисципліну «Управління міжнародними проектами» для 

аспірантів з метою підготовки фахівців з міжнародної діяльності; 

- викладачі кафедри приймають участь в розробці та підготовці до друку 

«Підготовка проектних пропозицій за програмою  Горизонт 2020» та посібника 

«Правові, фінансові та управлінські аспекти участі у проектах програми Горизонт 

2020»; 

- викладачі кафедри пройшли навчання щодо управління міжнародними 

науковими проектами у рамках реалізації проекту №609513 NoGAP на тему 

«Інноваційний менеджмент та транснаціональне партнерство» та у тренігу 

Fostering Dialogue and Cooperation between the EU and EECA in the HORIZON 2020 

perspective EAST-HORIZON H2020/ICT Training Workshop; 

- кафедра співпрацює з International academy of social-economic sciences 

(Грузия, Тбилиси), у особі Альфред Кураташвилли щодо друку наукових статей, 

участі у конференціях, обміні досвідом та перспективами підписання угоди щодо 

співпраці; 

- у рамках проведення конференції „Розвиток підприємництва як фактор 

росту національної економіки”, якою опікується кафедра, публікуються та 

запрошуються до відвідування представники  Грузинського технічного 

університету факультету бізнес інжинірингу, Міжнародної академії соціально-



економічних наук (Грузія), Лодзинський технічний університет  (Польща), 

Університет Мен (Франція). 

 

Участь у грантах кадри економіки і підприємництва: 

- Видута Максим Юрійович - Міжнародний Університет Логістики і 

Транспорту м. Вроцлав (Польща); 

- Демянюк Анастасія Богданівна - Вища школа адміністративного бізнесу 

м. Будиня (Польща); 

- Жидецький Цезар Юрійович - Рурський Університет. м. Бохума 

(Німеччина). 

 

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН 

України та галузевими Академіями Наук України 

 Сформовані Тульчинською С.О. пропозиції щодо запровадження 

додаткових критеріїв, які визначають статус дослідницького навчального закладу, 

а також пропозиції щодо вдосконалення внутрішньої системи контролю рівня 

якості освітніх послуг ВНЗ – Державною науковою установою «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України 

(довідка № 14.1/10-2142 від 17.02.2014 р.);  

 

6. Публікації 

За результатами роботи викладачами кафедри у 2014 році було: 

 видано монографій – 7; 

 видано 3 підручники з грифом МОН; 

 видано 3 навчальних посібників з грифом університету; 

 видано 12 методичних рекомендацій; 

 отримано 2 патенти на корисну модель; 

 опубліковано 66 статей у фахових виданнях з переліку ВАК України, 

загальним обсягом 25,53 друк. арк.; 

 опубліковано 131 статті у інших наукових виданнях не з переліку ВАК 

України, загальним обсягом 43,80 друк. арк.; 

 опубліковано 4 статті у закордонних виданнях, загальним обсягом 1,81 

друк. арк.; 

 зроблено 123 апробація на міжнародних та науково-практичних 

конференціях; 

 20 листопада 2014 року проведено ХІІІ Міжнародну науково-

практичну конференцію «Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки»; 

 видано збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і 

підприємництво» випуск №13. – К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 

2014. –308 с. 

 видано збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і 

підприємництво» випуск № 14. – К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 

2014. –296 с. 



 видано збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і 

підприємництво» випуск № 15. – К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 

2014. –276 с. 

 видано матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» – 

К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2014. – 180с. 

 

Монографії 
1. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи 

регіонів України [Текст] : монографія / С.О. Тульчинська. – Херсон: Ви-во «ПП 

Вишемирський В.С.», 2014. – 210 с. (13,6 д.а.) 

2. Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології: [монографія] / 

В.І. Мунтіян, О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенко та ін.; за заг ред. д.т.н. проф. С.А. 

Лук’яненко, к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 

468 с. (Клименко О.В. Розділ 4, п.4.4 «Методи оцінювання рівня інвестиційної безпеки 

підприємства засобами Excel». – C. 389-402.) 

3. Стратегии инновационного развития экономики. Ч. 1 Современные инновационные 

трансформации: монографія [под. науч. ред. проф. Перервы П.Г., проф. Савченко О.И.]. – 

Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С. 24-33. (Тульчинська С.О. раздел 1.3. Интеграция 

методологических подходов к раскрытию сущности и анализу развития интеллектуально-

инновационной системы регионов 0.8 д.а.) 

4. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. 

Пашкевич; МОН України, національний гірничий університет – Д.: НГУ 2014. 612 с. 

(Тульчинська С.О. С. 116-125 0,6 д.а. Сутність та проблеми становлення національної 

інноваційної системи) 

5. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне райнування, 

стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та 

розвиток сільських територій): колективна монографія. Т. 2. / за заг. ред. Т.О. 

Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – 370 с. (Тульчинська С.О. 3.1 

Міжнародний досвід розбудови регіональних інтелектуально-інноваціних систем С. – 140-

153 д.а. 0,67) 

6. Детермінанти розвитку національного господарства: монографія / М.В. Шашина, А.В. 

Гречко, О.П. Кавтиш та ін., за заг. ред.. П.В. Круша. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 276 с. 

7. Управління та регулювання як чинник розвитку підприємств національного господарства / 

П.В. Круш, О.П. Кавтиш, Т.П. Ткаченко та ін. за заг. ред. П.В. Круша К.: НТУУ «КПІ», 

2014. – 400 с. 

Підручники з грифом МОН: 

1. Фінансовий менеджмент: підручник/ В.П. Мартиненко, Н.І. Довгань, П.В. Климаш, 

К.В.Багацька, І.В. Дем’яненко та інш.. – Львів «Магнолія 2006», 2014. – 344с.  

2. Економіка підприємства. Книга 1. [підручник для сту. вищих навч. закладів]; за заг. ред. 

П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2014. – 676 с. (70,98 д.а.) 

3. Економіка підприємства. Книга 2. [підручник для сту. вищих навч. закладів]; за заг. ред. 

П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2014. – 624 с. (65,52 д.а.) 

 

 

Навчальні посібники: 
1. Круш П.В., Клименко О.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в 

Excel): [навчальний посібникк]. 3-є вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 

2014. – 256 с.- ISBN 918-611-0025-0. 

2. Круш П.В., Клименко О.В., Подвігіна В.І. Фінансово-економічні результати діяльності 

підприємства: собівартість, прибуток: [навчальний посібникк]. 2-є вид. перероб. – К.: 

Каравела. 2014. – 424 с.- ISBN 978-966-222-074-5 (ум. друк. арк. 22,5). 



 

методична література 
1. Методические указания к выполнению расчетной работы по дисциплине 

«МИКРОЭКОНОМИКА» для иностранных студентов факультета менеджмента и 

маркетинга направления подготовки 6.050304 «Экономика предприятия»: [Електронний 

ресурс] / НТУУ «КПІ» ; сост. Н.Я. Бойчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 914 Кбайт). –

Київ:НТУУ«КПІ»,2014.–Назва з екрана. (0,96 д.а.) 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з кредитного модуля «Економіка 

підприємства» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» в електронному вигляді, 2013-27-5, 

Протокол №10 Вченої Ради ФММ від 27 травня 2013, Гриф «Рекомендовано Вченою Радою 

ФММ»  [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Гречко, О. В. Кліменко, Б.М. 

Сердюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 914 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 130 с., 2014. 

– Назва з екрана. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1883 (6,4 д.а.) 

3. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для 

студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.050304 «Економіка 

підприємства»: [Навчальне видання] / Уклад.: Бойчук Н.Я., Кривда О.В. — електронне 

видання. Рекомендовано Вченою Радою ФММ НТУУ „КПІ” (протокол № 2 від 29.09.14) (1 

д.а.) 

4. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» 

для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.050304 

«Економіка підприємства»:  [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; сост. Н.Я. Бойчук, 

О.В.Кривда. – Електронні текстові дані (1 файл: 914 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 

Назва з екрана. (0,96 д.а.) 

5. Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни 

«Макроекономіка» для студентів факультету менеджменту та маркетингу, напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Уклад.: Тульчинська С.О., Шашина М.В. – 

К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 38 с. 
6. Методичні рекомендації до виконання і захисту атестаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» 

(8.03050401), «Спеціаліст» (7.03050401) для студентів факультету менеджменту та маркетингу, спеціальності 

«Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Марченко, А. В. Гречко, Т. П. 

Ткаченко, О. С. Хринюк, М. В. Шашина. – Електронні текстові дані (1 файл: 545 Кбайт). – К.:НТУУ «КПІ», 

2013. – 56 с. – Назва з екрана.– Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7554 (2,3 д.а.) 

7. Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Бакалавр» для студентів факультету менеджменту і маркетингу, напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. 

Марченко, Т. П. Ткаченко, А. В. Гречко, О. С. Хринюк, М. В. Шашина. – Електронні 

текстові дані (1 файл: 288 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 33 с. – Назва з екрана. – 

Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7552 (1,38 д.а.) 

8. Методичні рекомендації щодо оформлення атестаційних робіт спеціальності «Економіка 

підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (6.030504), «Спеціаліст» (7. 

03050401), «Магістр» (8.03050401) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. П. 

Ткаченко, А. В. Гречко ; рец. В. М. Марченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 272 

Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 21 с. – Назва з екрана. – Доступ : 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7550 (0,88 д.а.) 

9. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка» для студентів факультету 

менеджменту та маркетингу, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів 

підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030503 «Міжнародна економіка», 

6.030507 «Маркетинг», 6.030502 «Економічна кібернетика»; галузі знань 0306 «Менеджмент 

і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: Тульчинська С.О. 

– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 65 с. 

10. Термінологічний словник до вивчення дисципліни «Макроекономіка» для студентів 

факультету менеджменту та маркетингу, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030503 «Міжнародна 

економіка», 6.030507 «Маркетинг», 6.030502 «Економічна кібернетика»; галузі знань 0306 

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1883
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7554
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7552
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7550


«Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: 

Тульчинська С.О. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 58 с. 

11. Тестовые задания, упражнения и задачи по дисциплине «МИКРОЭКОНОМИКА» для 

иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 

6.050304  «Экономика предприятия»: [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; сост. Н.Я. 

Бойчук, А.П.Заборовец. – Електронні текстові дані (1 файл: 914 Кбайт). – Київ : НТУУ 

«КПІ», 2014. – Назва з екрана.  (4,38 д.а.) 

12. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту ОКР “бакалавр” напряму 

підготовки 6.051301 “Хімічна технологія” професійне спрямування “Хімічна технологія 

неорганічних речовин” [Електронний ресурс]/ НТУУ «КПІ»; уклад. І.М. Астрелін, А.Л. 

Концевий, О.А Підлісна, М.В. Лукінюк - Електронне видання., гриф НТУУ «КПІ», протокол 

№3 від 3103.2014. – 83 с., (3,5 д.а) 

 

Статті:    

Кафедра  Кількість фахові/в інших виданнях/ (в т.ч. 

закордонних)/в наукометричних базах  

Економіки і 

підприємництва  

69/137/4/22 

 

2. Тези: 

 

Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях, 

семінарах, у тому числі міжнародних  

Кафедра Кількість доповідей на 

конференціях  

Кількість доповідей на 

семінарах  

 В т.ч. 

міжнародних 

 В т.ч. 

міжнародних 

Економіки і 

підприємництва  

123 105 2 2 

 

Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях, 

семінарах 

Кафедра Кількість працівників 

які взяли участь у 

міжнародних 

конференціях 

Кількість працівників 

які взяли участь у 

міжнародних 

семінарах 

Економіки і 

підприємництва  

39 7 

 

Видані матеріали 

 збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» 

випуск № 13. К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2014. –308 с.  

 збірник наукових праць  «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» 

випуск № 14.  К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2014. –296 с. 

Кафедра  Кількість (викладачі та 

аспіранти/студенти) 

Економіки і підприємництва  123/118 



 збірник наукових праць  «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» 

випуск № 15.  К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2014. –276 с. 

сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua 

 матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки»/ К: ІВЦ Видавництво 

Політехніка, 2014. – 180с. http://konf-keip.kpi.ua/ - 

 

7. Конференції, семінари, виставки 

За поточний рік колективом кафедри 26 листопада 2014 р. проведено ХІІІ 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки» (http://konf-keip.kpi.ua/ ). Загальна кількість 

учасників у конференції – 220 учасників, у тому числі кількість студентів 

спеціальності «Економіка підприємства» – 81, а також 8 представників інших 

країн. 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» 26 листопада 2014 року 

на базі кафедри економіки і підприємництва факультету менеджменту та 

маркетингу:  

Організаційний комітет конференції 

Круш П.В. професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва НТУУ 

«КПІ», голова конференції 

Тульчинська С.О. професор кафедри економіки і підприємництва НТУУ 

«КПІ», заст. голови конференції 

Красношапка В.В. доцент кафедри економіки і підприємництва, заст. голови 

конференції 

Тюленєва Ю.В. доцент кафедри економіки і підприємництва, 

відповідальний секретар редакційної колегії 

Погребняк А.Ю. асистент кафедри економіки і підприємництва, 

відповідальний секретар конференції 

Скрипченко М.О. асистент кафедри економіки і підприємництва, редактор 

Програмний комітет конференції 

Круш П.В., к.е.н., професор, НТУУ «КПІ», голова програмного комітету, 

Гавриш О.А., д.т.н., професор, НТУУ «КПІ», 

Темічев А.М., к.е.н., доцент, Білоруський національний технічний 

університет, 

Мітенков М.В., к.е.н., доцент, Білоруський національний технічний 

університет, 

Маляренко О.Д., д.т.н, профессор, Білоруський національний технічний 

університет, 

Стеченко Д.М., д.е.н., професор, Міжнародний університет фінансів, 

Шегда А.В., д.е.н., професор, Київський національний університет 

ім. Т.Г. Шевченка, 

Малий І.Й., д.е.н., професор, ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана, 

Яловий Г.К., д.е.н., професор НТУУ «КПІ», 

Солнцев С.О., д.ф.-м.н., професор НТУУ «КПІ», 

Дергачова В.В., д.е.н., професор НТУУ «КПІ», 

http://konf-keip.kpi.ua/
http://konf-keip.kpi.ua/


Марченко В.М., д.е.н., професор НТУУ «КПІ», 

Довгань Л.Є., к.е.н., професор НТУУ «КПІ», 

Зазульов О.В., к.е.н., професор НТУУ «КПІ» 

Мета конференції: Обмін результатами дослідження з теорії та практики 

розвитку підприємництва  та інноваційних процесів в Україні. 

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 220 робіт опубліковано 180 робіт.  

Взяли  участь такі факультети: ФММ (з них спеціальність УЕ -81 робота), ІХФ, 

ХТФ, ВПІ, ТЕФ, ФБТ, ІЕЕ, ФСП, ТЕУ Т та АЕС, а також представники інших 

вузів: 

Національний авіаційний університет - 4 

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України - 2 

Національний університет харчових технологій - 2 

Міжнародний науково-технічний університет ім. Юрія Бугая– 1 

Інститут регіональних досліджень НАНУ, м. Львів-2 

Чернігівський національний технологічний університет-1 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України -2 

Національний університет «Львівська політехніка»-1 

Київський національний університет імені Тарас Шевченка -1 

Львівський інститут МАУП-1 

Також у конференції взяли участь представники інших держав: 

Лодзинський технічний університет (Польща) - 1 

Белорусский национальный технический университет (Білорусь) -3 

Université du Maine (Франція) -1 

Грузинский технический университет( Грузія) - 2 

Masaryk University (Czech Republic) -1 

 

За підсумками проведення конференції надруковано збірник матеріалів 

конференції. http://konf-keip.kpi.ua/ - 

 

Викладачі кафедри являються керівниками секцій на конференціях різних 

факультетів так, наприклад: 

- професор Круш П.В. відповідає за наукову тематику секції «Сучасні 

проблеми економіки» ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» ФММ; 

- доцент Красношапка В.В. відповідає за наукову тематику секції 

«Проблеми розвитку підприємництва в Україні» ХІІІ Міжнародної науково-

практичну конференцію «Розвиток підприємництва як фактор росту національної 

економіки» ФММ; 

- професор Тульчинська С.О. відповідає за наукову тематику секції 

«Економіка підприємства» ХІІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та 

http://www1.nas.gov.ua/INSTITUTES/STEPS/Pages/default.aspx
http://konf-keip.kpi.ua/


молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, 

управління» ФММ. 

- доцент Красношапка В.В. керує секцією «Економіка сталого розвитку» 

ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми 

управління» факультету соціології. 

- доцент Підлісна О.А. International forum - Interaction of post secondary 

institutions, government and the private sector for sustainable community development.  

 

 

проведено науково-методологічні семінари: 

- 19.03.2014 р. – на тему «Економічної безпеки підприємства та її складові» 

(доповідач – Ружицький А.В.). 

- 18.06.2014 р. – на тему «Механізм антикризового управління на 

підприємствах машинобудування» (доповідач – Погребняк А.Ю.) 

- 11.11.2014 р. – на тему «Антикризове управління на підприємствах 

машинобудування в сучасних умовах господарювання» (доповідач – Погребняк 

А.Ю.) 

- 17.06.2014 р. – на тему «Механізм управління трансакційними витратами 

на прикладі машинобудівних підприємств» (доповідач – Макалюк І.О.) 

- 29.10.2014 р. – на тему «Управління трансакційними витратами 

машинобудівних підприємств» (доповідач – Макалюк І.О.) 

 

На 2015 р. запланована ХІV Міжнародна науково-практична конференція 

на базі кафедри економіки і підприємництва факультету менеджменту та 

маркетингу «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». 

Планується видання збірника за підсумками проведення ХІV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки» у 2015 році. Випуск збірника наукових праць, випуск 

№ 15, 16, «Сучасні проблеми і підприємництво» у 2015 р. 

Продовжити науково-дослідну роботу в рамках господарських тем під 

керівництвом зав. каф. економіки і підприємництва – проф. Круша П.В.: 

 № 0108U009338 «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-

інвестиційної моделі економіки України» 

 № 0108U009339 «Корпоративні трансформації в структурі 

національної економіки України» 

 № 0108U009340 «Проблеми управління та регулювання національною 

економікою» 

 № 0111U008950 «Засади та напрями забезпечення сталого розвитку 

підприємств національного господарства»  

 № 0109U008919 «Управління підприємствами та шляхи підвищення 

ефективності їх діяльності 

 № 0109U008920 «Сучасні проблеми функціонування та розвитку 

підприємств в Україні» 

 № 0113U008181 «Роль інститутів у функціонуванні та розвитку 

національного господарства» 

а також наступні теми: 



 № 0111U005253 «Методичні питання управління ефективністю 

підприємств при ненадійному енергопостачанні» (керівник к.т.н., доц. Сердюк 

Б.М.) 

 № 0111U005254 «Економічна оцінка збитків при ненадійному 

постачанні електроенергетичних систем» (керівник к.т.н., доц. Сердюк Б.М.) 

 

 

8. Наукові досягнення 

У 2014 р. були визнані переможцями конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації:  

- «Молодий викладач дослідник»  к.е.н., доц. Кавтиш О.П; 

- «Викладач дослідник» - д.е.н., доц. Тульчинська С.О. 

 

Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України – 

почесна грамота Кожемяченко О.О. за багаторічну плідну роботу щодо захисту 

трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти 

(27.05.2014 р.) 

 

За результатами проведення ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» були 

відзначені дипломами з спеціальності «економіка підприємництва» наступні 

студенти: 

Дипломами І ступеня: Мороко О.В. УЕ-41м,  Мельнікова О.М. УЕ-21 

Дипломами ІІ ступеня: Кирикович К.В. УЕ-11, Трохименко М.О. УЕ-11 

Дипломами ІІІ ступеня: Аларіки С.М. УЕ-42, Рубцов А.М. УЕ-21 

 

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності 

 

У 2014 р. до кафедри економіки і підприємництва на основі сумісництва 

було залучено висококваліфіковані фахівці: 

- д.е.н., проф. Мартиненко В.П. – проф. каф. фінансів Національного 

університету харчових технологій, 

- д.е.н., проф. Малий І. Й.  - зав. каф. теоретичної та прикладної економіки 

КНЕУ, 

- д.е.н., проф. Шегда А.В. – проф. кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Національного університету ім.. Т. Шевченко. 

Викладачі кафедри приймають участь у товариствах за межами 

університету: 

- офіційні опоненти по захисту кандидатських дисертацій – Круш П.В., 

Сігайов А.О., Марченко В.Н., Ткаченко Т.П., М.В. Шашина, О.С, Хринюк; 

- члени вченої ради факультету менеджменту та маркетингу НТУУ 

«КПІ» Круш П.В., Підлісна О.А., Сердюк Б.М., Кожемяченко О.О. 

- Ліга страхових організацій України (експерт – консультант) – 

Шелехов К.В. 

- Членство у спеціалізованих вчених радах по захисту кандидатських і 

докторських дисертацій – Марченко В.Н., Сігайов А.О.,  



- Інститут економічного розвитку та трансформації суспільства, 

провідний консультант – Красношапка В.В. 

- агентство з питань банкрутства при міністерстві економіки України - 

арбітражний керуючий - Хринюк О.С., 

- Голова профбюро факультету Кожемяченко О.О. 

- Член методичної ради факультету  - Клименко О.В., Марченко В.Н. 

 

Web сайт кафедри - http://keip.kpi.ua 

У розробці знаходяться сайти: Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 

http://konf_keip.kpi.ua  та збірника наукових праці «Сучасні проблеми економіки і 

підприємництва» http://sb_keip.kpi.ua 

 

 

10. Матеріальна база підрозділу 

Кафедра має в 7 корпусі ауд. 520 (кабінет завідувача кафедри) та ауд. 522 

(викладацька), загальна площа складає 108 кв. м., при кафедрі працює 

комп’ютерний клас на 21 робоче місце площею  60 кв. м. в аудиторії 019 7 

корпусу, організований кабінету дипломного проектування в аудиторії 134а 7 

корпусу.  

Викладацька кафедри забезпечена 6 комп’ютерами, 2 ноутбуками, 2 

комп’ютерами у кабінеті дипломного проектування.  

 

11. Проект плану підрозділу на 2015 рік 

Планується за результатами тендера фінансування г/д робіт в розмірі 

1000 грн. 

Випуск 2 наукових збірників по проблемам розвитку підприємництва в 

Україні. 

Організація на базі кафедри економіки і підприємництва факультету 

менеджменту та маркетингу ХІV Міжнародной науково-практичной конференції 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». 

 

 

Завідувач кафедри  

економіки і підприємництва         П.В. Круш 

 

http://keip.kpi.ua/

