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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ:  
основні показники   

 3 ініціативні НДР. 
 Діючі гранти – 1. 
 Стипендіати КМУ для молодих вчених – 1. 
 Переможці всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів (1 тур) – 9. 
 Кількість монографій  - 1 (іноземна). 
 Кількість опублікованих наукових праць: у виданнях категорії Б – 26, у наукових виданнях країн 

ОЄСР – 2, у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus / Web of Science / 
Copernicus– 38, з них у виданнях Scopus / Web of Science  - 15.  

 Кількість проведених міжнародних науково-практичних конференцій  – 1. 
 Кількість проведених наукових та науково-практичних семінарів, лекцій - 4, з них міжнародних – 1. 
 Заявки на винахід – 1. 
 Отримано свідоцтв авторських прав – 10. 
 Кількість аспірантів– 7, в т.ч.  зараховано до аспірантури у 2022 році - 2. 
 6 НПП кафедри є членами редколегій наукових видань, 3 - рецензентами,  з них 1 – у виданні, що 

індексується в наукометричній базі Scopus.  
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ: 
 НДР  

Реєстраційний 
номер УКРІНТЕІ  Назва роботи Керівник 

роботи 
Дата 

закінчення Основні отримані результати (за звітній рік) 

0121U113122 

Концептуальні засади 

функціонування та 

підвищення 

конкурентоспроможності 

бізнес-підприємств в 

умовах становлення 

циркулярної економіки 

д.е.н., проф. 

Тульчинська 

С.О. 

12.2026 

Опубліковано 8 наукових статей, з них 5 - у фахових виданнях; 
3 - у виданнях, що включено до науково-метричних баз Web 
of Science  та/або Scopus; зроблено 14 доповідей на 
міжнародних науково-практичних конференціях. 

0116U004579 

Сучасні проблеми 

економіки та управління 

підприємствами і шляхи їх 

вирішення 

к.е.н., проф. 

Круш П.В.  
12.2025 

Опубліковано  3 наукові статті у виданнях, що включено до 
наукометричної бази Scopus, 5 наукових статей у фахових 
виданнях України категорії «Б», зроблено 6 доповідей              
на міжнародних науково-практичних конференціях. 

0116U004577 

Управління економічною 

безпекою суб’єктів 

національного 

господарства 

проф., д.е.н. 

Марченко 

В.М.  

12.2025 
Опубліковано 4  наукові статті; зроблено 2 доповіді на 
міжнародних науково-практичних конференціях .  
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ:  
наукові конференції, семінари, лекції  

Міжнародні  

Назва 
заходу 

Місто та термін 
проведення 

Кількість 
Учасників 

Співорганізатори 
заходу 

Підприємництво як 
фактор росту 
національної 

економіки  

м. Київ 
(Україна), 23 

листопада 2022 
року  

147 
Технічний 

університет 
Молдови 

 Міжнародна 
відкрита лекція для 

студентів 4 курсу 
University of 

Montenegro на тему  
«Strategy 

development, 
strategic 

management of the 
company».  

Лектор: Проф. 
кафедри економіки 

і підприємництва 
Гречко А.В.   

м. Підгориця 
(Чорногорія),  29 
квітня 2022 року 

Учасники від 
кафедри: 

проф. 
Тульчинська 
С.О., проф. 
Марченко 

В.М., проф. 
Дергалюк 
Б.В., доц. 

Кузьмінська 
Н.Л., доц. 

Шевчук Н.А., 
доц. Ткаченко 

Т.П. 
Загальна 
кількість 

учасників: 28 

University of 
Montenegro 

Подано тез - 153. Опубліковано - 107, з них 83 тез доповідей за участі 
студентів (в т.ч. 40 студентів спеціальності економіка бізнес-
підприємства).   
 
До участі у конференції тези подали представники підрозділів КПІ, 
зокрема ФММ, ФСП, ІЄЄ, ХТФ, ФІОТ, ФБТ, а також  ВЗО України та 
інших країн: "НТУ ""Дніпровська політехніка"",  Вища школа фінансів 
і права (м. Бєльсько-Бяла, Польща), Національний університет 
«Чернігівська політехніка», Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(Toruń, Poland), Dnipro University of Technology (Dnipro, Ukraine), 
Національний університет харчових технологій, МНТУ імені Юрія 
Бугая, Криворізький національний університет та ін. 

4 
кафедра економіки і підприємництва, ФММ, КПІ ім. Ігоря Сікорського 



НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ:  
наукові конференції, семінари, лекції 

 22.06.2022 проведено науково-
методологічний семінар аспіранта Зінченка 
Д.С. Науковий керівник, д.е.н., проф. 
Тульчинська С.О.  

 22.09.2022, д.е.н., проф. Гречко А.В. провела 
відкриту лекцію з дисципліни «Економіка 
підприємства» для студентів 2-го курсу 
факультету менеджменту та маркетингу (груп 
УЕ-11, УЕ-12, УС-11, УС-12, УК-11, УК-12) 
денної форми навчання за спеціальністю 051 
Економіка. Тема лекції: «Основні засоби як 
складова необоротних активів 
підприємства». Кількість присутніх студентів – 
100 (зі 139). 

 29.09.2022 д.е.н., проф. Дергалюк Б.В. провів 
відкриту лекцію з дисципліни «Господарське 
законодавство» для студентів гр. УЕ-91. Тема 
лекції: «Процес започаткування 
підприємницької діяльності». Кількість 
присутніх студентів – 16 (з 27). 
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ:  
діяльність молодих вчених   

Кількість молодих вчених  - 12, з них:  
2 доктори наук,  
3 кандидатів наук,  
7 аспірантів. 

К.е.н., доц. Погребняк А.Ю. присуджено 
стипендію КМУ для молодих вчених (згідно 
постанови № 6 від 04 листопада 2022р.). Вона 
також отримала диплом доцента: АД №010972 
від 9.08.2022 р. 
 
Д.е.н., проф. Гречко А.В. брала участь у Конкурсі 
проєктів в рамка програми NATO Emerging Securit 
Challenges Division, Science for Peace and Security 
Programme на тему «Ecological security in the 
system of providing sustainable development in the 
conditions of hybrid conflicts». Зявка 
зареєстрована у внутрішній базі даних КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. Реєстраційний номер заявки - 
А022-2022, дата реєстрації - 03.06.2022. 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до 
наукометричних баз даних: 
З них,  
Scopus 

33  

Web of Science 70  
Інші (Google scholar)  146  
Кількість статей, в т.ч. 
У зарубіжних виданнях країн ОЕСР 1 
Scopus/Web of Science 9 
Copernicus  8 

Фахові видання, категорія Б 10 

Гречко А.В. є членом редакційної колегії 
журналу «Economic synergy» 
https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynerg
y (фахове видання категорії "Б") та 
закордонного видання Advancing frontiers in 
applied technology and Leadership, Poland, 
Krakow, https://www.ijatl.org  
Дергалюк Б.В. є членом редакційної колегії 
журналу «Economic synergy».  
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ:  
участь студентів у науковій діяльності кафедри  

І етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка 
підприємства» що мав відбутися на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у 
квітні 2022 року:  
 Фурс О.С., гр. УЕ-71, диплом І ступеня (науковий керівник д.е.н., доц. Гречко А.В., тема роботи: Економічне 

обґрунтування напрямів підвищення ефективності операційної діяльності ПрАТ «Київхліб»).  
 Ніколаєнко М.О., гр. УЕ-71, диплом ІІ ступеня (науковий керівник д.е.н., доц. Дергалюк Б.В., тема роботи: 

Економічне обґрунтування напрямів підвищення ефективності інвестиційної діяльності ТОВ 
«Агротехсоюз»). 

 Макєєва А.В., гр. ЗЕП-зп91, диплом ІІІ ступеня науковий керівник д.е.н., проф. Марченко В.М.., тема 
роботи: Економічне обґрунтування напрямів підвищення ефективності операційної діяльності ТОВ «МС2-
АУТСОРСИНГ»).  

 Очеретяна О.В., гр. УЕ-01мп, диплом ІІ ступеня (науковий керівник д.е.н., доц. Гречко А.В., тема роботи: 
Управління інвестиційною привабливістю підприємства з метою забезпечення сталого розвитку).  

 Солосіч О.С., гр. УЕ-01мп, диплом І ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Тульчинська С.О., тема роботи: 
Управління економічною безпекою підприємства з метою забезпечення стабільності його діяльності).  

 Місяйло О.В., гр. УЕ-01мп, диплом ІІІ ступеня науковий керівник д.е.н., проф. Марченко В.М., тема роботи: 
Управління бізнес-проектами ТОВ «Смарт Стайл Юкрейн» з метою підвищення ефективності його 
діяльності).  

7 
кафедра економіки і підприємництва, ФММ, КПІ ім. Ігоря Сікорського 



НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ:  
участь студентів у науковій діяльності кафедри  

Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт (І тур): 
 Солосіч О.С., гр. УЕ-01мп,  І місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Економіка» (2021/2022). Назва наукової роботи: «Оцінка рівня економічної безпеки регіональних економічних систем в 
умовах становлення інтелектуальної економіки» (науковий керівник – професор кафедри економіки і підприємництва, 
д.е.н., проф. Тульчинська С.О.). 

 Мошкун Г.І., гр. УЕ-91,  І місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка 
та управління національним господарством» (2021/2022). Назва наукової роботи: «Обґрунтування методичного підходу 
оцінювання ефективності управління просторовим розвитком на прикладі Рівненського регіону» (науковий керівник – 
професор кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., доц. Шашина М.В.). 

 Очеретяна О.В., гр. УЕ-01мп,  посіла І місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Економіка бізнесу» (2021/2022). Назва наукової роботи: «Оцінка впливу сталого розвитку підприємства на рівень його 
інвестиційної привабливості» (науковий керівник – професор кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., доц. Гречко 
А.В.).  

 Джумакєєва Д.Д., гр. УЕ-з01мп,  посіла І місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Підприємництво» (2021/2022). Назва наукової роботи: «Оцінка ефективності стратегії розвитку підприємства 
за допомогою збалансованої системи показників та шляхи її вдосконалення» (науковий керівник – професор кафедри 
економіки і підприємництва, д.е.н., доц. Гречко А.В.). 

 Гуменюк Б.Є., гр. УЕ-01мп,  посів І місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Економіка підприємства» (2021/2022). Назва наукової роботи: «Управління розвитком підприємств відновлювальної 
енергетики» (науковий керівник – професор кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., проф. Марченко В.М.). 
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ:  
участь студентів у науковій діяльності кафедри  

08.02.2022 р. на базі кафедри економіки і 
підприємництва було проведено внутрішню 
онлайн олімпіаду «Пізнай себе в 
економіці».  
Взяло участь 16 студентів.  
Переможці:  
1 місце: Захаров Микита, Фалько Микита,  
2 місце: Коцюбайло Марія, Бобровнік Борис,  
3 місце: Лоїк Назар, Фурс Олександра.  

* На кафедрі діє гурток під керівництвом 
Підлісної О.А., Ткаченко Т.П. «Економіка і 
організація хімічної промисловості України». 

 Студенти кафедри було прийнято участь 
у міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях, 
опубліковано 46 тез доповідей.  
9  наукових статей опубліковано 
студентами у співавторстві.  
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Дякую за увагу! 
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