
ЗВІТ 

про наукову роботу 

кафедри економіки і підприємництва у 2015 році 

 

Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу 

 

Кафедра веде підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка 

підприємства». Всього на кафедрі  навчальних планів здійснюють 32 викладача, 3 

штатних сумісників. На кафедрі працюють 6 професорів, докторів економічних 

наук; 18 кандидатів наук, доцентів; 11 старших викладачів та асистентів. 

У 2015 році викладачами було поновлено за новими методичними 

рекомендаціями 50 робочих навчальних та 50 навчальних програм для студентів 

денної форми навчання і 39 робочих навчальних та 39 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» 

 

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: 

- 11.02.2015 р. – на тему «Управління трансакційними витратами машинобудівних 

підприємств» (доповідач – Макалюк І.В.) 

- 18.02.2015 р. – на тему «Відтворення основних засобів підприємств комунальної 

теплоенергетики з використанням лізингу» (доповідач – Ключнікова М.В.) 

- 25.02.2015 р. – на тему «Механізм антикризового управління на промислових 

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

- 8.04.2015 р. - на тему «Концептуально-теоретичні засади управління трудовим 

потенціалом машинобудівних підприємств» (доповідач – Сімчера О.І.)  



- 24.06.2015 р. – на тему «Удосконалення механізму антикризового управління на 

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

- 17.06.2015 р. - на тему «Прикладні аспекти управління трудовим потенціалом 

підприємств промисловості» (доповідач – Сімчера О.І.)  

- 07.10.2015 р. – на тему «Механізм залучення інвестиційних ресурсів у підприємства 

розподілення електроенергії» (доповідач – Чорній Б.П.) 

- 11.11.2015 р. - на тему «Управління трудовим потенціалом машинобудівних 

підприємств» (доповідач – Сімчера О.І.)  

 

 

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 2015 р. захистили дисертації: 

Макалюк І. В. 15 жовтня 2015 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 

«Управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств» науковий 

керівник: к.е.н., проф. Круш П.В. 

 

1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 

 

Основні теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи 

Погребняк А.Ю. використані як матеріал для навчально-методичного 

забезпечення дисциплін «Основи економічної теорії», «Економіка підприємства», 

«Антикризове управління»  та «Економічна діагностика» (для студентів напряму 

підготовки «Економіка підприємства») — акт впровадження № 60 

від 13.05.2015 р.  

 

 

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 галузях 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. 

6. Автономна біоенергетика 

7. Підприємницька діяльність у вузах 

 

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 

3. Доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, к.е.н. Ю.В. Тюленєва 

Чисельність студентів у гуртку: 45 осіб  ХТФ, 30 осіб ФБТ. 

Публікації  
1. Підлісна О.А., Кибал Р.В. Державний борг України: причини виникнення, засоби регулювання та шляхи 

зменшення// Сучасні проблеми економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 16. – 

Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. –300 с. – С. 52-57 

2. Підлісна О.А., Янкова В.Ю. Зовнішній державний борг України // Сучасні проблеми економіки і 

підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 16. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. –

300 с. – С. 57-63 

3. Геворгян А.А., Підлісна О.А. Управління рентабельністю підприємств машинобудування // Сучасні проблеми 

економіки і підприємництво [текст]: збірник наукових праць. – Випуск 16. – Київ: ІВЦ Видавництво 

«Політехніка», 2015. –300 с. – С. 190-197 

4. Бутко М.В., ХО-21, Динаміка виробництва хімічної продукції в Україні та Росії // конференції Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-

практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

5. Кохановський Я., ХЕ-21. Розвиток підприємництва в електрохімії // конференції Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-практичної конференції 25 

листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

6. Пантелеймонов Р., ХЕ-21, Виробництво батарей та акумуляторів як від економічної діяльності // конференції 

Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної 

науково-практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

7. Веселова І.В., ХО-21, економічна ефективність «зеленої енергетики в Україні // конференції Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-

практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

8. Березрвська А.Г., ХЕ-21, Фесієнко О.О., ХМ-21, Міграційні процеси і розвиток підприємництва в Україні // 

конференції Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 

міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 

2015 

9. Бєльчиков В.А., ХН-21, Фінансова стійкість банків  України // конференції Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-практичної конференції 25 

листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

10. Арчакова О, Приватний підприємець: ефективність оподаткування // конференції Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-практичної конференції 25 

листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

11. Петрук О, ХО-21. Вільні економічні зони і їх роль у розвитку економіки // конференції Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-

практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

12. Бацюн Є, ХГ-22. Кіотський протокол як фактор розвитку приватно\ власності в Україні // конференції 

Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної 

науково-практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

13. Бацюн Є, ХГ-22, Ефективність використання коштів Кіотського протоколу в Україні // конференції Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-

практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 



14. Свідерський А.В., ХН-22. Концепції залучення іноземних інвестицій в Україну // конференції Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-

практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

15. Шостак В., ХН-21. Нафтова промисловість як майбутній рудимент енергетики  // конференції Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-

практичної конференції 25 листопада 2015 року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

16. Петрова В.В. Ефективність роботи бізнесу у владі // конференції Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки [Текст]: Матеріали 14 міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2015 

року. - Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015 

 

 
Звіт про роботу наукового студентського гуртка 

кафедри економіки і підприємництва ФММ НТУУ «КПІ»  

«Фінансист» за 2015 

 

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; 

 формування у студентів навичок управлінської діяльності; 

 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., доц. Хринюк О.С. 

Публікації: 
1. Максимішина О.В..Впровадження концепції управління кайдзен на вітчизняних підприємствах як заходу 

антикризового управління / Хринюк О.С., Максимішина О.В. // Сборник научных докладов. Наука, проблематика, 

наработки, инновации, практика, теория. – Лодзь. 29.04.2015-30-04.2015. Ч.2.  Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o. 

“Diamond trading tour”, 2015.-С. с.67-69. 

2. Максимішина О.В. Впровадження системи КРІ-показників як інструменту фінансового менеджменту на 

підприємстві / Хринюк О.С., Максимішина О.В. // Сборник научных докладов. Наука, проблематика, наработки, 

инновации, практика, теория. – Лодзь. 29.04.2015-30-04.2015. Ч.2.  Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o. “Diamond trading 

tour”, 2015.-С.74-76. 

3. Орєхова А.А. Вартісна оцінка кадрового потенціалу підприємства / Хринюк О.С.,Орєхова А.А. // Науково-

технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Матеріали ХІУ Міжнародної наук.-практ. 

конференції  м. Київ, 7-9 квітня 2015 р. : – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 140-142. 

4.Бойко Т.О. Виробничий потенціал підприємства: підходи та методи його оцінки/  Хринюк О.С., Бойко Т.О.// 

Глобальні та  національні проблеми економіки. -2015. - Вип.7 . [Електронний ресурс] — Режим доступу до 

журналу: http://global-national.in.ua/issue-7-2015 (подано до друку). 

5. Третяк Ю.В.Управління фінансовою підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку. // Науково-

технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Матеріали ХІУ Міжнародної наук.-практ. 

конференції  м. Київ, 7-9 квітня 2015 р. : – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 162-163. 

6.Плетньова Ю.К. Доцільність впровадження системи грейдерів як напрямку підвищення прибутковості 

підприємств вугільної промисловості України // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління 

[Текст]: Матеріали ХІУ Міжнародної наук.-практ. конференції  м. Київ, 7-9 квітня 2015 р. : – К.: НТУУ «КПІ», 

2015. – С. 146-147. 

7.Мединцева М.О. Фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємств аграрного сектору //Науково-

технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Матеріали ХІУ Міжнародної наук.-практ. 

конференції  м. Київ, 7-9 квітня 2015 р. : – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.134-136. 

8.Мороко О.В.Шляхи зниження собівартості на підприємствах кондитерської галузі // Науково-технічний 

розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Матеріали ХІУ Міжнародної наук.-практ. конференції  м. 

Київ, 7-9 квітня 2015 р. : – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 137-139. 

http://global-national.in.ua/issue-7-2015


9.Бойко Т.О.Методи оцінювання виробничого потенціалу підприємства//Науково-технічний розвиток: економіка, 

технології, управління [Текст]: Матеріали ХІУ Міжнародної наук.-практ. конференції  м. Київ, 7-9 квітня 2015 р. : 

– К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.89-90. 

10.Богданович Л.Е. Управління витратами як базис ефективної діяльності підприємства. // Науково-технічний 

розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Матеріали ХІУ Міжнародної наук.-практ. конференції  м. 

Київ, 7-9 квітня 2015 р. : – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 87-88. 

11. Степанюк В.Ю. Мотивація діяльності при здійсненні діяльності підприємства. // Науково-технічний розвиток: 

економіка, технології, управління [Текст]: Матеріали ХІУ Міжнародної наук.-практ. конференції  м. Київ, 7-9 

квітня 2015 р. : – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 161. 

12. Третяк Ю. Проблеми підприємств фармацевтичної галузі України / Ю. Третяк // Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки  Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 25 листопада 

2015 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. (подано до друку). 

13.Третяк Ю. Принципи управління фінансовою політикою підприємства / О. Хринюк, Третяк Ю. // Глобальні та  

національні проблеми економіки. -2015. - Вип.8 . [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу: http://global-

national.in.ua (подано до друку). 

 

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 ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» взяли участі 193 

учасників, з яких – 90 студента спеціальності УЕ. 

 

У 2015 році студенти кафедри економіки і підприємництва взяли участь у 

Всеукраїнських олімпіадах: 
Найбільшим досягненням кафедри економіки і підприємництва у даному 

напрямку за 2015 рік стала перемога студента 5-го курсу Мастюка Дмитра 

Олеговича (група УЕ-31м) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015 навчального року за 

напрямом «Економіка та управління підприємствами», що відбувся у 

Самоврядному (автономному) дослідницькому національному університеті 

Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. 

Також значним досягненням стала перемога Мастюка Дмитра Олеговича (група 

УЕ-31м), що отримав 3-тє місце по Україні за дипломну роботу «Управління 

ціновою політикою з метою підвищення ефективності  діяльності ПАТ 

http://global-national.in.ua/
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«Житомирський маслозавод». Крім цього, Аларікі Сергій Надимович (УЕ-41) 

посів 3-тє місце по Україні у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

науки «Регіональна економіка», що відбулася 15-17 квітня 2015 року, у 

Самоврядному (автономному) дослідницькому національному університеті 

Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. 

 

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 навчального року за 

напрямом «Економіка та управління підприємствами», що відбувся у 

Самоврядному (автономному) дослідницькому національному університеті 

Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана: 

- Мастюк Дмитро Олегович (група УЕ-31м) посів 2-ге місце по Україні та 

отримав диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему «Управління ціновою 

політикою з метою підвищення ефективності  діяльності ПАТ 

«Житомирський маслозавод», науковий керівник роботи к.е.н., доцент Кавтиш 

О.П.; 

- Усатюк Віта Володимирівна (група УЕ-02) посіла 3-тє місце по Україні та 

отримала Диплом ІІІ ступеня за наукову роботу на тему „Економічне 

обґрунтування напрямів підвищення прибутковості ТОВ”УВА””, науковий 

керівник роботи ст. викладач Заборовець О.П. 

На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих 

навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр», що відбувся в 

Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, 7-8 квітня 

2015 року:  

- Мастюк Дмитро Олегович(група УЕ-31м)посів 3-тє місце по Україні та 

отримав диплом за ІІІ місце, тема диплому «Управління ціновою політикою з 

метою підвищення ефективності  діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод», 

науковий керівник роботик.е.н., доцент Кавтиш О.П.; 

- Богданович Лілія Едуардівна(група УЕ-01), отримала грамоту у номінації 

«За застосування сучасних методів дослідження», тема диплому «Економічне 

обґрунтування напрямів зниження собівартості ПАТ «Галактон»», науковий 

керівник роботи д.е.н., професор Марченко В.М.; 

- Максимішина Олена Володимирівна(група УЕ-02) отримала грамоту у 

номінації «За оригінальність пропонованих заходів», тема диплому «Організація 

ефективної мотивація праці на ПАТ «Мотор Січ»», науковий керівник роботи 

к.е.н., доцент Кавтиш О.П.; 

- Новіков Павло Валерійович (група ЗЕП-41) отримав грамоту у номінації «За 

застосування економіко-математичних методів», тема диплому «Економічне 

обґрунтування напрямів зниження витрат виробництва ТОВ «Алтен Консалтинг 

Груп»», науковий керівник роботи д.е.н., професор Марченко В.М.; 

- Теслюк Юлія Миколаївна (група УЕ-31м) отримала грамоту у номінації «За 

актуальність теми дослідження», тема диплому «Управління контрактними 

відносинами корпоративних підприємств машинобудування», науковий керівник 

роботик.е.н., професор Круш П. В.; 

- Руденко Наталія Валеріївна (група УЕ-31м) отримала грамоту у номінації 

«За наочне представлення результатів дослідження», тема диплому «Управління 



кадровим потенціалом ТОВ «АНТ-ІНЖИНІРИНГ»», науковий керівник роботи 

д.е.н., професор Мартиненко М. В. 

У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна 

економіка», що відбулася 15-17 квітня 2015 року, у Самоврядному 

(автономному) дослідницькому національному університеті Київському 

національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана: 

- Аларікі Сергій Надимович (група УЕ-41) зайняв 3-тє місце по Україні та 

отримав диплом третього ступеня; 

- Сабадир Андрій Олександрович (група УЕ-21) отримав  почесну грамоту за 

І місце у номінації «За обґрунтування висновків». 

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Інвестування», що відбулася у 2014/2015 навчальному році на базі 

Національного університету державної податкової служби України 25-27 березня 

2015 року: 

- Прус Катерина Валентинівна (група УЕ-11) отримала диплом за найкращі 

теоретичні знання; 

- Трохименко Марія Юріївна (група УЕ-11) отримала диплом за найкраще 

виконання творчого завдання. 

У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Економіка підприємства», що відбулася в Полтавському національному 

технічному університеті імені Юрія Кондратюка, 21 – 23 квітня 2015 року:  

- Плетньова Юлія Костянтинівна (група УЕ-41м) отримала грамоту учасника 

олімпіади. 

- Прокопенко Ярослава Григорівна (група УЕ-11) отримала грамоту учасника 

олімпіади. 

У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Податкова система», що відбулася на базі Національного університету 

державної податкової служби України, 1 – 3 квітня 2015 року: 

- Прокопенко Ярослава Григорівна(група УЕ-11) отримала грамоту учасника 

олімпіади. 

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 11 лютого 2015 року. Взяло участь 22 чоловіки.  

Переможці студенти 4-го курсу (група УЕ-41) тв 5-го курсу (група УЕ-41м) 

спеціальності «Економіка підприємства»:  

І місце Плетньова Юлія Костянтинівна;  

ІІ місце Прокопенко Ярослава Григорівна. 

 

У 2015 р. студенти кафедри економіки і підприємництва були 

відзначені: 

Стипендія Кабмина 
1. Богданович Лілія Едуардівна – УЕ-41м   

Стипендія Ректора 

1. Гусак Юлія Едуардівна          -  УЕ  - 21  

2.Хоменко Тетяна Юріївна        -  УЕ  - 21  

2. Прус Катерина Валент.           -  УЕ – 11  



3. Бойко Тетяна Олександр.        -  УЕ – 41м  

4. Мороко Оксана Володим.       -  УЕ – 41 м   

 

За поточний рік колективом кафедри 25 листопада 2015 р. проведено ХІV 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки». Загальна кількість учасників у 

конференції – 193 учасників, у тому числі кількість студентів спеціальності 

«Економіка підприємства» – 90, а також 9 представників інших країн. 

За результатами проведення ХІV Міжнародної науково-практичної 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» були 

відзначені дипломами з спеціальності «економіка підприємництва» наступні 

студенти: 

Дипломами І ступеня: Хоменко Т.Ю. УЕ-21, Гусак Ю.О. УЕ-21 

Дипломами ІІ ступеня: Медведіва А.Д. УЕ- 41, Аларіки С.М. УЕ-42, 

Дипломами ІІІ ступеня: Орехова УЕ- 41м, Рубцов А.М. УЕ-21 

Студентами спеціальності «Економіка підприємства» у 2015 р. було 

надруковано: 

- разом з викладачами кафедри – 40 наукових статей в збірнику 

наукових праць випуск № 16 «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 12 наукових конференцій: 1. Міжнародна науково-

практична конференця "Проблеми сучасної економіки" (Запоріжжя, 2015 р.) 2. Міжнародна 

науково-практична конференця "Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного 

розвитку суб'єктів національного господарства" (Чернівці, .2015 р.) 3. Міжнародна науково-

практична конференця присвячена 20-річчю Академії муніципального управління «Сучасні 

проблеми державного та муніципального управління» (К.3 квітня, 2015 р.) 4. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції Формування інноваційної економіки: світовий 

досвід та вітчизняні реалії (м. Херсон, 12-13 грудня 2014 р.). 5. Матеріали ІІ Всеукраїнської 

конференції «Актуальні проблеми економічного  та соціального розвитку підприємств харчової 

промисловості», (16-17 квітня 2015р. К.: НУХТ, 2015р.) 6 Матеріали Х Міжнародної науково-

практичної конференції, «Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах 

трансформації українського суспільства»: (Буча, 15 квітня 2015р. – К.:Міленіум – 2015) 

7. Матеріали XI міжнародної НПК "Сучасні проблеми менеджменту", (м Київ, 23 жовтня 2015р. 

– К.: НАУ). 8. ІV Міжнар. науково-пр. конфер. «Актуальні проблеми розвитку галузевої 

економіки та логістики» (2-3 квітня 2015 р. м. Харків). 9. Менеджмент, маркетинг, 

підприємництво: перспективні напрями розвитку: збірник тез наукових робіт учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 20-21 лютого 2015 р.) 10. Проблеми та 

перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні:УІІІ Міжнародний бізнес-форум (Київ, 

19 березня 2015 р.) 11. матеріали І Міжнародної науково-практичної е-коференції, (Київ, 10-11 

вересня)? 12. III Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные 

научные исследования в современном мире», (м. Переяслав-Хмельницький, 25-26 липня 2015р.)  

 
 

За кордоном 
1. 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. 

2. Гречко А.В. Использования зарубежного опыта налогообложения косвенных налогов в 

Украине. - Society and state: actual problems of management. Materials of Inter. Sc. Conference 

15.11.2014. - С. 72 – 73. 
3. Chorniy B.P. World experience of investment attraction in the basis of public-private partnership // 

«Ukraine-EU. Modern technology, business and law»: collection of international scientific papers (Kosice, 

Slovakia, 30.03-01.04. 2015): in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social 

development. Environmental protection collection – Chernihiv: CNUT, 2015 – P.16-17. (0,125 д.а.) 

 

 

Найбільшим досягненням кафедри економіки і підприємництва у даному 

напрямку за 2015 рік стала перемога студента 5-го курсу Мастюка Дмитра 

Олеговича (група УЕ-31м) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015 навчального року за 

напрямом «Економіка та управління підприємствами», що відбувся у 

Самоврядному (автономному) дослідницькому національному університеті 

Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. 

Також значним досягненням стала перемога Мастюка Дмитра Олеговича 

(група УЕ-31м), що отримав 3-тє місце по Україні за дипломну роботу 

«Управління ціновою політикою з метою підвищення ефективності  

діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод». Крім цього, Аларікі Сергій 

Надимович (УЕ-41) посів 3-тє місце по Україні у ІІ турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», що відбулася 15-17 

квітня 2015 року, у Самоврядному (автономному) дослідницькому національному 

університеті Київському національному економічному університеті імені Вадима 

Гетьмана. 

 

 

Кафедра економіки і підприємництва:  

Кількість фахових статей 

студентів 

Кількість нефахових наукових 

статей студентів 

Кількість 

тез 

Самостійно У співавторстві 

 42 44 111 

  

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

- «Розкриття проблем економіки із застосуванням методичного 

інструментарію», науковий керівник – доц. Шашина М.В. 

- «Використання математичного моделювання для обґрунтування економічних 

рішень», науковий керівник – доц. Кузьмінська Н.Л. 

 

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» 

 

Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності 
1. Патент України на корисну модель № 99697. «Спосіб визначення координат зародження 

обємних сейсмічних хвиль навкруги вогнища грського удару». Рег. № U 2014 04061 від 

18.04.2014   Вовк О.О., Бойко В.В., Вовк О.О., Бойченко С.В., Шевчук Н.А. (Опубл. у 

бюл. № 12,  25.06.2015 р.) 

2. Патент України на корисну модель № 99114. «Пориста перегородка». Ніщик О.П., 

Руденко О.І. Опубл. у бюл. № 10,  25.05. 2015 р. 

3. Патент Российской  Федерации на полезную модель № 152781. Николаенко Ю.Е., 

Кравец В.Ю., Постол А.С., Алексеик Е.С.,  Руденко А.И., Хмелёв Ю.А. Опубл. у бюл. № 

17,  20.06. 2015 р. 

4. Заявка на патент на корисну модель. Теплообмінник. Письменний Є.М., Туз В.О., Ніщик 

О.П., Терех О.М.,  Руденко О.І. Рег. № U 201505255 від 28.05.2015 р. (КПІ, відділ 

інтелектуальної власності, рег. № 3162, подано -  28.05.2015 р., позитивне рішення  від 

10.09.2015 р.) 

5. Джемелнський В.В., Салій С.С. Джемелінська Л.В. Спосіб фінішної обробки деталей. 

Патент на корисну модель №93112. Опубл. у бюл № 18, 25.09. 2014 р. 

 

3. Інноваційна діяльність 

 

3.2. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами 

м. Києва та окремо з Міністерствами та облдержадміністраціями 

 

Виконане Погребняк А.Ю. дослідження, а саме висновки по дослідженнях 

теоретичної бази з питань вивчення кризових явищ та управління їх наслідками, 

відмінності між антикризовим та традиційним управлінням;  результати аналізу 

стану та тенденцій розвитку підприємств машинобудування;  результати 

дослідження впливу факторів макро-, мезо- та мікроекономічного середовища, що 

підтверджують необхідність адаптації до них чи їх регулювання у застосуванні 

системи антикризових заходів, були використані в діяльності Державної 

служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва (довідка № 069/0/20-15 від 21.01 2015 р.); 

Результати дисертаційної роботи Погребняк А.Ю. були впроваджені у 

виробничо-господарську діяльність підприємств: 

• ПАТ «АК Богдан-Моторс» - рекомендації щодо підвищення рівня 

ефективності діяльності підприємства (довідка № 17/24 від 04.03.2015 р.), 



• ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» - рекомендації щодо 

забезпечення ефективності діяльності машинобудівних підприємств (довідка 

№ 112-13 від 12.12.2014 р.). 

 

Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності 
1. Патент України на корисну модель № 99697. «Спосіб визначення координат зародження 

обємних сейсмічних хвиль навкруги вогнища грського удару». Рег. № U 2014 04061 від 

18.04.2014   Вовк О.О., Бойко В.В., Вовк О.О., Бойченко С.В., Шевчук Н.А. (Опубл. у 

бюл. № 12,  25.06.2015 р.) 

2. Патент України на корисну модель № 99114. «Пориста перегородка». Ніщик О.П., 

Руденко О.І. Опубл. у бюл. № 10,  25.05. 2015 р. 

3. Патент Российской  Федерации на полезную модель № 152781. Николаенко Ю.Е., 

Кравец В.Ю., Постол А.С., Алексеик Е.С.,  Руденко А.И., Хмелёв Ю.А. Опубл. у бюл. № 

17,  20.06. 2015 р. 

4. Заявка на патент на корисну модель. Теплообмінник. Письменний Є.М., Туз В.О., Ніщик 

О.П., Терех О.М.,  Руденко О.І. Рег. № U 201505255 від 28.05.2015 р. (КПІ, відділ 

інтелектуальної власності, рег. № 3162, подано -  28.05.2015 р., позитивне рішення  від 

10.09.2015 р.) 

5. Джемелнський В.В., Салій С.С. Джемелінська Л.В. Спосіб фінішної обробки деталей. 

Патент на корисну модель №93112. Опубл. у бюл № 18, 25.09. 2014 р. 

 

 

Результати робіт спеціалістів були впровадженні: 

1. Геворгян Ашот Арташович – ПАТ «АвтоКраз», дов. № 17-24 від 17.04.2015р. 

2. Кайдаш Віталій Серг.           -  ПАТ «МОТОР Січ», дов. № 990/ОК від 09.06.2015р. 

3. Кобцов Нікіта Валент.          -  ТОВ «Укрфенікс», дов. № 15 від 02.06.2015р. 

4. Коновалова Юлія Анат.        -  ТОВ «Евровет», дов.№ 27 від 03.05.2015 

5. Рожанковський Ігор Волод.  -  ТОВ «Сігма-профі», дов. № 50/02-07 від 18.05.2015р. 

6. Смаль Валентин Волод.         -  ПАТ « Київмлин», дов. № 170 від 15.06.2015р. 

7. Шаршакова Анастасія Вікт.   -  ПАТ «Пансіонат «Зоряний», дов. № 326 від 15.06.2015р. 

 

                                  Результати робіт сбакалаврів були впровадженні   
1. Бондаренко Наталія Серг.       -  ТОВ «АУТ ЗЕА МЕДІА», дов. № 184/В від 22.04.2015р. 

2. Волинець Денис Павл.            -  АТ «Райффайзен Банк Аваль», дов. № 12/6 від02.05.2015р. 

3. Володін Віктор Волод.            -  ТОВ «Астра-Київ», дов.б/н – 44 від 08.06.2015р. 

4. Довгань Анна Олег.                 -  ПАО «Царьхлеб», дов.№ 17-24 від 20.-6.2015р. 

5. Кирикович Катерина Валент. -  КП «Рівненське гуртово-роздрібне об”єднання, 

                                                           дов. № 105 від 25.05.2015р. 

6. Мельник Сергій Волод.           -  ТОВ «Родючість», дов.№ 187/Р від 01.06.2015р. 

7. Навроцький Назар Олег.          -  ПП «Тандем», дов.» № 6 від 08.06.2015р.  

8. Прокопенко Ярослава Григ.     – ДП «Антонов» філія «Серійний завод «Антонов» 

                                                            № 173-А від 04.06.2015р. 

9. Савченко Максим Микол.        -  ПАТ «ПУМБ» , дов.№ 244 від 29.05.2015р. 

10.Трохименко Марія Юріївна    -  ТОВ « БК Лідер», дов.№  107 від 12.06.2015р. 

11.Тюрін Сергій Олександр.        -  ТОВ «Альфа-профіль», дов.№ 24 від 27.05.2015р. 

12. Шавловська Наталія Мик.      -  ДТГО ПЗЗ «Житомирський колійний ремонтно -                                                           

 механічний завод», дов.№ 17-103 від 26.05.2015р. 

 

4. Міжнародне наукове співробітництво 

Викладачами кафедри здійснюється діяльність щодо напряму міжнародної 

діяльності у таких напрямах як: :  

- викладачі кафедри приймали участь у підготовці та оформленні грантової 

заявки в програмі Erasmus+ (подача заявки в лютому 2015)  разом з партнерами з 



Румунії, Німеччини, Іспанії та Молдови. Іде підготовка до подачі на грантові 

програми у 2016 році. 

- у вересні 2015р. було проведено методичний семінар на кафедрі по 

програмам Horizon 2020 та Erasmus+; 

- було проведено методичний семінар зі студентами щодо програм 

мобільності, участі у грантових програмах та можливостей отримання стипендій 

для навчання в університетах-партнерах; 

- почалась робота з підготовки до впровадження викладання програми 

магістерської підготовки на англійській мові; 

-  студенти кафедри приймають участь в програмах Подвійний диплом та 

ErasmusMundus за підтримки Відділу академічної мобільності (так, студенти 

кафедри Гречухін Антон (УЕ-41м) та Гречухін Олексій (УЕ-41м) навчаються за 

подвійним дипломом у рамках співробітництва з  Вищою банківською школою у 

м. Вроцлаві (Польща)); 

- у партнерстві з Білоруським національним технічним університетом  

факультетом маркетингу, менеджменту, підприємництва проведено ХІV 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки»; 

- співробітництво з деканом економічного факультету Варшавського 

університету  технологій п.KpуzxsztofFantarek продовжуються співпраця щодо 

проведення спільної наукової  конференції, проведення науково-практичного 

бізнес-семінару для польських та українських підприємців на базі НТУУ «КПІ»; 

- ведуться переговори з Brno Universityof Technology Faculty of Business and 

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

відвідування викладачами кафедри BrnoInternationalWeek. 

- кафедра опікується викладанням дисципліни «Управління міжнародними 

проектами» для аспірантів НТУУ «КПІ» з метою підготовки фахівців з 

міжнародної діяльності; 

- викладачі кафедри приймають участь в доопрацюванні та видавництві 

оновлених методичних матеріалів «Підготовка проектних пропозицій за 

програмою Горизонт 2020» та посібника «Правові, фінансові та управлінські 

аспекти участі у проектах програми Горизонт 2020»; 

- кафедра співпрацює з Internationalacademyofsocial-economicsciences 

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

участі у конференціях, обміні досвідом; 

- викладачі кафедри приймали участь організації та проведенні 

інформаційних днів по програмі Horizon 2020 у Києві в НТУУ «КПІ» 5.11.2015, 

9.11.2015, 23.11.2015, в Одесі 3.12.2015 та Львові 19.11.2015 

- 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: 



- Гречухін Антон (УЕ-41м) - навчаються за подвійним дипломом у рамках 

співробітництва з  Вищою банківською школою у м. Вроцлаві (Польща); 

- Гречухін Олексій (УЕ-41м) навчаються за подвійним дипломом у рамках 

співробітництва з  Вищою банківською школою у м. Вроцлаві (Польща). 

 

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН 

України та галузевими Академіями Наук України 

 

6. Публікації 

За результатами роботи викладачами кафедри у 2015 році було: 

 видано монографій – 2; 

 видано 13 методичних рекомендацій; 

 отримано 5 патенти на корисну модель; 

 опубліковано 50 статей у фахових виданнях з переліку ВАК України, 

загальним обсягом 14,90 друк. арк.; 

 опубліковано 64 статі у виданнях науково-метричних баз, загальним 

обсягом 13,21 друк. арк.; 

 опубліковано 44 статті у інших наукових виданнях не з переліку ВАК 

України, загальним обсягом 14,71 друк. арк.; 

 опубліковано 2 статті у закордонних виданнях, загальним обсягом 0,91 

друк. арк.; 

 зроблено 125 апробація на міжнародних та науково-практичних 

конференціях; 

 25 листопада 2015 року проведено ХІV Міжнародну науково-

практичну конференцію «Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки»; 

 видано збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і 

підприємництво» випуск №16. – К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 

2015. –312 с. 

 видано матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» – 

К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2015. – 204с. 

 

Монографії 
1. Мартиненко В.П. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації 

глобалізаційних процесів / Монографія/ В.П. Мартиненко, Т.А. Говорушко, К.В. Багацька та 

інш. - Львів «Магнолія 2006», 2015. – 264 с. (14,2) 

2. František Janíček и другие. Энергия - настоящее и будущее [Текст]: монографія / František 

Janіček, Pavol Božek, Jaroslav Kultan, Bachmačuk Sergіj и другие  – Факультет 

«Электротехники и информационных технологии», Словацкий технический университет в 

Братиславе: Ви-во Aмос 2014. ISBN 978-80-904766-2-2– 212 с. (13,6 д.а.) 

3. Кузьмінська Н.Л. Management. Cases. Book / T.Mostenska, O.Ralko – Kyiv : NUFT, 2015. (Chapter 4.3. 

Information, its types and role in management, 0,9 д.а.)  
 

 

методична література 
1. «Мікроекономіка: Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи, 

поточного і підсумкового контролю їх знань"  для студентів галузі знань 0305 "Економіка та 



підприємництво" напряму підготовки 6.050304  «Економіка підприємства»  в електронному 

вигляді. (Автор: Бойчук Н.Я.). Присвоїти гриф „Рекомендовано Вченою Радою ФММ 

(Протокол № 9 від 27.04.15) (2,71 д.а.) 

2. «Мікроекономіка: Методичні рекомендації до самостійної роботи"  для студентів галузі 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки   6.050307  «Маркетинг»  в 

електронному вигляді. (Автор: Бойчук Н.Я.). Присвоїти гриф „Рекомендовано Вченою 

Радою ФММ (Протокол № 10 від 25.05.15) (2,67 д.а.) 

3. «Основи економічної теорії»: Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної 

роботи для підготовки студентів технічних галузей знань \Уклад. Андрусь О.І., Кривда О.В., 

Шевчук Н.А. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 10 с. (Гриф надано Вченою радою ФММ Протокол 

№2 від 28.09. 2015 р.) 0.34 д.а. 

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

студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030503 

«Міжнародна економіка» (денної форми навчання) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; 

уклад. Ю. В. Тюленєва. – Електронні текстові данні (1 файл: 852 Кбайт). – Київ : НТУУ 

«КПІ», 2015. – 30 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13127 (1,3 

д.а.) 

5. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Податкова система» для студентів денної і заочної форми навчання 

напрямку підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Електронний ресурс] / НТУУ 

«КПІ» ; уклад. А. В. Гречко. – Електронні текстові дані (1 файл: 673 Кбайт). – Київ : 

НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с. – Назва з екрана. – Доступ 

: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10218 (1,75 д.а.) 

6. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Економіка підприємства» для студентів денної і заочної форми навчання 

напрямку підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030502 «Економічна 

кібернетика», 6.030507 «Маркетинг». [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. 

Клименко, А. В. Гречко, Б. М. Сердюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,35 Кбайт). – 

Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 108 с. – Назва з екрана. – Доступ 

: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10221 (4,5 д.а.) 

7. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 

технічних галузей знань денної та заочної форм навчання (електронне видання). / Укладачі: 

Андрусь О.І., Зеленська М.О., Кривда О.В., Шевчук Н.А. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 47 с. 

(Ухвалено методичною радою факультету менеджменту та маркетингу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Протокол № 4 від 15 

грудня 2014 р.) 2.7 д.а. 

8. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (денної та заочної форми навчання) 

[Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Гречко. – Електронні текстові дані (1 

файл: 850 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 74 с. – Назва з екрана. – Доступ 

: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10222  (3,08 д.а.) 
9. Основи економічної теорії: Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи 

для підготовки студентів технічних галузей знань \Уклад. Андрусь О.І., Кривда О.В., Шевчук Н.А. – К.: 
НТУУ «КПІ», 2015. – 10 с. (Гриф надано Вченою радою ФММПротокол №2 від 28.09. 2015 р.). 

10. Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія): Конспект лекцій з дисципліни для студентів галузі 

знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 

6.030507»Маркенинг, 6.030502 «Економічна кібернетика» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С.О. 

Кириченко. – Електронні текстові дані дані (1 файл: 545 Кбайт). – К.:НТУУ «КПІ»,  2015. – 326 с. – Назва з 

екрана.– Доступ : https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-VaHhaeW10dDRvbWs/edit (12,2д.а.) 

11. Фінанси: Конспект лекцій з дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507»Маркенинг» » [Електронний ресурс] / 

НТУУ «КПІ» ; уклад. С.О. Кириченко. – Електронні текстові дані дані (1 файл: 545 Кбайт). – К.:НТУУ «КПІ»,  

2015. – 220 с. – Назва з екрана.– Доступ : https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-VQ1JJODJhS1hKNFE/edit  

(8,4 д.а) 

12. Фінанси: Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни для студентів галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 

6.030507»Маркенинг» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С.О. Кириченко. – Електронні текстові 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13127
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10218
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10221
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10222
https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-VaHhaeW10dDRvbWs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-VQ1JJODJhS1hKNFE/edit


дані дані (1 файл: 545 Кбайт). – К.:НТУУ «КПІ»,  2015. – 119 с. – Назва з екрана.– Доступ : 

https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-VSDNjeF9oSUcxbG8/edit (3,1 д.а.) 

13. Фінанси: Термінологічний словник з дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507»Маркетинг» 

[Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С.О. Кириченко. – Електронні текстові дані дані (1 файл: 545 

Кбайт). – К.:НТУУ «КПІ»,  2015. – 75 с. – Назва з екрана.– Доступ : https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-

VOEwycm1VVkx4Wmc/edit (2,34 д.а.) 

 

 

Статті:    

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

закордонних)/в наукометричних базах  

Економіки і 

підприємництва  

50/46/2/64 

 

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  

125 75 1 1 

 

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  

32 1 

 

Видані матеріали 

 збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» 

випуск № 16. К: ІВЦ Видавництво Політехніка, 2015. –312 с.  

сайт збірника – www.sb-keip.kpi.ua 

 матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток 

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

Політехніка, 2015. – 204с. http://konf-keip.kpi.ua/ - 

 

7. Конференції, семінари, виставки 

Кафедра  Кількість (викладачі та 

аспіранти/студенти) 

Економіки і підприємництва  125/111 

https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-VSDNjeF9oSUcxbG8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-VOEwycm1VVkx4Wmc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7r8CtUx5p-VOEwycm1VVkx4Wmc/edit
http://konf-keip.kpi.ua/


За поточний рік колективом кафедри 25 листопада 2015 р. проведено ХІV 

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. 

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» 25 листопада 2015 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 

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, 

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

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

Марченко В.М., д.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 260 робіт опубліковано 245 робіт.  

Взяли участь такі факультети: ФММ (з них спеціальність УЕ -90 робота), ІХФ, 

ХТФ, ВПІ, ТЕФ, ФБТ, ІЕЕ, ФСП, а також представники інших вузів: 

Національний авіаційний університет - 7 

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


Національний університет харчових технологій - 3 

Міжнародний науково-технічний університет ім. Юрія Бугая – 10 

Чернігівський національний технологічний університет-1 

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України -2 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка -2 

Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара – 2 

ДНВЗ «Університет банківської справи» - 1 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» - 1 

 

 

Також у конференції взяли участь представники інших держав: 

Лодзинський технічний університет (Польща) - 1 

Белорусский национальный технический университет (Білорусь) -2 

Université du Maine (Франція) -1 

Masaryk University (Czech Republic) -2 

Kingston University (Великобританія) – 1 

Университет имени  Асена Златарова (Болгарія) - 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» ХІV 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» ХІV Міжнародної науково-

практичну конференцію «Розвиток підприємництва як фактор росту національної 

економіки» ФММ; 

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

«Економіка підприємства» ХІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та 

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

управління» ФММ. 

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

ХVІ 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: 
- 11.02.2015 р. – на тему «Управління трансакційними витратами машинобудівних 

підприємств» (доповідач – Макалюк І.В.) 

- 18.02.2015 р. – на тему «Відтворення основних засобів підприємств комунальної 

теплоенергетики з використанням лізингу» (доповідач – Ключнікова М.В.) 

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


- 25.02.2015 р. – на тему «Механізм антикризового управління на промислових 

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

- 8.04.2015 р. - на тему «Концептуально-теоретичні засади управління трудовим 

потенціалом машинобудівних підприємств» (доповідач – Сімчера О.І.)  

- 24.06.2015 р. – на тему «Удосконалення механізму антикризового управління на 

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

- 17.06.2015 р. - на тему «Прикладні аспекти управління трудовим потенціалом 

підприємств промисловості» (доповідач – Сімчера О.І.)  

- 07.10.2015 р. – на тему «Механізм залучення інвестиційних ресурсів у підприємства 

розподілення електроенергії» (доповідач – Чорній Б.П.) 

- 11.11.2015 р. - на тему «Управління трудовим потенціалом машинобудівних 

підприємств» (доповідач – Сімчера О.І.)  

 

На 2016 р. запланована ХV 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 ХV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки» у 2016 році. Випуск збірника наукових праць, випуск 

№ 17 18, «Сучасні проблеми і підприємництво» у 2016 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» 

 

8. Наукові досягнення 

У 2015 р. були визнані переможцями конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації:  

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

 

  Шашина М.В. - Отримання вченого звання доцента кафедри економіки і 

підприємництва рішенням Атестаційної колегії МОН України від 28 квітня 2015 

року протокол № 2/02-Д 

 

За результатами проведення ХІV Міжнародної науково-практичної 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» були 



відзначені дипломами з спеціальності «економіка підприємництва» наступні 

студенти: 

Дипломами І ступеня: Хоменко Т.Ю. УЕ-21, Гусак Ю.О. УЕ-21 

Дипломами ІІ ступеня: Медведіва А.Д. УЕ- 41, Аларіки С.М. УЕ-42, 

Дипломами ІІІ ступеня: Орехова УЕ- 41м, Рубцов А.М. УЕ-21 

 

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності 

У 2015 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. Онішенко А.М. – проф. каф. економічної кібернетики 

Національного університету ім. Т. Шевченко, 

- к.е.н. Письменна У.Е. – к.е.н., с.н.с. ДУ інститут Економіки та 

прогнозування НАНУ 

 

Викладачі кафедри приймають участь у товариствах за межами 

університету: 

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

Сігайов А.О., Марченко В.М., Тульчинська С.О., Шашина М.В.; 

- члени вченої ради факультету менеджменту та маркетингу НТУУ 

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

- Членство у спеціалізованих вчених радах по захисту кандидатських і 

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

- 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  - Марченко В.М. 

 

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 2016 рік 

http://keip.kpi.ua/


Планується за результатами тендера фінансування г/д робіт в розмірі 

2000 грн. 

Випуск 2 наукових збірників по проблемам розвитку підприємництва в 

Україні. 

Організація на базі кафедри економіки і підприємництва факультету 

менеджменту та маркетингу ХV Міжнародной науково-практичной конференції 

«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». 

 

 

Завідувач кафедри  

економіки і підприємництва         П.В. Круш 

 


