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2020 

 

Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу 
 

Найважливіші здобутки: 

 

1. Відбулись захисти 2 докторських дисертацій. 

2. Кафедрою виконується 6 науково-дослідних тем. 

3. Кафедра має 2 стипендіатів Президента України, ВРУ.  

Аналіз наукової діяльності кафедри економіки і підприємництва у 2020  

році показав, що у поточному році кафедра отримала позитивні кількісні та 

якісні показники наукової діяльності з урахуванням карантину, оголошеного в 

Україні та світі.  

 

Кількісні показники, що характеризують наукову роботу кафедри 

економіки і підприємництва у 2020 р.: 

 Кількість захищених докторських дисертацій – 2. 

 Кількість захищених кандидатських дисертацій – 0  

 Кількість міжнародних НДР – 0.  

 Кількість дежбюджентних НДР – 0 

 Кількість госпдоговірних НДР – 0 

 Кількість ініціативних НДР – 6 

 Кількість виданих в Україні монографій – 4 

 Кількість виданих закордоном монографій - 2 

 Кількість колективних монографій – 3 

 Кількість колективних зарубіжних монографій – 3 

 Кількість виданих підручників – 1 

 Кількість виданих навчальних посібників – 12 

 Електронні сертифіковані видання - 0 

 Кількість фахових збірників наукових праць – 0 

 Кількість наукометричних збірників наукових праць - 1 

 Кількість опублікованих статей  – 113 

 Кількість опублікованих тез  – 157 

 Кількість проведених конференцій  – 1 

 Кількість проведених наукових та науково-практичних семінарів - 6 

 Отримано патентів – 2 

 Отримано свідоцтв авторських прав – 1 



 Кількість наукових гуртків - 0 

 Переможців міжнародних конкурсів наукових робіт – 0 

 Переможців всеукраїнських конкурсів наукових робіт – 0 

 Переможців міжнародних олімпіад - 0 

 Переможців всеукраїнських олімпіад – 0 (не проводилися в зв’язку із пандемією) 

 Отримано грантів – 0 

 Стипендія Президента України - 1 

 Стипендіати Верховної Ради України – 1 

 Стипендіати Кабінету Міністрів – 2   

 Кількість аспірантів і здобувачів – 271 

 Закінчили навчання в аспірантурі у 2020 році – 4 

 Зараховано до аспірантури  - 4 

Сторінка з інформацією про наукову діяльність ФММ на сайті факультету:  

http://fmm.kpi.ua/ua/scientific_activitiesЗвіти з наукової діяльності ФММ по роках 

на сайті ФММ: http://fmm.kpi.ua/ua/science_reports   

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової 

роботи з навчальним процесом 
 

1.1   Підготовка кандидатів та докторів наук  
 

У 2020 році співробітниками кафедри захищено кандидатських дисертацій: 0  
 

У 2020 році співробітниками кафедри захищено докторських дисертацій: 2  
 

1. Гречко Алла Володимирівна, доцент кафедри економіки і підприємництва, 14 лютого 

2020 р., Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Фіскальні стимули сталого розвитку 

регіональних господарських систем в умовах інституціональних змін», науковий керівник: 

д.е.н, професор Худолей В.Ю., ректор ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая». (кафедра економіки і підприємництва)  

2. Дергалюк Богдан Володимирович, доцент кафедри економіки і підприємництва, 16 

жовтня 2020 р., Д 79.051.01 у Чернігівському національному технологічному університеті на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Структурна модернізація регіональної 

економіки та детермінанти прискорення цих процесів через капіталізацію інтелектуального 

потенціалу», науковий керівник: д.е.н, професор Бутко М.П., завідувач кафедри менеджменту 

і державної служби Національного університету «Чернігівська політехніка».  (кафедра 

економіки і підприємництва)  

 

 

 

                                                           
1 Станом на 01.12.2020. 

http://fmm.kpi.ua/ua/scientific_activities
http://fmm.kpi.ua/ua/science_reports


1.2 Науково-дослідна робота студентів 

  
Назва і керівники студентських наукових гуртків 

Загальна кількість гуртків на кафедрі: 0 

Кількість залучених студентів:0 

___________________________________________________________________________ 
 

Участь у виконанні НДР 

 

Кафедра економіки і підприємництва 

У звітному періоді студенти ФММ брали участь у виконанні ініціативних НДР 

кафедри загальною чисельністю 41 осіб на безоплатній основі.  

 

Кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій 

Протягом звітного року на факультеті було проведено 11 науково-практичних конференцій та 

було зроблено понад 423 доповіді.  

Назви конференцій, проведених на базі ФММ НТУУ „КПІ”:  

№ Назва конфренції  Кількість доповідей 

студентів 

факультету 

   

   

   

   

5 Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки» 

49  

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

Кількість публікацій та патентів самостійно та у співавторстві   
1. Кількість патентів – 0.  

Не є профільним напрямом для студентів факультету виходячи із специфіки факультету 
  



2. Кількість публікацій загалом по кафедрі:  
 

Кафедра економіки і підприємництва:  

Кількість фахових статей 

студентів 

Кількість нефахових наукових 

статей студентів 

Кількість 

тез 

Самостійно У 

співавторстві 

- 8  29  101 

 
  

 

Публікації у факультетських збірниках наукових праць молодих вчених 

1. У 2020  році буде надруковано збірник праць XІХ  науково-практичної 

конференції 25 листопада 2020 р. «Розвиток підприємництва як фактор 

росту національної економіки». Загальна кількість опублікованих праць – 130 

(сайт збірника: http://journals.uran.ua/index.php/wissn006). Збірник переведено на 

платформу OJS. 

 

Участь в олімпіадах 
Кількість переможців Міжнародних олімпіад: 0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: ІІ етап не проводився у зв’язку з 

пандемією  

Відзнаки учасникам Всеукраїнських олімпіад: ІІ етап не проводився у зв’язку з 

пандемією   

Кількість учасників олімпіад (І етап ІІ етап не проводився у зв’язку з пандемією ): 14 

осіб 

__________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  

Кафедра економіки і підприємництва:  
Кількість переможців Міжнародних олімпіад:  0 

Кількість переможців Всеукраїнських олімпіад: 0 

Кількість учасників олімпіад:14  у І етапі 

 
Конкурси наукових робіт студентів  

__________________________________________________________________________ 

По кафедрах:  
 

 

 
 

 

Кафедра економіки і підприємництва: 



−  Кількість учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт:10 

− Кількість переможців другого туру переможців Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт: 6 

− 1. Сердюк Артур Миколайович отримав Диплом І ступеня на 

Всеукраїнському  конкурсі дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі 

спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти «бакалавр», 

що був проведений у Харківському національному автомобільно-дорожньому 

університеті 23.04.2020. Науковий керівник к.е.н., доцент Гречко А.В. Тема 

дипломної роботи: Економічне обґрунтування напрямів зростання 

конкурентоспроможності продукції ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг». 

− 2. Мєдвєдєва Алла Дмитрівна отримала Диплом ІІ ступеня на 

Всеукраїнському  конкурсі дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі 

спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти «магістр», що 

був проведений у Харківському національному автомобільно-дорожньому 

університеті 23.04.2020. Науковий керівник к.е.н., старший викладач Погребняк 

А.Ю. Тема дипломної роботи: «Управління антикризовою стратегією 

підприємства з метою забезпечення сталого розвитку». 

− 3. Солосіч Олександр Сергійович отримав Диплом ІІ ступеня на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Управління фінансово-економічною безпекою», що був проведений 31.03.2020 

у Харківському національному економічному університеті імені Семена 

Кузнеця. Науковий керівник д.е.н., професор Тульчинська С.О. Тема наукової 

роботи: «Дослідження економічної безпеки комунальних підприємств м. Києва 

у розрізі прибутковості їх діяльності на прикладі КП  «Промінь». 

− 4. Ліндаєв Дмитро Владиславович отримав Диплом ІІ ступеня на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 

«Підприємництво», що був проведений у Державному університеті 

«Житомирська політехніка» 30.04.2020 року.   Науковий керівник к.е.н., 

професор Круш П.В. Тема наукової роботи: «Економічне обґрунтування 

напрямів підвищення ефективності збутової діяльності ПАТ «Львівська 

кондитерська фабрика «Світоч»». 

− 5. Кучевська Ірина отримала Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальностей  

«Економіка підприємства», що обув проведений на базі ДВНЗ «Київський 

національний університет імені Вадима Гетьмана» 2-3 квітня 2020 року. 

Науковий керівник д.е.н., професор Марченко В.М. Тема наукової роботи: 

«Економічне обґрунтування напрямків зростання збутової діяльності ТОВ 

«Український папір»». 

− 6. Гнип Дарія отримала Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальностей «Економіка 

підприємства», що був проведений на базі ДВНЗ «Київський національний 



університет імені Вадима Гетьмана» 2-3 квітня 2020 року. Науковий керівник 

к.е.н., доцент Хринюк О.С. Тема наукової роботи: «Економічне обґрунтування 

напрямів зростання конкурентоспроможності продукції ТОВ «Матрикс-ГРУП». 

  

Участь у грантах 
 

Кількість переможців: 0 

____________________________________________________________________

_____ 
По кафедрах:  

Кафедра економіки і підприємництва: немає  

Приклади кращих наукових робіт студентів, що були нагороджені 
Кафедра економіки і підприємництва 

− Сердюк Артур Миколайович отримав Диплом І ступеня на Всеукраїнському  конкурсі 

дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» 

за ступенем вищої освіти «бакалавр», що був проведений у Харківському національному 

автомобільно-дорожньому університеті 23.04.2020. Науковий керівник к.е.н., доцент Гречко 

А.В. Тема дипломної роботи: Економічне обґрунтування напрямів зростання 

конкурентоспроможності продукції ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг». 

  

Участь студентів у виставках 

Не брали виходячи із профілю факультету  

 

 

Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях 
Кафедра економіки і підприємництва: 4 
 

Проведені конференції та семінари                                       
  

Конференції, проведених на базі ФММ  КПІ ім. Ігоря Сікорського, в яких брали участь 

студенти факультету:  

 

№ Назва конференції 

  

  

  

  

5 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як 

фактор росту національної економіки» (кафедра економіки і 

підприємництва) 

  

  

  

  



  

  

  

 

Проведені семінари:  

 

Кафедра економіки і підприємництва: 3 

1. 24.06.2020 р. Науковий семінар кафедри економіки і підприємництва за темою 

дисертаційної роботи Шашиної М.В. «Структурна модернізація регіональної економіки в 

умовах змін інституціонального середовища» на на платформі Zoom.. 
2. Міжкафедральний науковий семінар, що проведено на кафедрі економіки і 

підприємництва 28.10.20р.  за темою дисертаційної роботи Шашиної М.В. «Структурна 

модернізація регіональної економіки в умовах змін інституціонального середовища» на 

платформі Zoom. 

3. ХІX Міжнародна науково-практична конференція: "Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки", яка відбудеться 25 

листопада 2020 року. 
 

 

Інші форми науково-дослідної  роботи молодих учених 

Кафедра  економіки і підприємництва:відсутні  
 

 

1.3. Науково-дослідна робота молодих учених 
 

Чисельність молодих учених, усього: 

Кафедра  Кількість Кількість цитувань 

у виданнях, що 

входять до 

наукометричних баз 

даних 

   

   

   

Економіки і підприємництва  5 95 

   

   

   

 
 

 

Одержання премій, грантів, стипендій КМУ, ВРУ тощо 



 

Студенти кафедри економіки і підприємництва: 

− Солосіч Олександр  - стипендія Верховної Ради України протягом 2019/20  н.р. 

− Місяйло Олена - стипендія Президента України на ІІ семестр 2020 р. 

 

  
Публікації молодих вчених: 

 

Кафедра  Монографії Підруч

ники  

Посіб

ники  

Статті 

всь

ого 

у 

зарубі

жних 

виданн

ях 

країн 

ОЕСР 

у 

міжнарод

них 

наукомет

ричних 

базах 

даних  

в 

тому 

числі

: –

(Scop

us і 

Web 

of 

Scien

ce,). 

Всь

ого 

Закорд

оном    

         

         

         

Економік

и і 

підприєм

ництва  

5 1 - 1 26 - 22 1 

         

         

         

  

 
 

 

2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок 

за пріоритетними напрямами  
 

 

2.1 Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, 

конкурентоспроможних прикладних розробок  
 

 



2.4. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах 

у межах робочого часу викладачів 
 

 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт. 

 

 

Кафедра економіки і підприємництва   
  

ФММ-4/4-2011 

Д/Р № 0108U009338 «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-інвестиційної 

моделі економіки України» (кафедра економіки і підприємництва, факультет 

менеджменту та маркетингу. – керівник Круш П.В.) 

  Обґрунтовано роль бізнесу у виконанні соціально значущих функцій в економіці 

країни. Зокрема, виявлено, що соціально відповідальні компанії забезпечують більш 

ефективне управління персоналом та формують запас його міцності і адаптивності в умовах 

цифрової економіки. Удосконалено методичний підхід до оцінювання ступеня впливу 

фіскальних стимулів на рівень сталості розвитку продуктивних сил регіонів України. 

Результати було впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, зокрема 

«Організація підприємницької діяльності»,  «Проектний аналіз», «Потенціал і розвиток  

підприємства»,, «Планування та контроль на підприємстві» «Економічне управління 

підприємством» 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 1 монографію, 

3 фахові статті (із них 2 у збірниках цитування міжнародних баз даних), опубліковано 11 тез 

доповідей на конференції.  

 

 

ФММ-4/1-2016 
Д/Р 0116U002565 «Підвищення ефективності функціонування інституціональної 

структури національного господарства» (кафедра економіки і підприємництва, факультет 

менеджменту та маркетингу. – керівник Тульчинська С.О.) 

   Розроблено пропозиції щодо модернізаційних аспектів сталого розвитку регіональних 

господарських систем через задіяння інституціональних передумов посилення впливу 

фіскальних стимулів на процес сталого просторового розвитку відповідно до Європейської 

практики. Сформульовано концептуальні засади посилення впливу податкових і бюджетних 

мотивацій на процеси сталого просторового розвитку регіонів, що ґрунтуються на дотриманні 

релевантних чинників модернізації продуктивних сил. 

Практичні результати щодо фіскального стимулювання сталого розвитку регіональних 

господарських систем в умовах інституціональних змін були використані у діяльності 

Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України: відповідно до етапів 

запровадження та об’єктивних передумов типологізації політики в країнах Європейського 

Союзу, декларації конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку «Ріо + 20», 

глобальних цілей сталого розвитку, узгоджених Самітом ООН на період до 2030 р., стратегії 

подальшого економічного розвитку Європейського Союзу «Європа-2020: стратегії розумного, 

стійкого і всеосяжного розвитку», прийнятої Європейською Радою, та затверджених 

пріоритетних цілей сталого розвитку України до 2030 р. у роботі Комітету було використано 

пропозиції щодо модернізаційних аспектів сталого розвитку регіональних господарських 



систем через задіяння інституціональних передумов посилення впливу фіскальних стимулів 

на процес сталого просторового розвитку відповідно до Європейської практики (довідка № 

04-17/16-312(91821) від 14.05.2019 р.);  

  Результати було впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія)», «Податкова система», 

«Національна економіка», «Державне регулювання економіки», “Фінанси”. 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 3 монографії, 5 

фахових статей (із них 3 у збірниках цитування міжнародних баз даних), опубліковано 10 тез 

доповідей. У звітному році з використанням результатів виконаних робіт захищено 1 

докторську дисертацію. 

 

 ФММ-4/2-2016 
Д/Р 0116U004578 «Економічна діагностика в системі управління суб’єктів 

господарювання в ринкових умовах» (кафедра економіки і підприємництва, факультет 

менеджменту та маркетингу – керівник Мартиненко В.П.) 

  Удосконалено науково-методичний̆ підхід до оцінювання конкурентоспроможності 

продукції промислових підприємств. Запропоновано та обгрунтовано для оцінки 

конкурентоспроможності продукції використання диференціального, комплексного та 

змішаного методів, а також інтегрований показник конкурентоспроможності продукції. В 

процесі дослідження визначено проблеми системи державного регулювання розвитку 

підприємств в сфері інформаційних технологій, до яких віднесено:  відсутність єдиного 

центру державного регулювання розвитку підприємств; відсутність чіткого регулювання 

розвитку підприємств в сфері інтернет- реклами; недосконале правове регулювання 

розповсюдження «спаму»; відсутня чітка імплементація впроваджених методів порівняльного 

маркетингу. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні низки дисциплін, 

зокрема: "Інформаційно-аналітична діяльність економіста", мни”, “Економічна 

діагностика”,  «Методи та моделі аналітичної діяльності 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 3  фахові 

статті (із них 2  у збірниках цитування міжнародних баз даних), спільно з студентами - 2 

статті, опубліковано 10 тез доповідей. До виконання залучалось 6 студентів.  

 

 ФММ-4/3-2016 
Д/Р 0116U004579 «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи 

їх вирішення» (кафедра економіки і підприємництва, факультет менеджменту та 

маркетингу. – керівник Круш П.В.) 

  Запропоновано методику оцінки інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання на 

основі визначення інтегрального показника безпеки інвестиційних операцій в умовах 

інформаційної економіки. Розроблено систему загальноекономічних та специфічних 

принципів щодо прискореної територіально-виробничої оптимізації регіональних 

господарських систем. 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема "Організація підприємницької діяльності", «Економічна теорія», «Аналіз діяльності 

підприємства»,  «Управління витратами» 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 2 монографії,, 3  

фахові статті (із них 2  у збірниках цитування міжнародних баз даних), спільно з 

студентами - 3 статті, опубліковано 12 тез доповідей. До виконання залучалось 5 студентів.  

 

ФММ-4/4-2016 



Д/Р 0116U004577 «Управління економічною безпекою суб’єктів національного 

господарства» (кафедра економіки і підприємництва, факультет менеджменту та 

маркетингу. – керівник Марченко В.М.) 

  Розроблено два концептуальні підходи до формування системи економічної безпеки: 1) 

система попередження та раннього реагування на основі вхідних сигналів про загрози, 

небезпеки та ризики; 2) система реагування на небезпеки та ризики у разі їх негативного 

впливу на результати діяльності підприємства. Виокремлено базові характеристики 

ідентифікованих концептуальних підходів до формування системи економічної безпеки, які 

дозволили виявити ключові відмінності та переваги застосування кожного із них. Сформовані 

характеристики порівняння (вхідні індикатори реагування, об'єкти управління, вихідні 

результати управління системою економічною безпекою, методологія управління 

економічною безпекою, мета системи, інструментарій, місце ресурсів в системі, місце 

капіталізації в системі). Виявлено різні цільові орієнтири та різну властивість капіталізації в 

забезпеченні стану економічної безпеки.  Виявлено нелінійну залежність капіталізації та стану 

економічної безпеки підприємства. 

  Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Економічна безпека підприємств», «Інтелектуальний бізнес», «Фінансовий 

менеджмент».  

З використанням результатів виконаної роботи опубліковано 4  фахові статті, спільно з 

студентами - 2 статті,   опубліковано 2 тези доповідей. До виконання залучалось 5 

студентів.  

 

 ФММ-4/5-2016 
Д/Р 0116U002566 «Державний та приватний сектори в системі управління та 

регулювання національного господарства» (кафедра економіки і підприємництва, 

факультет менеджменту та маркетингу. – керівник Шашина М.В.) 

  Розроблено методичний інструментарій щодо оцінювання структурних зрушень задля 

інтенсифікації економічного розвитку регіонального простору, виокремлені та оцінений 

детермінуючий вплив інтелектуалізації економіки, обґрунтовано завдання прискореної 

територіально-виробничої оптимізації регіональних господарських систем. 

     Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні ряду дисциплін, 

зокрема «Організація підприємницької діяльності»,  «Глобальна економіка», «Національна 

економіка», «Державне регулювання економіки», «Економіка та організація інноваційної 

діяльності» 

З використанням результатів виконаної роботи опубліковано  1  монографію, 14 фахових 

статей, зроблено 6 доповідей на конференціях. 

    

 

 

 

3. Інноваційна діяльність 
 

3.1. Діяльність в рамках інноваційного середовища Науковий парк 

«Київська політехніка». Участь у Фестивалі інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge» 
 



3.2. Виконання проектів та приклади створеної інноваційної продукції 

для потреб оборони і безпеки держави. 
Науковий напрям кафедри не передбачає такої участі.  

 

3.3. Аналіз інноваційної діяльності з Київською міською державною 

адміністрацією, з облдержадміністраціями, міністерствами та 

вітчизняними підприємствами, зокрема м. Києва 

 
 

3.4. Інформація щодо комерціалізації та впровадження результатів 

розробок  
 

 

3.5. Інформація щодо укладених ліцензійних договорів та коштів від 

продажу ліцензій (тис. грн.). Кількість отриманих охоронних документів за 

категоріями: власник КПІ/інший; закордонний патент.  
 

 

Кафедра економіки і підприємництва: 

Патенти: 2 

1. Пластинчасто-ребриста теплообмінна поверхня. Ніщик О.П., Терех О.М., 

Руденко О.І., Вознюк М.М. Патент України на корисну модель № 140448 - 

Опубл. 25.02.2020. Бюл.№ 4/2020. 

2. Транформатор. Руденко О.І., Ніщик О.П., Отрох Е.А.,Терех А.М. Заявка на 

патент на корисну модель  № u 2020 05019 Україна. (від 04.08.2020) 

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 1 

    Свідоцтво №98690 України про реєстрацію авторського права на твір 

Комп’ютерна програма «Моделювання розповсюдження захворюваності на 

COVID-19 на території України та Італії» / О.В. Кривда, М.В. Городецький / 

Державна служба інтелектуальної власності України - 16.07.2020. 

 
 

4. Міжнародне наукове співробітництво 
4.1. Аналіз і приклади участі науковців підрозділу у виконанні міжнародних наукових 

проектів, договорів, грантів, контрактів. 
  

 

4.2. Участь у програмі ЄС «Горизонт 2020» та НАТО 

 У поточному році не було.  

 

 



 

 

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами 

НАН України та галузевими академіями наук Україн 
  
 

 

 

6.Публікації 
  

МОНОГРАФІЇ:  

 

1. Гречко А.В.Передумови фіскального стимулювання сталого розвитку регіональних 

господарських систем. Херсон, Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. 412 с. 

2.  Дергалюк Б. В. Капіталізація інтелектуального капіталу як детермінанта структурної 

модернізації регіональної економіки. Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. 446 с. 

3. Тульчинська С.О., Дергалюк М.О. Оцінювання ефективності організаційно-

економічного механізму розвитку агропромислового комплексу регіонів України: 

монографія. Херсон, Ви-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. 196 с. 

4. Худолей В. Ю., Тульчинський Р. В., Гречко А.В. Децентралізація як передумова 

модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України. Херсон, Вид-во ФОП 

Вишемирський В. С., 2019. 112 с. 

 

 

Закордонні монографії 

1. Dergalyk M., Tulchynska S., Popelo O. Evalution of the Development of Agro-Industrial 

Complex:case for Ukraine`s regions: monograph. Mauritius: LAMBERT Academic Pudishing, 2020. 

224 p. 

2. Kyrychenco S. Tulchynska S., Popelo O. Determinants of social infrastructure development: 

monograph. Mauritius: LAMBERT Academic Pudishing, 2020. 210 p. 

 

 

Колективні монографії:  
1. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: 

колективна монографія. / Тульчинська С. О., Погребняк А. Ю., Дергалюк М. О. Стратегічні 

напрями управління ризиками інноваційними ІТ проектами. Київ, НАУ, 2019. С. 254-270. 

2. Марченко В. М. Управління цінністю проекту. Менеджмент організацій і 

адміністрування: теорія та практика: колект. монографія / за ред. проф. Н. С. Скопенко, проф. 

О. І. Драган. – К.: Кафедра, 2020. – 404 с. С.107-136  

3. Тульчинська С.О., Вовк О.М. Методологічні засади модернізації підприємств 

інфраструктурної сфери. Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного 

відтворення: колективна монографія. Київ, ФОП Маслаков. 2020. С. 33-40. 

 

Колективні зарубіжні монографії  

1.    Dergaliuk B. Challenges of structural modernization and intellectual capitalization of the 

economy of Ukrainian regions. Sustainable social development strategies and mechanisms for their 



implementation in the global dimension: collective monograph. Riga, Institute of Economics of the 

Latvian Academy of Sciences, 2020. 296 р. [P. 184-192]. 

2. Hrechko A. Fiscal decentralization as a the sustainable development of regional economic 

systems. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine. Collective 

monograph. OKTAN PRINT s.r.o. 2019. Czech Republic. P. 494. [С. 207-221]. 

3.  Tulchynska S., Hrechko A. Fiscal decentralization as a factor in the sustainable development 

of regional economic systems. Development of the innovative environmental and economic system 

in Ukraine. Collective monograph. OKTAN PRINT s.r.o. 2019. Czech Republic. P.207-211.  

 

 

 

ПІДРУЧНИКИ: 

 

З грифом МОН: немає 

 

Підручники з університетським та іншими видами грифів: 
1. Економіка енергетики. Підручник з грифом Вченої ради ФММ  КПІ ім. Ігоря 

Сікорського / Бахмачук С.В.,Скловська Є.Г., Сердюк Б.М., Шевченко Т.Є.// К.: Каравела, 

2019.: 456 с. 

 
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:  

 

З грифом МОН: немає 

 

Навчальні посібники з університетським та іншими видами грифів: 
1. Шевчук Н.А. Дипломне проектування: рекомендації до виконання економічної 

частини: [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 161 Хімічні 

технології та інженерія, освітніх програм – Хімічні технології неорганічних керамічних 

матеріалів. Хімічні технології неорганічних та органічних зв’язуючих та композиційних 

матеріалів. Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок. / Андрусь О.І., 

Шевчук Н.А. КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані ( 1 файл: 284 КБ). Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 50 с. 

2. Shevchuk N. Diplomne designing: recommendations for the implementation of the economic 

part: [Electronic resource]: Teach. edition for studio specialties 161 Chemical technology and 

engineering. Educational programs – Chemical technologies of inorganic ceramic materials. 

Chemical technologies of inorganic and organic binders and composition materials. Chemical 

technology cosmetic means and nutritional supplements. / O.Andrus, N.Shevchuk, KPI them Igor 

Sikorsky - Electronic test data (1 file: 284 KB). Kiev: KPI them. Igor Sikorsky, 2020. - 50 p. 

3. Шевчук Н.А. Економіка і організація виробництва: Рекомендації до виконання 

розрахункової роботи:[Електронний ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальностей: 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізацій:«Інжиніринг 

електротехнічних комплексів»,«Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних 

виробництв»/ Н.А. Шевчук, С.О. Тульчинська/КПІ ім. Ігоря Сікорського.– Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019.–60 с. 

4. Економіка і організація виробництва: Конспект лекцій  [Електронний ресурс]: навч. 

посіб. для студ. спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна 

енергетика», 144 «Теплоенергетика», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.  О.В. Кривда, Н.Я Бойчук, О.І. Руденко – 



Електронні текстові дані (1 файл: 1,93 МБ).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  141 с. 

(протокол № 8 від 27.04.2020 р.) 

5. Higher Mathematics (Electronic resource) Textbook for the bachelors students in specialties 

075 “Marketing”, 072 “Finance, Banking and Insurance”, 071 “Accounting and Auditing”, 051 

“Economics”, 073 “Management” /Compil.: О.І. Radzievska, N.L. Kuzminska. – К.: NUFT, 2019. 

– 143 p. 

6. Прикладне програмне забезпечення: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : 

навч.посіб. для студ. спеціальності 051 Економіка, ОПП Економіка бізнес-підприємства/ КПІ 

ім. Ігоря Сікорського; уклад. Кузьмінська Н.Л.- Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 89 с. 

7. О.В.Кривда, Н.Я.Бойчук, О.І. Руденко Економіка і організація виробництва: конспект 

лекцій Навч. посібник з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 

– 110 с. 

8. Переддипломна практика : Рекомендації з проведення: навч. посібник [Електронний 

ресурс] для студ. першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 

освітньої програми «Економіка бізнес-підприємства» денної та заочної форм навчання/ КПІ 

ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.П. Кавтиш, Б.В. Дергалюк, С.О. Кириченко. – Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2020. – 35 с. 

9. Управління проектами: розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 

студ. денної та заочної форм навчання другого магістерського рівня вищої освіти 

спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка бізнес-

підприємства» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О.П. Кавтиш.  Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2020. 55 с. 

10. Моделі управління проектами: рекомендації до виконання розрахункової роботи 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. денної та заочної форм навчання другого 

магістерського рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної 

програми «Економічна кібернетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О.П. Кавтиш. Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 60 с. 

11. Красношапка В.В. Стратегія підприємства /Навчальний посібник для здобувачів 

ступеня бакалавра за освітньою програмою "Економіка бізнес-підприємства" спеціальності 

051 "Економіка". Протокол N 10 від 18.06.20 методичноі ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

12. Державне регулювання економіки: Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка бізнес-підприємства» 

освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання / уклад. М.В. Шашина – Електронні 

текстові дані (1 файл: 91 Кб).   К., 2020. 32 с. 

 

 

 

Статті:    

Кафедра  Всь

ого  

Кількість фахових 

статей   

Публік

ації  у 

зарубіж

них 

періоди

чних 

науков

их 

SCO

PUS 

Web 

of 

Scie

nce   

В інших 

наукометр

ичних 

базах 

даних  

(крім 

РИНЦ) 

Всь

ого 

(А, 

Б,В,

) 

Катег

орії Б 

Катео

грії В  

http://nuft.edu.ua/department/view/kafedra-menedzhmentu%20%20/department/people/kafedra-menedzhmentu


виданн

ях 

країн 

ОЄСР  

         

Економік

и і 

підприєм

ництва  

113 64 45 19 12 14 6 60 

 

 

Інші видання 
 

Тези: 

Кафедра  Кількість 

викладачі 

та 

аспіранти 

студенти Всього  

    

    

    

Економіки і підприємництва  56 101 157 

    

 

 

 

Видані матеріали конференцій (тези доповідей), проведених на базі ФММ 

університету: 
 

  

1.  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» 
 

Електронні сертифіковані видання: 

1.  

7. Наукові видання підрозділу 
 

7.1. Фахове наукове видання 
 

Збірники наукових праць молодих вчених ФММ 
1. ін.    
 



2. Готується до випуску (№ 25) збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки 

і підприємництво».  

3. .    

7.2. Прізвища працівників які є членами редакційних колегій наукових 

видань (журналів), які індексуються у наукометричних БД SCOPUS та/або 

Web of Science, крім видань засновником яких є університет. 

№ Науковий 

ступень, вчене 

звання, 

Прізвище та 

ініціали 

Журнали Кафедра 

База 

(Scopus 

чи 

WoS) 

Назва журналу 

1.  Немає     
  

8. Наукові конференції, семінари, виставки 
 

8.1. Конференції, семінари проведені на базі університету 
 

Конференції 
У звітному році факультетом менеджменту та маркетингу на базі університету проведено 13 
конференцій (на сайті факультету: http://fmm.kpi.ua/ua/conferences):  

№ Організато

ри 

Назва,  

електронний ресурс її розміщення 

Загаль

на 

кількіс

ть  

зробле

них 

доповід

ей 

Кількість 

опубліков

аних 

доповідей 

1 кафедра 

економіки 

та 

підприємни

цтва 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток 

підприємництва як фактор росту 

національної економіки» 

Сайт конференції: 

http://conferences.uran.ua/index.php/kp

i_rpfrne/2015  

36 130 

   
Всі конференції відкрито у системі OCS.  
Співзасновники конференцій, проведених на базі інних ЗВО - 1 (кафедра пром. маркетингу) 

 

 

Семінари 

Загальна кількість проведених семінарів, у тому числі міжнародних: 

http://fmm.kpi.ua/ua/conferences
http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_rpfrne/2015
http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_rpfrne/2015


Кафедра  

Всього:  

з них: 

всеукраїнських міжнародних з них 

міжнародних 

за межами 

України 

Економіки і 

підприємництва  

6 5 1 1 

     
 

 

 

Кількість доповідей, зроблені на наукових конференціях, семінарах 

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  

157 129 2 0 

     
 

 

 

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  

21 1 

   
 

8.2. Виставки 
В силу економічного спрямування кафедри відсутня можливість експонувати на виставках 

експонати.   

 

 

9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових 

працівників 
 

Відзначення державними, академічними, закордонними преміями,  дипломами, 

іншими нагородами 



 

 
Переможці конкурсу у КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

  
 

10. Організаційне забезпечення наукової діяльності 
структур – немає. 

 

11. Наукове обладнання 
 

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2021 рік 
Декан ФММ                                        ________________                               Олег ГАВРИШ 

 

30.11.2020   

 
  
 

 

 

 

 

 


