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ЗМІСТ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СПРАВИ
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Назва документів
Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи
Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами для здійснення
навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного
циклу освітньої діяльності
Копії документів про відповідність приміщень та матеріальнотехнічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної
безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за
спеціальностями з підвищеною небезпекою)
Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації Ректора
Національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут” (документів про вищу освіту, науковий
ступінь, вчене звання)
Відомості щодо ліцензування підготовки докторів філософії в
Національному технічному університеті України “Київський
політехнічний інститут” за спеціальністю 051 Економіка
Копія освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за
спеціальністю 051 Економіка
Копія навчального плану підготовки докторів філософії за
спеціальністю 051 Економіка та пояснювальна записка до
навчального плану
Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий
ступінь, вчене звання)
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності за спеціальністю 051 Економіка
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю 051 Економіка
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
за спеціальністю 051 Економіка
Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за
спеціальністю 051 Економіка
Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої
освіти за спеціальністю 051 Економіка

Стор.
Зміст цих
документів
знаходиться у
загальній справі
НТУУ «КПІ»,
яка надається до
МОН України
окремо і є
загальною для
всіх
спеціальностей,
які проходять
ліцензування
одночасно

Відомості щодо ліцензування підготовки докторів філософії
в Національному технічному університеті України
“Київський політехнічний інститут” за спеціальністю
051 Економіка
(код та найменування спеціальності за Переліком 2015)

І. Загальноуніверситетські заходи щодо ліцензування
освітньої діяльності з підготовки докторів філософії
Основними нормативними документами, які визначають вимоги до
ліцензування
та науково-методологічних принципів провадження
освітньої діяльності з підготовки докторів філософії є:
 Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
 Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 266 “Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти”;
 Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 “Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”;
 Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261 “Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”;
 Наказ МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 “Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266”.
Враховуючи те, що підготовка докторів філософії за освітньонауковим рівнем започатковується вперше і незважаючи на багаторічний
досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації в університеті, розробка
методологічних питань щодо проведення ліцензування освітньої діяльності
з підготовки докторів філософії розпочалася в університеті заздалегідь, коли
зазначені вище документи ще були на стадії проектів або взагалі були
відсутні. Керівництвом університету було визначено завдання підготувати
необхідне методичне забезпечення і провести у межах так званого
внутрішнього ліцензування моніторинг випускових кафедр щодо їх
спроможності провадити підготовку фахівців з вищою освітою за схемою
„бакалавр–магістр–доктор філософії”. Згідно з наказом ректора від
07.09.2015 р. № 1-212 „Про підготовку до внутрішнього ліцензування

випускових кафедр університету” така робота була проведена
департаментом навчальної роботи університету, причому основна увага
приділялася виконанню вимог саме за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти.
В університеті розроблені наступні нормативні документи
внутрішнього користування:
 Наказ ректора від 07.09.2015 р. № 1-212 “Про підготовку до
внутрішнього ліцензування випускових кафедр університету”;
 Наказ ректора від 28.12.2015 р. № 1-292 “Про створення Науковометодичних комісій університету з галузей знань і спеціальностей та
розроблення проектів стандартів вищої освіти і освітніх програм”;
 Наказ ректора від 30.03.2016 р. № 1-82 “Про заходи щодо
забезпечення ліцензування освітньої діяльності з підготовки докторів
філософії за спеціальностями НТУУ «КПІ»”;
 Макет стандарту вищої освіти НТУУ „КПІ” третього освітньонаукового рівня вищої освіти;
 Макет освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії;
 Макет навчального плану підготовки докторів філософії;
 Структура та зміст ліцензійної справи щодо ліцензування освітньої
діяльності з підготовки докторів філософії.
Основними чинниками, які забезпечують високу якість підготовки
фахівців з вищою освітою, і в т.ч. докторів філософії, є наскрізна підготовка
за схемою „бакалавр–магістр–доктор філософії”, широке впровадження
інтегрованих навчальних планів, підготовка академічних і професійних
магістрів та фахова спеціалізація за об’єктами діяльності (предметними
галузями).
Кожна спеціальність Переліку-2015 повинна мати спеціалізації,
кількість яких визначається наявністю різних об’єктів діяльності у межах
даної спеціальності і які згідно із Законом України „Про вищу освіту”
визначають професійну складову освітніх (освітньо-наукових) програм
підготовки фахівців. Для унеможливлення дублювання програм підготовки
на різних випускових кафедрах, за якими закріплюється та сама
спеціальність, були сформульовані вимоги до спеціалізації, виконання яких
відслідковувалося співробітниками відділу акредитації університету. Вони
включають наступні позиції:

1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою усіх трьох рівнів
(якщо інше не передбачено певними обставинами).
2. Назва спеціалізації повинна:
– чітко відображати об’єкт діяльності фахівця (предметну
галузь);
– мати взаємозв’язок зі спеціальністю та науковою школою;
– виключати подвійне тлумачення;
– бути єдиною для усіх рівнів вищої освіти;
– не повторюватися в межах тієї самої спеціальності;
– мати однаковий рівень ієрархії для всіх спеціалізацій
спеціальності (наприклад, якщо є назва спеціалізації
„Технологія виробництва приладів”, то не мають права на
існування спеціалізації з назвою „Технологія виробництва
наукових, аналітичних... приладів”).
3. Перелік навчальних дисциплін спеціалізації (фахових дисциплін), а
також інших видів фахової підготовки (практики та підготовка
атестаційних робіт (ДП, ДР, дисертацій) за обсягом (у кредитах ECTS)
повинен складати (40÷50%) від загального обсягу відповідної
програми підготовки.
4. Різниця за змістом та обсягом програм фахової підготовки за різними
спеціалізація ми тієї самої спеціальності повинна складати не менше
50%.
5. Наявність наукової школи, яка має здобутки у проведенні науковоінноваційної і науково-методичної діяльності, підготовці кадрів
вищої кваліфікації.
6. Наявність двох докторів наук (у т.ч. завідувач кафедри), які мають
відповідні наукові результати у межах пропонованої спеціалізації.
Для організації конкретної роботи випускових кафедр різних
структурних підрозділів (інститутів, факультетів) університету, які
здійснюватимуть підготовку фахівців різних рівнів вищої освіти за тією
самою спеціальністю (далі – кафедр-партнерів) наказом ректора створені
науково-методичні комісії університету за галузями знань, які включають
підкомісії за спеціальностями певної галузі. На останні покладені функції
щодо розроблення тимчасових стандартів вищої освіти, освітніх та
освітньо-наукових програм, навчальних (робочих навчальних) планів,
навчальних і робочих навчальних програм навчальних дисциплін, переліку

спеціалізацій, заходів щодо забезпечення виконання Умов ліцензування та
високої якості підготовки фахівців.
До складу підкомісій НМК входять провідні НПП усіх кафедрпартнерів на паритетних умовах. Склад проектної групи (ПГ) з ліцензування
спеціальності також визначають підкомісії НМК. Голова підкомісії, як
правило, є керівником цієї групи (гарантом освітньо-наукової програми
підготовки докторів філософії), а представники випускових кафедрпартнерів – членами ПГ.
Підкомісії НМК і відповідні ПГ тісно взаємодіють з різними
відділами департаментів університету: з відділом акредитації – з питань
ліцензування та акредитації освітньої діяльності; з навчально-методичним
відділом – з питань розроблення стандартів і навчально-методичного
забезпечення; з навчальним відділом – з питань розроблення та реалізації
навчальних і робочих навчальних планів; з Вченою радою університету,
відділом аспірантури и спеціалізованими вченими радами університету із
захисту дисертаційних робіт – з організаційних питань функціонування
аспірантури, тематики наукових досліджень, забезпечення наукового
керівництва аспірантів, захисту результатів наукових досліджень та
присудження ступеня доктора філософії.
За рішенням Методичної ради університету, освітньо-наукова
програма підготовки докторів філософії має освітню складову обсягом 60
кредитів EСTS (1 кредит складає 30 год.), розраховану на 2 роки.
Частина освітньої складової ОНП, яка передбачає формування
загальних компетентностей (загальнонаукову, науково-педагогічну, мовнопрофесійну підготовку), для всіх спеціалізацій спеціальності є однаковою і
фактично має статус нормативної. За обсягом вона складає 55 % (див.
таблицю 1). Фахова складова ОНП, у тому числі 25 % навчальних
дисциплін за вибором аспіранта, визначається спеціалізацією, тобто за
своїм статусом є варіативною. Це є одним з аргументів того, що при
ліцензуванні спеціальності можна обмежитися розглядом однієї ОНП з
будь-якої спеціалізації. Разом з цим для більш повного уявлення треба
також мати і узагальнену характеристику підготовки докторів філософії зі
спеціальності в цілому.

Таблиця 1
Рекомендований розподіл навчальних дисциплін
(з урахуванням п.27 Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261)
№

Навчальні дисципліни

Кредитів
ЄКТС

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
І.1. Фахова підготовка
(Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності)
1/І
Базові навчальні дисципліни
2/І
(навчальні дисципліни обсягом 4-6 кредитів ЄКТС кожна)1
3/І
І.2. Загальнонаукова (філософська) підготовка
(Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими
(філософськими) компетентностями)
4/І
Загальнонаукові (філософські) дисципліна (за вибором аспіранта)
5/І
І.3. Мовно-практична підготовка
(Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей)
6/I Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки

23
23

6

6
4
4

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІІ.1. Науково-дослідна підготовка
23
(Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей
дослідника)
1/ІІ Методологія наукових досліджень
4
2/ІІ Науково-педагогічний блок з практикою
5
3/ІІ Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором
14
аспіранта)
IІ.2. Мовно-професійна підготовка
4
(Навчальні дисципліни для здобуття мовних кометентностей, достатніх для
представлення та обговорення результатів наукової роботи іноземною
мовою в усній та письмовій формі)
n/IІ Навчальні дисципліни мовно-професійної підготовки (за вибором
4
аспіранта)
Всього/у тому числі за вибором аспірантів

60/24

1
Системоутворюючі навчальні дисципліни, що мають забезпечити глибоку фундаментальну
підготовку фахівця. Підсумковий контроль з цих навчальних дисциплін – екзамен, з інших – як правило,
диференційований залік.

ІІ. Показники спроможності випускових кафедр університету щодо підготовки докторів філософії та обґрунтування
ліцензійного обсягу
зі спеціальності
051 Економіка
(код і найменування спеціальності Переліку-2015)

Підготовку докторів філософії за спеціальністю 051 Економіка здійснюватимуть 5 випускових кафедр за 5
спеціалізаціями.
Відомості щодо керівництва кафедр, кількісного і якісного складу НПП, спецалізацій спеціальності, підготовки
аспірантів і докторантів, науково-методичної, науково-дослідної та науково-інноваційної роботи за 5 років, які свідчать
про їх спроможність щодо підготовки докторів філософії за спеціальністю, наведено в табл. 2.
Таблиця 2

Показники спроможності випускових кафедр з
підготовки докторів філософії зі спеціальності
051 Економіка
(код і найменування спеціальності Переліку-2015)

Ліцензований обсяг: бакалавр 330 осіб, спеціаліст 140 осіб, магістр 110 осіб (згідно з Актом узгодження спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра,
спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу НТУУ „КПІ”).

Ліцензований обсяг: бакалавр 330 осіб, спеціаліст 140 осіб, магістр 110 осіб (згідно з Актом узгодження
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними
рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу НТУУ „КПІ”).
Підготовка
науковопедагогічних кадрів

Штатні НПП, осіб
(на 01.03.2016 р.)

Підручників, навчальних
посібників

У фахових виданнях України

У наукометричних базах: Scopus,
Web of Science Core Collection

Отримано охоронних документів на
об’єкти права інтелектуальної власності

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Міжнародна економіка

28

5

17/5

82

0/0

9/6

2/18

31

14

212

53

47

Економіка підприємства

32

5

17/5

72

0/0

13/8

2/9

22

28

339

130

28

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Підготовлено докторів наук/
кандидатів наук
(з урахуванням здобувачів)

Назви
спеціалізацій

Кількість

Випускників аспірантури/
захищених дисертацій

З них

Монографій

Випускників докторантури/
захищених дисертацій

2

Частка НПП з науковими
ступенями та (або) вченими
званнями (%)

1

Кандидатів наук /
з них допущених до керівництва
аспірантами

1
2
Факультет
Міжнародної економіки
менеджменту (Войтко Сергій Васильович,
та маркетингу д.е.н., проф.)
Економіки і підприємництва
(Круш Петро Васильович,
к.е.н., проф.)

Докторів наук

(ПІБ, науковий ступінь та
вчене звання завідувача
кафедри)

(з 01.01.2011 р. по 01.03.2016 р.)
(з розподілом за спеціалізаціями
Переліку 2015)
Опубліковано
Видано
статей

Всього

Повна назва
інституту
(факультету)

Назва випускової
кафедри

(з 01.01.2011 р.
по 01.03.2016 р.)

Науково-методична,
науково-дослідна та
науково-інноваційна робота

Математичного моделювання
економічних систем
Економічна кібернетика
Факультет
(Капустян Володимир
менеджменту Омелянович, д.ф.-м.н., проф.)
та маркетингу Теоретичної та прикладної
економіки
Управління персоналом
(Крейдич Ірина Миколаївна,
та економіка праці
д.е.н., проф.)
Промислового маркетингу
(Солнцев Сергій Олексійович,
д.ф.-м., проф.)

Разом зі спеціальності:

Прикладна статистика

16

2

12/4

88

0/0

8/4

1/5

1

11

83

11

0

12

2

10/4

100

2/2

8/6

2/9

7

4

118

8

0

15

1

12/4

87

0/0

11/
11

0/11

1

3

168

16

0

103

15

68/22

86

2/4

49/35

7/62

42

60

920

218

75

За визначенням, обсяг підготовки, який зазначається в ліцензії (ліцензований обсяг) за певною формою (очною,
заочною) навчання – це максимальна кількість осіб, які можуть навчатися одночасно (на одному курсі навчання).
Він визначається, по-перше, кількістю осіб, яких може підготувати ВНЗ для вступу на навчання за певним рівнем з
урахуванням можливих відсівів з різних причин протягом терміну навчання на попередніх рівнях, а також нормативних
коефіцієнтів, які визначають частку осіб, що можуть бути прийнятими на навчання від випуску осіб на попередньому
рівні. Зокрема, для університету дослідницького типу згідно із Законом України „Про вищу освіту” ( ст. 72) максимальна
частка вступників на програми магістра складає 75% від випуску бакалаврів, а частка вступників на програми докторів
філософії – 20% від випуску магістрів, які навчалися за державним замовленням. Враховуючи, що підготовка за більшістю
спеціальностей здійснюється за схемою „бакалавр–магістр–доктор філософії”, а також те, що згідно зі статистикою 25%
бакалаврів за 4 роки навчання і до 5% магістрів за 2 роки навчання відраховуються, отримуємо наступну формулу
розрахунку ліцензійного обсягу докторів філософії ( ЛОд.ф. ), виходячи з ліцензованого обсягу бакалаврів ( ЛОб ):
ЛОд.ф.  ЛОб  0,75  0,75  0,95  0,2  0,106 ЛОб

,

(1)

тобто ЛОд.ф. складає 10 % від ЛОб .
Для забезпечення підготовки такої кількості докторів філософії треба мати необхідну кількість докторів наук і
кандидатів наук (докторів філософії) для керівництва аспірантами. Враховуючи норми, рекомендовані МОН України щодо
максимальної кількості аспірантів (5 для докторів наук і 3 для кандидатів наук), а також 4-річний термін підготовки,
формула розрахунків наступна:
5  N д  3  N кн д
 ЛОд.ф.
(2)
4
де N д – загальна кількість докторів наук за спеціальністю, N кн д – загальна кількість кандидатів наук за спеціальністю,
допущених до керівництва аспірантами.
Формула (2) встановлює критерій, за яким ліцензований обсяг, розрахований згідно з (1), може бути зазначений у
заяві про отримання ліцензії. У разі ліцензування підготовки лише докторів філософії (за відсутності підготовки фахівців
інших рівнів цієї спеціальності) формула (2) визначає максимально можливий ліцензійний обсяг.
Обґрунтування ліцензійного обсягу:
1) Виходячи з ліцензованого обсягу бакалаврів ЛОдф  0,1ЛОб  0,1  330  33 особи (1);

2) Критерій кадрового забезпечення запропонованого ліцензійного обсягу: з таблиці 2 N д  15 , N кнд  22
5  N д  3  N кн д 75  66

 35 осіб
4
4

Ліцензійний обсяг – 35 особ

(3)

Додаток 3
до Ліцензійних умов
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу
факультету менеджменту та маркетингу із спеціальності 051 Економіка
Найменування
Наймезакладу, який
нування
закінчив
посади
Прізвище, ім’я,
викладач
(для суміспо батькові
(рік закінчення,
ників –місце
керівника та
спеціальність,
основної
членів
кваліфікація
роботи,
проектної групи
згідно з
найменудокументом
вання
про вищу
посади)
освіту)
1

2

3

Науковий ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності, тема
дисертації, вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно
4

Стаж науковопедагогічної
та/або наукової
роботи

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науково-дослідна
робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами
та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

5

6

7

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Войтко
Сергій
Васильович

Виконуючи
й обов’язки
завідувача
кафедри
міжнародно
ї економіки

Керівник проектної групи:
Національний
Д. е. н., 051
технічний
Економіка (08.00.04 університет
економіка та
України
управління
«КПІ», 1996,
підприємствами (за
конструюванн видами економічної
15 років
я та технологія
діяльності)), тема
радіодисертації:
електронних
«Управління
засобів,
розвитком
інженернаукомістких

Основні публікації за напрямом
– 3; науково-дослідна робота –
приймає участь; участь у
конференціях і семінарах – 3;
робота з аспірантами та
докторантами – підготував 5
кандидатів наук, на даний час
керує 2 аспірантами та 1
докторантом керівництво
науковою роботою студентів –
підготував 4 студента, що стали

Захист дисертації
на здобуття
наукового ступеня
доктора
економічних наук,
диплом ДД №
001679 від
01.03.2013 р.,

конструктортехнолог

Марченко
Валентина
Миколаївна

Мартиненко
Василь
Петрович

підприємств»,
професор кафедри
міжнародної
економіки
Члени проектної групи:

Професор
кафедри
економіки і
підприємни
цтва

Д.е.н., 051 Економіка
(08.00.04 - Економіка
та управління
Київський
підприємствами (за
технологічний видами економічної
інститут
діяльності)), тема
харчової
дисертації:
промисловості
«Методологія
, 1987,
самоорганізації
економіка і
злиття та поглинання
організація
і досягнення
промисловості
синергетичного
продовольчих
ефекту в
товарів,
корпораціях
інженермолочної
економіст
промисловості»,
професор кафедри
економіки та
підприємництва

Професор
кафедри
економіки і
підприємни
цтва

Харківський
інститут
громадського
харчування,
1992,
організація
управління в
торгівлі;
спеціаліст по
маркетингу і

Д.е.н., 051
Економіка (08.07.01
– економіка
промисловості)),
тема дисертації:
«Науково-методичні
основи стратегії
життєздатності
підприємств
промисловості у

20 років

15 років

призерами Всеукраїнських
конкурсів дипломних робіт

Основні публікації за
напрямом – 35, у томі числі 5
монографій; науководослідна робота – приймає
участь, участь у
конференціях і семінарах –
20; робота з аспірантами та
докторантами – підготувала 2
кандидатів наук, на даний час
керує 3 аспірантами,
керівництво науковою
роботою студентів – 5
магістрів

Основні публікації за
напрямом – 31, у томі числі 1
монографія; науководослідна робота – приймає
участь, участь у
конференціях і семінарах – 6,
робота з аспірантами та
докторантами – керівництво
1 аспірантом, керівництво
науковою роботою студентів

Приватний вищий
навчальний заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12
СПК 808478 ,
TERP 10 SAP ERP
– Інтеграція бізнеспроцесів,
16.11.2012 р.

Національний
університет
біоресурсів і
природокористуван
ня України, ННІ
післядипломної
освіти,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації

організації
комерційної
діяльності
вищої
кваліфікації

конкурентному
середовищі»,
професор кафедри
фінансів

– 6 магістрів

Д.е.н., 051

Економіка

Крейдич Ірина
Миколаївна

Круш
Петро
Васильович

Виконуюча
обов’язки
завідувача
кафедри
теоретичної
та
прикладної
економіки

Ялтинський
інститут
менеджменту
Міжнародного
науковотехнічного
університету,
1999, фінанси
і кредит,
економіст

Завідувач
кафедри
економіки і
підприємни
цтва

Київський
Державний
Університет
ім. Т.Г.
Шевченка,
1973,
політична
економія,
економіст,

(08.00.04 –
Економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)),
тема дисертації:
«Формування та
реалізація
інвестиційної
політики розвитку
промислових
підприємств»,
професор кафедри
теоретичної та
прикладної
економіки
К.е.н., 051
Економіка (08.00.01
– Економічна теорія
та історія
економічної думки)),
тема дисертації:
«Механізм дії
економічних законів
в умовах

16 років

Основні публікації за
напрямом – 18, у томі числі 1
монографія;
науково-дослідна робота –
приймає участь, участь у
конференціях і семінарах – 5,
робота з аспірантами та
докторантами – підготувала 9
кандидатів наук, на даний час
керує 2 аспірантами та 1
докторантом,
Голова спеціалізованої вченої
ради Д 26.002.23 в НТУУ
«КПІ».

Участь у НДР –
«Глобалізація напрямів
формування промислового
потенціалу в умовах
постіндустріальних
трансформацій».

43 роки

Основні публікації за
напрямом – 139, у томі числі 7
монографій; 3 підручники,
науково-дослідна робота –
приймає участь, участь у
конференціях і семінарах – 10;
робота з аспірантами та
докторантами – підготував 5
кандидатів наук, на даний час

12СПК 870669
Інноваційна
спрямованість
педагогічної
діяльності,
18.11.2011р.

Приватний
вищий навчальний
заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12
СПК 952362 ,
TERP 10 SAP ERP
– Інтеграція бізнеспроцесів, 07.12.12
р.

Приватний
вищий навчальний
заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12

викладач
політекономії
і
суспільствозна
вство

Хринюк
Олексій
Сергійович

Рощина Надія
Василівна

Доцент
кафедри
економіки і
підприємни
цтва

Доцент
кафедри
теоретичної
та
прикладної
економіки

розвинутого
соціалізму»,
професор кафедри
економіки і
підприємництва

К.е.н., 051 Економіка
(08.00.05 –
Економіка та
організація
Львівський
управління і
сільськогоспо
планування
дарський
народного
інститут, 1976,
господарства
економіка і
(сільське
організація
господарство)),
сільського
тема дисертації:
господарства,
«Ресурсний
економістпотенціал
організатор
сільськогосподарсьсільського
ких підприємств і
господарства
його формування»,
доцент кафедри
економіки і
підприємництва
К.е.н., 051
Ялтинський
інститут
Економіка
менеджменту
(08.00.04
Міжнародного
Економіка та
науковоуправління
технічного
підприємствами (за
університету,
видами економічної
2003, фінанси
діяльності)),
і кредит,
тема дисертації:
магістр з
«Особливості

27 років

13 років

керує 2 аспірантами,
керівництво науковою роботою
студентів – 6 магістрів,
керівник 7 ініціативних
державних наукових тем

СПК 952374 ,
TERP 10 SAP ERP
– Інтеграція бізнеспроцесів, 07.12.12
р.

Основні публікації за
напрямом – 30, науководослідна робота – приймає
участь, участь у
конференціях і семінарах –
25, робота з аспірантами та
докторантами – підготував 2
кандидатів наук, на даний час
керує 1 аспірантом,
керівництво науковою
роботою студентів – 6
магістрів

Приватний
вищий навчальний
заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12
СПК 952370 ,
TERP 10 SAP ERP
– Інтеграція бізнеспроцесів, 07.12.12
р.

Основні публікації за
напрямом – 13, науководослідна робота – приймає
участь, участь у конференціях і
семінарах – 2
участь у НДР –
«Глобалізація напрямів
формування промислового
потенціалу в умовах
постіндустріальних

Приватний вищий
навчальний заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12
СПК 952358 ,
TERP 10 SAP ERP

фінансів

антикризового
управління
підприємством в
умовах
трансформаційної
економіки»,
доцент,
доцент кафедри
теоретичної та
прикладної
економіки.
К.е.н., 051

трансформацій».

– Інтеграція бізнеспроцесів, 07.12.12
р,

Економіка

Савченко
Сергій
Миколайович

Корогодова
Олена
Олександрівна

Доцент
кафедри
міжнародно
ї економіки

Київський
бізнесінститут при
Національном
у технічному
університеті
України
«КПІ» 2002,
менеджмент
організацій,
економістменеджер

Доцент
кафедри
міжнародно
ї економіки

Кримський
інститут
природоохоро
нного та
курортного

(08.00.04 - економіка
та управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)), тема
дисертації:
«Інформаційноінноваційний
механізм
підвищення
конкурентоспромож
ності
машинобудівних
підприємств»,
доцент кафедри
міжнародної
економіки
К.е.н., 051

Економіка
(08.00.04 - економіка
та управління
підприємствами (за

20 років

13 років

Приватний вищий
навчальний заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,
Основні публікації за
свідоцтво про
напрямом – 4, науково-дослідна
підвищення
робота – приймає участь, участь
кваліфікації 12
у конференціях і семінарах – 4
СПК 952352, TERP
10 SAP ERP –
Інтеграція бізнеспроцесів 07.12.12 р.

Основні публікації за
напрямом – 6, науково-дослідна
робота – приймає участь, участь
у конференціях і семінарах – 3

Приватний вищий
навчальний заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,

будівництва,
1998,
менеджмент,
економістменеджер.

видами економічної
діяльності), тема
дисертації:
«Механізм
управління
ефективністю
підприємств
рекреаційного
комплексу»

свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12
СПК 134502 TERP
10 SAP ERP –
Інтеграція бізнеспроцесів
12.03.2016 р.

Розгорнута інформація до пункту 6 таблиці 1 Додатку 3:
Прізвище, ім’я,
по батькові

Основні публікації, доповіді на всеукраїнських або міжнародних конференціях, монографії,
навчальні посібники та (або) підручники за останні 5 років (загалом не більше 5-6 позицій)

Войтко Сергій
Васильович

Основні публікації за напрямом:
1. Войтко С. В., Покрас О. С. Знаходження інтегрального показника конкуренто-спроможності країн в аспекті територіального
брендінгу [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, О. С. Покрас // Ефективна економіка. – 2016. - № 1. – Режим доступу до журналу :
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/26.pdf.
2. Войтко С. В., Мяло Н. С. Оцінювання конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на зовнішніх ринках / С. В. Войтко,
Н. С. Мяло // Економічний форум : науковий журнал. – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – Вип. 2/2015. – С. 180-185.
3. Voytko S. V. European Union and Ukraine: the Present and Dynamics of indicators for sustainable development / S. V. Voitko // Knowledge
Society : A publication of the Knowledge Society Institute. – Sofia, 2013. – Vol. 6. № 3. – P. 18 – 23.
Участь у конференціях і семінарах:
1. Голова організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Міжнародне науковотехнічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (щорічний захід);
2. Співорганізатор, член програмного комітету науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні».
3. Участь у роботі конференцій:
1. Войтко С. В. Використання досвіду пострадянського розвитку для України: прибалтійський варіант / С. В. Войтко // Перспективи
управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-26 березня 2016
року) Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2016. – С. 204-207.
2. Войтко С. В. Регіональні особливості зовнішнього боргу в координатах якості життя / С. В. Войтко // Менеджмент у ХХІ сторіччі:
методологія і практика : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2013. – С. 254 – 256.
Науково-дослідна робота:
1) Керівник діючої Аналітичної групи Департаменту науки та інноватики Наукового парку „Київська політехніка”.
2) Виконавець досліджень в межах науково-дослідної теми 2818п „Методичне забезпечення сталого економічного зростання України
на основі моделювання динаміки макроекономічних показників”, Державний реєстраційний № 0115U002525. Керівник д.т.н., проф.
Гавриш Олег Анатолійович.
3)Керівник наукового гуртка кафедри міжнародної економіки «Засади управління підприємствами високотехнологічних сфер
діяльності в умовах глобалізації» (6 студентів)
Робота з аспірантами та докторантами:
Підготував п’ять кандидатів наук, на даний час під його науковим керівництвом виконують дисертаційні роботи два аспіранта та один
докторант.
Керівництво науковою роботою студентів:
1) Мяло Ніна отримала диплом ІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих начальних закладів
освіти за спеціальністю «Міжнародна економіка» за освітньо- кваліфікаційним рівнем «бакалавр», що відбувся у Харківському
національному автомобільно- дорожньому університеті (протокол засідання конкурсної комісії від 20.11.2015 р.). Тема роботи:
«Формування ефективного механізму міжнародної конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України».

2) 2 студенти під керівництвом Войтка С. В. взяли участь у конкурсі наукових робіт в рамках стипендіальної програми «Завтра.UA»
(загальна кількість поданих пакетів документів до конкурсу 1244):
- Сапсай Катерина. Тема роботи: «Забезпечення збалансованого розвитку електроенергетичної галузі України на основі індексного
підходу». Рейтинг за результатами конкурсу: 10,8 балів.;
- Столярчук Анастасія. Тема роботи: «Формування стійкості золотовалютного резерву з метою підвищення рівня конкурентоспроможності
України». Рейтинг за результатами конкурсу: 14,5 балів.
3) Студентка Северина Анастасія взяла участь у Всеукраїнському конкурсі Case Championship 2015 у складі збірної команди КНЕУ, що
увійшла до трійки переможців.
4) Під керівництвом Войтка С. В. студентка Столярчук Анастасія Володимирівна одержала перемогу за результатами 1 етапу ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (ДВНЗ «КНЕУ», 2016).

Марченко
Валентина
Миколаївна

Основні публікації:
Фахові видання України
1.Марченко В.М. Інтелектуальний капітал у процесах злиття та поглинання корпорацій / В.М. Марченко // Формування ринкових відносин
в Україні.  2012.  № 9(136).  С. 100-105 (0,39д.а).
2.Марченко В.М. Оцінка здатності та готовності корпорацій до злиттів та поглинань/ В.М. Марченко // Формування ринкових відносин в
Україні.  2012.  № 7(134).  С. 82-86 (0,39д.а).
3. Марченко В.М. Сучасні пріоритети іноземного інвестування в Україну / В.М. Марченко // Проблеми системного підходу в економіці. –
2012. – № 2. Електронний ресурс. Режим доступу : http : nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/ (0,29 д.а)
4. Марченко В.М. Організаційні форми розвитку складних організаційних структур// Проблеми системного підходу в економіці. – 2012. –
№ 3. Електронний ресурс. Режим доступу : http : nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/ (0,29 д.а)
5. Марченко В.М. Ціннісний підхід до процесів злиттів та поглинань корпорацій / В.М. Марченко // Науковий вісник Чернігівського
державного інституту економіки і управління. – 2012. – випуск №02(014). – С. 114-119 (0,29 д.а).
6. Марченко В.М. Організаційні форми централізації управління в результаті злиття та поглинання корпорацій / В.М. Марченко //
Агроінком – 2012. – № 7-8. – С. 66-69/ (0,33 д.а).
7. Марченко В.М. Первинне публічне розміщення (ІРО) національних корпорацій на міжнародних фондових біржах / В.М. Марченко //
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наук. праць. 2012.  випуск 34.  С. 92-99 (0,32 д.а).
8. Марченко В.М. Структуризація власності в агропромисловому секторі економіки України / Марченко В.М., Сичевський М.П. // Вісник
аграрної науки. – 2012. – №3. – С. 66-69. (0,33 д.а)
9. Марченко В.М. Моделювання діяльності, як інструмент управління витратами авіабудівних підприємств/ Марченко В.М. Ефективна
економіка. - 2012. –№12. Електронний ресурс. - Режим доступу // http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1524
10. Марченко В.М. Системні фактори зростання операційних витрат промислових підприємств України / Марченко В.М. // Збірник
наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.  2012.  Випуск 31.  С. 332 337.
11. Марченко В.М. Аутсорсинг в системі інструментів управління витратами промислових підприємств / Марченко В.М. // Збірник
наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.  2012.  Випуск 32.  С. 245-250.
12. Марченко В.М. Пріоритетні стратегії на різних стадіях інтеграції корпорацій / Марченко В.М. // Формування ринкових відносин в
Україні.  2013.  № 10.  С. 97-100.

13. Марченко В.М. Еволюція світових злиттів та поглинань / Марченко В.М. // Формування ринкових відносин в Україні.  2013.  № 11.
14. Марченко В.М., Нечаєв О.Л. Направленість розвитку економічної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.
2013. № 12. – С. 3-8.
15. Марченко В.М. Галузеві особливості злиттів та поглинань в Україні //Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 1. – С. 65-69.
16. Марченко В.М. Оцінювання інвестиційної привабливості економічної діяльності в Україні на основі показників її економічного
розвитку //Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 2. – С. 46-52.
17. Марченко В.М. Економічні чинники концентрації виробництва в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 3. – С.
8-14
18. Марченко В.М.,Савонік Л.М. Наукові підходи до управління витратами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. ?
2014. ? № 4. – С. 70-74.
19. Марченко В.М., Богданович Л.Е. Тенденції собівартості продукції в сучасних умовах економічного розвитку. c.158-164/ СУЧАСНІ
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка»,
2014. – 296 с.
20. Марченко В. М., Продун М. Ю. Проблеми сучасної кадрової політики підприємств та шляхи їх вирішення
c.164-169.
СУЧАСНІ
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка»,
2014. – 296 с.
21. Марченко В.М., Лизунова Т.Г. Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво.
Збірник наукових праць. - 2013. - Вип 11. К.: НТУУ «КПІ». – 320. - С 226-233.
22. Марченко В.М., Пилова О.Ю.Технології управління бізнес-процесами як інструмент підвищення ефективності бізнесу // Сучасні
проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. - 2013. - Вип 12.- К.: НТУУ «КПІ». – 316с. - С 123-128
23. Марченко В.М., Савонік Л.М. Напрями інвестиційної діяльності підприємств енергопостачання // Сучасні проблеми економіки і
підприємництво. Збірник наукових праць. - 2014. - Вип 13. К.: НТУУ «КПІ». – 308 с. – С. 86-92.
24. Марченко В.М., Бігун А.В. Світовий досвід забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства / В.М. Марченко, А.В. Бігун //
Науковий журнал "Молодий вчений". Серія "Економічні науки" . - 2015. - №1.
25. Марченко В.М., Євтушенко О.М. Наукове забезпечення конкурентоспроможності підприємства / В.М. Марченко, О.М. Євтушенко //
Науковий журнал "Молодий вчений". Серія "Економічні науки" . Випуск 1, частина 2 - 2015. - С. 15-17.
26. що виходять до наукометричних БД; Мединцева М. О., Марченко В. М. Методичні підходи до оцінювання вартості бізнесу / Мединцева
М. О., Марченко В. М. Електронне видання // Актуальні проблеми економіки і управління. – 2015. № 9. – Режим доступу:
http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41555
27. що виходять до наукометричних БД; Плетньова Ю.К., Марченко В.М. Формування механізму управління прибутковістю на
підприємстві / Плетньова Ю.К., Марченко В. М. Електронне видання // Актуальні проблеми економіки і управління. – 2015. № 9. – Режим
доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41559
Монографії
1. Стратегічний аналіз виноробних підприємств: орієнтири та конкурентна позиція [Мостенська Т.Л., Новак В.О., Марченко В.М.,Печериця
Ю.В., Гуріна А.С.] - К. : Кондор, 2012. – 306 с.
2. Економічна стійкість авіакомпаній: форми та методи забезпечення [Марченко В.М., Новак В.О., Лотоцька С.В., Матвеєв В.В. ] - К. :
Кондор, 2012. - 310 с.
3. Самоорганізація злиття та поглинання: умови та потенціал / В.М. Марченко : моногр. – К. : НУХТ, 2011. – 357 с.
Марченко В. М. Синергетична концепція дослідження потенціалу злиття та поглинання / В.М. Марченко // Забезпечення соціально-

економічного розвитку господарюючих систем в умовах транзитивної економіки : [кол. моногр.] ; за заг. ред. В. К. Данилко, Г. М. Тарасюк.
– Житомир : ЖДТУ, 2010. –С. 90-106.
4. Марченко В. М. Детермінанти розвитку національного господарства: Монографія/ М.В. Шашина, А.В. Гречко, О.П. Кавтиш та ін., за заг.
ред. П.В. Круш. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. - 276с. С.11-37 українською мовою; № рішення НТ ради 3; дата 03.03.2014
5. Марченко В. М. Управління та регулювання як чинники розвитку підприємств національного господарства / монографія. К.: НТУУ
«КПІ». 2014. -404 с. українською мовою; № протокола метод. ради 9; дата 06.10.2014.
Методична література
Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів факультету
менеджменту і маркетингу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Уклад.: В.М. Марченко, Т. П.Ткаченко, А.В. Гречко,
О.С. Хринюк, М.В. Шашина. – К., 2014. – 33 с.
Методичні рекомендації до виконання і захисту атестаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» (8.03050401), «Спеціаліст»
(7.03050401) для студентів факультету менеджменту та маркетингу, спеціальності «Економіка підприємства» / Уклад.: В.М. Марченко, А.В.
Гречко, Т. П. Ткаченко, О. С. Хринюк, М.В. Шашина. – К., 2013. – 56 с.
Корпоративне управління. / Марченко В.М., Буковинська М.П. // Методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення
практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 8.03060101 „Менеджмент і адміністрування» та
8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форми навчання.- К.: НУХТ, 2012 – 47 с.
Менеджмент персоналу: / Марченко В.М., Буковинська М.П. // Метод. рекомендації до вивч. дисципліни, провед. практичних занять та
викон. контрольної роботи для студентів спеціальностей 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050701
«Маркетинг», 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», денної та заочної форм навчання . - К.: НУХТ, 2012 – 45 с.
Участь у конференціях і семінарах:
Член програмного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної
економіки» (щорічне видання).
Виступи на конференціях
1.
Марченко В.М. Історія злиття компаній / Марченко В.М., Новак В.О. : матеріали Х міжн. наук.практ. конф. [«Розвиток
підприємства як фактор росту національної економіки»], (Київ, 23 листопада 2011 р.) / Національний технічний університет України «КПІ».
 К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011.  С. 76-77 (0,08 д.а)
2.
Марченко В.М. Формування цінності в процесі злиття та поглинання корпорацій / Марченко В.М., Ємцева І.В. : матеріали VІІІ
міжн. наук.практ. конф. [Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах],(Київ, 22-23 березня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки
України, Національний університет харчових технологій, Міністерство агропромислової політики.  К. : НУХТ, 2011.  С.89-90 (0,08 д.а).
3.
Марченко В.М. Індикатори розвитку підприємницького середовища в Україні / Марченко В.М. : матеріали VI міжн.
наук.практ. конф. [«Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання»], (Київ, 31 травня-1 червня 2012 р.) /
Київський національний університет ім.. В. Гетьмана, Міжнародний інститут бізнес-освіти.  К. : МІБО КНЕУ, 2012.  С. 122-124 (0,08
д.а).
4.
Марченко В.М. Холдинги як організаційні форми централізації управління: матеріали VІІІ міжн. наук.практ. конф. [«Сучасні
проблеми менеджменту»], (Київ, 25 жовтня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет.  К. :
НАУ.  2012.  С. 14-15 (0,08 д.а).
5.
Марченко В.М. Потенціал зростання вартості корпорації / В.М. Марченко : матеріали ХІ міжн. наук.практ. конф. [«Розвиток
підприємства як фактор росту національної економіки»], (Київ, 21 листопада 2012 р.) / Національний технічний університет України «КПІ».

 К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012.  С. (0,08 д.а)
6.
Марченко В.М. Результати та перспективи концентрації виробництва та консолідації активів в агропромисловому виробництві /
Марченко В.М //матеріали ІХ міжн. наук.практ. конф. [Управління сучасним підприємством],(Київ, 25-26 квітня 2013 р.) / Міністерство
освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. К. : НУХТ, 2013.  С. 122-124.
7.
Agroindustrial integration IN UKRAINE THE SECOND NORTH AND EAST EUROPEAN CONGRESS ON FOOD, May 26-29, 2013,
NUFT, Kyiv, Ukraine, С. 28.
8.
Марченко В.М Дезінтеграція як прояв структурних змін в економіці України / Марченко В.М // матеріали всеукр. наук.практ.
конф. [Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК],(Київ, 22-23 листопада 2012 р.) /
Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. К. : НУХТ, 2013.  С. 54-55.
9.
Марченко В.М. Тенденции развития украинского PR-рынка / Марченко В.Н., Катерная О.К.// Наука-образование-бизнес: проблемы
и перспективы компетентностного взаимодействия: Сб. материалов Международной науч.-практич. конф. Секція 7: Роль PRподразделений в процессе формирования перспективной модели специалиста. -Ульяновск, 22 октября 2012: УлГУ, 2012.-530 с. - С.497-501.
10.
V. Marchenko, V. Perederiy Influence of the world growth in air transportation and related personnel shortages on the Ukrainian airline
competitiveness // Proceedings of the Fifth World Congress [Aviation in the XXI-st century], (Kyiv, September 25-27, 2012) / International Civil
Aviation Organization, National Academy of Science, Ministry of education and science, youth and sport of Ukraine, National aviation university. –
K.:NAU, 2012. – P. 7.41-7.43.
11.
Марченко В.М. Стратегические приоритеты процессов консолидации та проблемы их реализации / Марченко В.М. // Проблемы
развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VII Международной научно-практической конференции (1 февраля 2013 г.,
Сыктывкар) в 2 томах. – Том 2. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «СПбГУСЭ», 2013. – 185 стр. С. 21-24.
12.
Марченко В.М. Результати та перспективи концентрації виробництва та консолідації активів в агропромисловому виробництві /
Марченко В.М. // Матеріали ІХ міжн. наук.практ. конф. [Управління сучасним підприємством],(Київ, 25-26 квітня 2013 р.) / Міністерство
освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. К. : НУХТ, 2013.  С. 122-124.
Марченко В.М Стратегические приоритеты процессов консолидации та проблемы их реализации / Марченко В.М, Карпова М.І. //
Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VII Международной научно-практической конференции (1 февраля
2013 г., Сыктывкар) в 2 томах. –Том 2. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «СПбГУСЭ», 2013. – 185 стр. - С. 21-24
Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», м. Київ, –
2015. – 248 с.; Назва доповіді - Трудовий потенціал гуртово-роздрібних підприємств; Автори - Кирикович К., Марченко В.М.; Місце
проведення - НТУУ «КПІ; Дата проведення: 07.04.2015
Науково-дослідна робота:
Виконавець досліджень в межах науково-дослідної теми: „Управління економічною безпекою суб’єктів національного господарства”,
Державний реєстраційний № 0116U004577. Керівник д.е.н., проф. Марченко Валентина Миколаївна.
Член двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій (НТУУ «КПІ», КНТЕУ)
Робота з аспірантами та докторантами:
Підготувала чотирьох кандидатів наук, на даний час під її науковим керівництвом виконуються дві дисертаційні роботи.
Бере участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента.
Керівництво науковою роботою студентів:
Студентка Прус Катерина Валентинівна (науковий керівник Марченко В.М.) отримала диплом II ступеня як переможець Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015-2016 н.р. з напряму «економіка та управління

Мартиненко
Василь
Петрович

Крейдич Ірина
Миколаївна

підприємствами» при КНЕУ ім .В. Гетьмана.
Керівництво 5 магістерськими та бакалаврськими дипломними роботами.
Основні публікації:
1. Мартиненко В.П. Методика розробки плану фінансового оздоровлення підприємства / В.П. Мартиненко // Наукові праці Національного
університету харчових технологій, №41 –К, 2011. – С.179 – 183.
2. Мартиненко В.П. Джерела фінансової санації промислових підприємств / В.П. Мартиненко // Науковий вісник Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Частина 2, №168 – К., 2011 – С.307-313.
3. Мартиненко В.П. Системний підхід як один із методів ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства [Електронний
ресурс] / В.П. Мартиненко, А.Р. Сільченко// Ефективна економіка. - 2016. - №1 – Режим доступу до журналу:
http://www.ekonomy.nayka.com.ua
4. Мартиненко В.П. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізацій них процесів: монографія / В.П.
Мартиненко, Т.А. Говорушко, К.В. Багацька та інш.
// – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 264 с.
5. Мартиненко В.П. Напрями підвищення прибутковості підпри-ємства [Електронний ресурс] / В.П. Мартиненко, В.В. Усатюк // Збірник
наукових праць молодих учених «Актуальні проблеми економіки та управління» [Електронний ресурс] - Випуск 9, 2015. - Режим доступу
до журналу: http://ape.fmm, kpi,ua/artile/view/41554 (0,32 д.а.) – входить до наукометричної бази SCOPUS.
Участь у конференціях і семінарах:
Член програмного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної
економіки» (щорічне видання).
Приймає участь у роботі конференцій та написанні статей.
Науково-дослідна робота:
Виконавець досліджень в межах науково-дослідної теми: „Економічна діагностика в системі управління суб’єктів господарювання в
ринкових умовах”, Державний реєстраційний № 0116U004578. Керівник д.е.н., проф. Мартиненко Василь Петрович.
Член двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій (НТУУ «КПІ», НУХТ) 08.00.04
Робота з аспірантами та докторантами:
Підготував двох кандидатів наук, на даний час під його науковим керівництвом виконує дисертаційну роботу один аспірант.
Керівництво науковою роботою студентів:
Керівник переможця ІІ етапу конкурсу студентських наукових робіт (Руденко Н.)
В 2015-2016 н.р. керує 6 магістерськими та 6 бакалаврськими дипломними роботами.
Бере участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента.
1. Крейдич І.М. Особенности формирования и развития социально-экономической системы Украины в ресурсных ограничениях / І.М.
Крейдич, О.О. Демешок //. Устойчивое развитие («SUSTAINABLE DEVELOPMENT»): Международный периодический научный журнал. –
Варна, Изд-во Института устойчивого развития, Болгария, 2013 - № 2(8). – С. 28-31.
2. Крейдич І.М. Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства / І.М. Крейдич, К.О.
Бояринова, О.О. Ляшенко // Інноваційна економіка. Науково – виробничий журнал. –2013. – №11 (49). – С. 47-50.
3. Крейдич І.М. Домінанти формування інвестиційної політики в умовах ресурсних обмежень / І.М. Крейдич // Економіка та держава. –
2014. – №4 – С. 61–64.

Круш
Петро
Васильович

4. Крейдич І.М. Методичні підходи до формування та реалізації інноваційно-інвестиційної політики розвитку промислових підприємств /
І.М. Крейдич // Інвестиції: практика та досвід –2014. - № 8. – С. 11-16
5. Крейдич І.М. Моделирование управленческих решений в контексте использования системы стратегического контроллинга на
машиностроительном предприятии / І.М. Крейдич, О. Б. Гребец, К. М. Швец // Ефективна економіка. – 2013. - № 6. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2887
6. Крейдич І.М. Процесна організація діяльності підприємства / І.М. Крейдич, Д. О. Катрич, В. Р. Товмасян // Науковий огляд. – 2015. –
№2 (12). – С. 39-48.
7. Крейдич І.М. Підходи до управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємствах / І.М. Крейдич, В.Р. Товмасян //
Економіка та держава. – 2015. – №1. – С. 33-35
8. Крейдич І.М. Умови забезпечення платоспроможності підприємств у контексті їх фінансової безпеки / І.М. Крейдич, О.С. Наконечна,
О.С. Харченко //Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2015. – № 12. – С. 190-198.
9. Крейдич І.М. Умови забезпечення платоспроможності підприємств / І.М. Крейдич, О.С. Харченко // Стратегічні питання світової
науки - 2015: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, Перемишль, 7-15 лютого 2015 року. – Економічні науки:
Перемишль. Наука і освіта, 2015. –Т.3. – С. 25-30.
Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.002.23 в НТУУ «КПІ».
Під науковим керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій за спеціальностями:
08.00.04 – Івата В., Гребець О., Овчар О., Климчук М., Мілько І., Товмасян В.; 08.00.08 – Кіщенко Г., Пахода С., Харченко О.
Є науковим консультантом 1 докторанта та керівником 2 аспірантів.
Член редколегії 3-х наукових фахових видань.
Участь у НДР – «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій».
Основні публікації за напрямом:
Монографії та навчальні посібники:
1. Механізм управління ризиками промислового підприємства: монографія/ Ю.В. Тюленєва, П.В. Круш, О.А. Гавриш та ін. - К,:
НТУУ "КПІ", 2011. - 230с. українською мовою
2. Економічна теорія: історія економіки та економічної думки, політична економія, мікроекономіка,
макроекономіка. Навчальний посібник для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з економічної теорії.
Чернівці:"Прут", 2011.-552с.
3. Корпоративне управління: навч. посіб./ О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань, П.В. Круш, І.П. Малик. - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 444с.
українською мовою; № листа МОНМС 1/11-1857; дата 13.02.2012
4. Фінансово-економічні результати діяльності підприєства: собівартість, прибуток: навч. посіб./ П.В. Круш, О.В. Клименко, В.І.
Подвігіна. - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 488с. українською мовою; № протокола метод. ради 6; дата 14.12.2011
5. Державне регулювання лізингу у національному господарстві: Монографія / Дергалюк Б.В., Круш П.В., Кавтиш О.П. – К. : ІВЦ
«Політехніка», 2013. – 248 с. українською мовою; № рішення НТ ради 10; дата 12.11.2012
6. Антошко Т.Р. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах: моногр. / Т.Р. Антошко,
П.В. Круш, Ю.В. Тюленєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 276 с. українською мовою; № рішення НТ ради 11; дата 03.12.2012
7. Зеленська М.О. Упрвління потенціалом поліграфічного підприємства: моногр./ М.О. Зеленська, П.В. Круш. - К.: НТУУ "КПІ",

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

2013.- 248с. українською мовою; № рішення НТ ради 1; дата 14.01.2013
Н.П. Мацелюх, О.М. Розум, І.А. Максименко, М.М. Теліщук та ін. Основи економічної науки. Навчальний посібник для
самостійного державного екзамену з економічної теорії. - К.: "Центр учбової літератури", 2013. - 324с.
Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн./ під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. -К.: НТУУ «КПІ», 2012 . – Книга 2. Теорія і
практика господарювання.- Частина 2.- 342с. українською мовою; № протокола метод. ради 4; дата 15.12.2011
Круш П.В., Клименко О.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel). Видання 2-ге перероблене та
доповнене. Навч. Посіб. – К.: «Видавничий дім «Скіф», 2013. – 344с. українською мовою; № протокола метод. ради 1; дата
16.01.2012
Детермінанти розвитку національного господарства: монографія / М. В. Шашина, А. В. Гречко, О. П. Кавтиш та ін.; за заг. ред. П. В.
Круша– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 276 с. українською мовою; № рішення НТ ради 3; дата 03.03.2014
Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч.посіб./у складі авторів.К:""Центр учбової літератури",2013.-382с.
Управління та регулювання як чинники розвитку підприємств національного господарства : монографія / П. В. Круш, О. П. Кавтиш,
Т. П. Ткаченко та ін. ; за заг. ред. П. В. Круша. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 404 с українською мовою; № протокола метод. ради 9;
дата 06.10.2014
підручників з грифом університету; Економіка підприємства. Книга 2. [підручник для студентів вищих навчальних закладів]; за заг.
ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 624 с. (Тема 29)– Бібліографія в кінці розділу.
українською мовою; № протокола метод. ради 4; дата 15.12.2011
Сучасні економічні теорії: Навч.посіб. для самостійної підготовки до курсового екзамену та комплексного державного екзамену з
економічної теорії/Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, М.М. Теліщук та ін. - К.: "ЦУЛ",2014. - 224с
Організація інтегрованої системи бюджетування на підприємствах машинобудування : монографія / С.В. Поліщук, П. В. Круш, О.
П. Кавтиш,; – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 268 с. українською мовою; № протокола метод. ради 10; дата 07.12.2015
що виходять до наукометричних БД; Економічний вісник НТУУ "КПІ" 2014(11) Збірник наукових праць. Круш П.В., Сімчера О.І.
Трудовий потенціал підприємства: сутність та структура. с. 233-237
Сучасні економічні теорії: 2-ге вид. перероб. Навч.посіб. для самостійної підготовки до курсового екзамену та комплексного
державного екзамену з економічної теорії/Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, М.М. Теліщук та ін. - К.: "ЦУЛ",2015. - 224с
Круш П. В., Шевчук О.А. Шляхи поліпшення фінансового стану стану підприємства//електронне фахове видання Ефективна
економіка.-2013.-№4. Режим доступа:economy.nayka.com.ua
Круш П.В. Сутність механізму ринкового регулювання (саморегулювання) та його функціональна спрямованість. С.38-52.
ТЕОРІЇ МІКРО-МАКРОЕКОНОМІКИ. Збірник наукових праць. Вип.41 за ред. проф. Царенко О.В. Київ - 2013.
Круш П.В., Кавтиш О.П. Детермінанти впливу корпорації на функціонування та розвиток національного господарства // ТЕОРІЇ
МІКРО-МАКРОЕКОНОМІКИ. Збірник наукових праць. Вип.41 за ред. проф. Царенко О.В. Київ - 2013. - С.64-76.
Круш П.В., Токова С.І. Шляхи покращення
що виходять до наукометричних БД; Круш П.В. Дослідження впливу факторів внутрішнього середовища на трансакційні витрати
машинобудівних підприємств / П.В. Круш, І.В. Макалюк // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2014. - № 1
(139). - С. 134-143.
що виходять до наукометричних БД; Круш П.В. Реалізація функцій планування та організування в системі управління
трансакційними витратами / П.В. Круш,І.В. Макалюк // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 135-141.
що виходять до наукометричних БД; Круш П. В. Державна політика у сфері збалансування бюджету України / П. В.

Круш // НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ». - № 8. - 2013. - с. 21-28.
що виходять до наукометричних БД; Круш П.В., Макалюк І.В. Формування механізму управління трансакційними витратами
підприємства. с. 212-219. Економічний вісник, 2013 (10) НТУУ "КПІ" Збірник наукових праць.
Участь у конференціях і семінарах:
1) Член програмного та організаційного комітетів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор
росту національної економіки» (щорічне видання);
2) Член редакційної колегії збірника Економічний вісник НТУУ «КПІ» (щорічне видання).
3) Член експертної влади по спеціальності «Економіка підприємства» Акредитаційної комісії України (АКУ).
Науково-дослідна робота:
Керівник науково-дослідних робіт 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»
26.

Хринюк
Олексій
Сергійович

Робота з аспірантами та докторантами:
Підготував шість кандидатів наук (Єрешко Ю.А., Макалюк І.В., Поліщук С.В., Дергалюк Б.В., Зеленська М.О., Андергальден Ю.А.)
Круш П.В. бере участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента.
Керівництво науковою роботою студентів:
1) за 2014 рік стала перемога студентки 5-го курсу Теслюк Юлії Миколаївни у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності (напряму) «економіка підприємства», що відбулася 8 - 10 квітня 2013 року у Полтавському національному технічному
університеті імені Юрія Кондратюка. Теслюк Юлія здобула ІІ місце з поміж 150 учасників з 76 провідних вузів України - вона Круша
була дипломниця.
2) - Хваль Юлії Олександрівни на тему «управління конкурентоспроможністю корпоративних підприємств на прикладі ТОВ «Метро
Кеш Енд Кері Україна»», виконана під керівництвом доцента Круша П.В. виборола перемогу у номінації «За найвищий рівень апробації
досягнутих результатів дослідження».
3) - Теслюк Юлії Миколаївни на тему «Управління контрактними відносинами корпоративних підприємств машинобудування»,
виконана під керівництвом к.е.н., професора Круша П.В. виборола перемогу у номінації «За актуальність теми дослідження»;
Основні публікації:
1. Хринюк О.С. Проблеми інноваційного забезпечення сталого розвитку в Україні. //В кн.: Економічний вісник НТУУ, 2011, №8. Зб. наук.
праць - К.: Вид-во ТОВ ВД “ЕКМО", 2011. – С.75-79.
2. Хринюк О.С., Сімчера О.І. Стратегічне управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах. //Проблеми системного
підходу в економіці:Електронне наукове фахове видання-Вип.4, 2011р.Ur1: www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/index/html
3.Хринюк О.С. , Ружицький А.В. Розробка політики управління взаєморозрахунками в контексті забезпечення економічної безпеки
підприємства. //В кн: Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Вип. 1(27) 2012. – С.162-166.

4. Хринюк О., Вернигора Н. Сучасні системи управління собівартістю продукції. //В кн.: Економічний аналіз: зб. наук. праць/
Тернопільський національний економічний університет - Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного
економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип.10.- Частина 4. – 446 с. С.402-408
5. Хринюк О.С., Ружицький А.В. Розробка політики управління взаєморозрахунками в контексті забезпечення економічної безпеки
підприємства. //В кн: Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Вип. 1(27) 2012. – С.162-166.
6.Хринюк О.С., Ружицький А.В. Структура та динаміка зобов’язального статусу “дебітор” у контексті економічної безпеки
енергогенеруючих компаній. //В кн.: Економічний аналіз: зб.наук.праць. - Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського
національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип.10.- Частина 4. – 446 с . С.328-331
7. Хринюк О.С., Ружицький А.В. Управління взаєморозрахунками як центральна ланка механізму підвищення економічної безпеки
підприємства. //В кн.: Формування ринкової економіки: Зб.наук.праць. Випуск 27. К.:ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім..Вадима Гетьмана» , 2012.-533 с. С.196- 203
8. Хринюк О.С. , Ружицький А.В. Забезпечення моніторингу взаєморозрахунків паливно-енергетичних підприємств. // В кн.: Проблеми
підвищення ефективності інфраструктури. Зб.наук.праць:Випуск 34.- К.: НАУ, 2012.-182 с. С.148-155
9. Хринюк О.С. , Вернигора Н.С. Проблеми ефективного управління витратами на підприємствах України. //Наукові праці НУХТ, №49.Київ, НУХТ, 2013. -С.219-222
10. Хринюк О.С., Ружицький А.В. Взаєморозрахунки в підвищенні рівня економічної безпеки енергогенеруючих підприємств. //Бизнес
Информ. – 2013. – № 12. – C. 327–332.
11. Хринюк О.С., Хваль Ю.О. Управление конкурентоспособностью предприятия. //Вісник Бердянського університету менеджменту і
бізнесу. —2013. — №1(21). — С.70—73.
12. Хринюк О.С., Корчовна М. Р. Технологія ABC-методу розподілу витрат на основі видів діяльності. //Ефективна економіка. — 2014. —
№ 3. [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2837
13. Хринюк О.С., Ружицький А.В .Розділ монографії . Оцінка стану економічної безпеки підприємств на основі фінансових показників. //В
кн.Управління та регулювання як чинники розвитку підприємств національного господарства: монографія / П.В.Круш, О.П.Кавтиш,
Т.П.Ткаченко та ін..; заг. ред. П.В.Круша. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с.191 – 248.
14. Хринюк О.С., Корчовна М. Р. Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи. //Ефективна економіка. —
2015. — № 3. [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3927.
14. Хринюк О.С. , Корчовна М. Р. Роль фінансової стратегії в управлінні фінансовою безпекою підприємства. //Глобальні та національні
проблеми економіки. -2015. - Вип.7 . с.376-378 [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-72015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1297-khrinyuk-o-s-korchovna-m-r-rol-finansovoji-strategiji-v-upravlinni-finansovoyu-bezpekoyu-pidpriemstva
15. .Хринюк О.С., Бойко Т.О. Виробничий потенціал підприємства: підходи та методи його оцінки. // Глобальні та національні проблеми
економіки. -2015. - Вип.7 . [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen2015-r/1274-khrinyuk-o-s-bojko-t-o-virobnichij-potentsial-pidpriemstva-pidkhodi-ta-metodi-jogo-otsinki
16. Хринюк О.С., Третяк Ю. В. Принципи управління фінансовою політикою підприємства. // Глобальні та національні проблеми
економіки. -2015. - Випуск №8. С.– 656-659 [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу:
http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1516-khrinyuk-o-s-tretyak-yu-v-printsipi-upravlinnya-finansovoyu-politikoyupidpriemstva
17. Хринюк О.С., Орєхова А.А. Теоретичні аспекти управління кадровим потенціалом вітчизняних підприємств. // Глобальні та національні

проблеми економіки. -2016. – Випуск №10 . [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу: http://glоbаl-nаtіоnаl.іn.uа/іssuе-10-2016
(подано до друку )
Участь у конференціях і семінарах:
1. Хринюк О.С., Ружицький А.В.
Система кількісних і якісних показників економічної безпеки підприємства.// Сборник научных трудов Sworld. Материалы междунар.
научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производ-стве и образовании 2011. –
Вып.4. Том 21. - Одесса: Чер-номорье, 2011. -98 с. С.90-91.
2.Хринюк О.С., Москаленко Л.А.
Інноваційні проблеми економіки України.// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управ-ління. Матеріали Х Міжнар. наук.практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. м.Київ, 19-22 квітня 2011 р.-К.:НТУУ“КПІ”,2011-220с.С.32.
3.Хринюк О.С. Проблеми вдосконалення інноваційної політики в Україні.// Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в Україні: Матеріали У
Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2012) / відп.ред А.А.Мазаракі.-К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2012.-287с. С.261-262.
4.Хринюк О.С. Методичні аспекти розрахунку доходу підприємства.// В кн.: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні».-К.:Національний авіаційний університет, 2012.-72 с.
С.63-64.
5.Хринюк О.С. Методичні підходи до характеристики фінансових результатів діяльності підприємств.// Збірник матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика».-К.:Національний авіаційний університет, 2012.-101 с. С.95.
6.Хринюк О.С., Ружицький А. В. Зобов’язальний статус «дебітор» в контексті забезпечення економічної безпеки енергогенеруючих
підприємств.// Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013: сб. науч. трудов SWorld междунар. науч.практич. конф. – Вып. 4. – Одесса : Черноморье, 2013. – С. 14–17.
7.Хринюк О.С. Теоретико-методичні основи оцінки фінансового стану підприємства.// Матеріали міжнародної науково-теоретичноїної
конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери».- В 2-х томах.- Т.2Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2013.- С. 131-133.
8.Хринюк О.С. Методичні питання дослідження конкурентоспроможності на підприємствах.// Науково-технічний розвиток: економіка,
технології, управління [Текст]: Матеріали ХІІ Міжнародної наук.-практ. конференції м. Київ, 2-5 квітня 2013 р. : – К.: НТУУ «КПІ» МОН
України, 2013. – С. 88.
9.Хринюк О.С. Основні пріоритети управління підприємствами в контексті сталого розвитку.// Розвиток підприємництва як фактор росту
національної економіки: Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 року. – К.: ІВЦ Видавництво
«Політехніка», 2013. (-258 с.) — С.111.
10.Хринюк О.С., Хринюк Н.М Проблеми сталого розвитку України в контексті глобалізації.// Соціально-економічні реформи в контексті
глобалізації та євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 31 січня 2014 року) / Громадська організація
«Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. —Львів: ЛЕФ, 2014. ч. 1. — 112 с. (с16-19)
11.Хринюк О.С., Оцінювання стану фінансово-економічної безпеки установ, організацій, підприємств .// Розвиток підприємництва як
фактор росту національної економіки : матеріали XIІІ міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2014 року:. – К.: ІВЦ
«Політехніка», 2014. C. 82 С.
12.Хринюк О.С., Хринюк О.О. Методи оцінювання стану фінансово-економічної безпеки в системі антикризового управління
підприємств.// Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали XIІІ міжнародної науково-практичної
конференції 26 листопада 2014 року:. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2014. — С. 83.

Рощина Надія
Василівна

Савченко Сергій

13.Хринюк О.С. Оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємств.// В Кн.Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні
напрями розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 20-21 лютого 2015 р.) / ГО
«Цент економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2015.( – 140 с.) с.70-71.
14.Хринюк О.С.
Інновації механізму управління дебіторською заборгованістю підприємств .// В Кн. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної
діяльності в Україні: УІІІ Міжнародний бізнес-форум (Київ, 19 березня 2015 р.) відп. Ред.. А.А.Мазаракі. –К.: Київ. Нац.. торг.-екон. Ун-т,
2015.( -272 с.15,81 ум.др.а) с.252-254.
15.Хринюк О.С.Максимішина О.В. Впровадження системи КРІ-показників як інструменту фінансового менеджменту на підприємстві.// В
Кн.. 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.-84 стр. (с.74-76).
16.Хринюк О.С. Методичні підходи до формування механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Розвиток
підприємництва як фактор росту національної економіки Матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 25 листопада 2015
р.– К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.
17.Хринюк О.С., ., Орєхова А.А.Новаторські підходи до управління кадровим потенціалом підприємства. // ХІV Міжнародна науковопрактична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» - 2015. – с.64
18.Хринюк О.С., Орєхова А.А. Вартісна оцінка кадрового 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. 140142.
Робота з аспірантами та докторантами:
Керував науковою роботою аспірантів, які здійснили захист дисертацій (Антошко Т.Р., Ружицький А.В.)
Керівник аспірантом (Дергалюк М. )
Бере участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента.
Керівництво науковою роботою студентів:
Керівництво 5 магістерськими та бакалаврськими дипломними роботами.
1.
Егорова Н.В. Механизм реализации антикризисного управления на машиностроительных предприятиях в условиях действия
эффекта «пролонгированного шока»/ Н.В. Егорова // Экономический вестник НТУУ «КПИ». - 2011. - № 8., с.14-18.
2.
Єгорова Н.В. Банкрутство в активному антикризовому управлінні /Н.В. Єгорова // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2013. – №
10., с.191-196.
3.
Єгорова Н.В. Ефективність лізингового фінансування в сучасних економічних умовах/Н.В. Єгорова// Економічний вісник НТУУ
«КПІ». – 2012. – № 9., с.219-224
4.
Рощина Н.В. Транспортна задача лінійного програмування/Н.В. Рощина, О. В. Іваницька, Р. С. Сербул // Журнал «Агросвіт».
Наукове фахове видання з питань економіки. – 2015. - № 14.
5.
Рощина Н.В. Управління витратами в системі оцінки ефективності діяльності промислових підприємств / Н.В. Рощина //
Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – № 11., с.216-221
Участь у НДР – «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій».
Основні публікації:
1. Савченко С. М. Конкурентоспроможність українського машинобудівного комплексу на зовнішніх та внутрішніх ринках //

Миколайович

Корогодова
Олена
Олександрівна

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури — Випуск 29. — 2011. – С. 231–242.
2. Савченко С. Н. Инвестиционный климат в Украине в посткризисный период // Сучасні проблеми економіки та підприємництво: зб.
наук. праць. – Вип. 8. – Київ: ІВЦВ Видавництво «Політехніка», 2011. - С. 78-82
3. Савченко С. М. Напрями оптимізації інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах у контексті підвищення
конкурентоспроможності
[Електронний ресурс] / С.М. Савченко // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 6. – Режим доступу
до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
4. Савченко С. М. Ефективність функціонування державної інфраструктури ринку праці як чинник капіталізації трудового потенціалу
//Европейські перспективи: наук.-практ. журнал. – Дрогобич.: ТзОВ «Дрогобицька міська друкарня», 2015. – № 2. – с. 151 –157.
Участь у конференціях і семінарах:
1. Співголова організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Міжнародне
науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (щорічний захід);
2. Участь у роботі конференцій:
1. Савченко С. М. Засади динамічного моделювання економічного виміру сталого розвитку тези
Системний аналіз та інформаційні технології. Матеріали міжнародної науково технічної конференції SAIT 2011, Київ./ ННК «ІПСА»
НТУУ «КПІ». – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2011– С. 75-76
2. Савченко С. М. Технологічні парки як форми інноваційної діяльності у сфері розвитку підприємств та економіки в цілому тези
Перспективний розвиток інноваційних технологій / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , Київ, 23 червня 2014
р.:. – К.: ВМГО «Об’єднана молодь України», 2014. – 72с.- С. 26-31
3. Савченко С. М. Кадрова реструктуризація ІТ-галузі, як необхідний елемент глобалізаціійних процесів // Науково-технічний
розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XIV Міжнародної наук.-практ.конф., Київ, 07-09 квітня 2015р. / [редкол.:
В.В.Дергачова (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 255с. – С. 74-75
4. Савченко С. М. Тенденції розвитку нестандартних форм зайнятості в Україні // Міжнародне науково-технічне співробітнецтво:
принципи, механізми, ефективність: збірка праць XI (XXIII) наук.-практ.конф., Київ, 09-10 квітня 2015р. / [редкол.: В.Г.Герасимчук (відпов.
ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 160с. – С. 96
Науково-дослідна робота:
Виконавець досліджень в межах науково-дослідної теми 2818п „Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на
основі моделювання динаміки макроекономічних показників”, Державний реєстраційний № 0115U002525. Керівник д.т.н., проф. Гавриш
Олег Анатолійович.
Основні публікації:
1. Корогодова О. О. Принципи виміру ефекту від надання рекреаційних послуг підприємствами санаторно-курортного комплексу / О.
О. Корогодова // Журнал «Экономика Крыма».— Симферополь, ТНУ им. Вернадского. Вып. 3 (40). — 2012.— C. 229-232.
2. Корогодова О. О. Складові функціонування рекреаційних підприємств в умовах інтернаціоналізації курортно-рекреаційного і
туристичного комплексу України / О. О. Корогодова // Ученые записки ТНУ. Серия "Экономика и управление". Т 26 (65),№ 3, 2013. — С.
36-42.
3. Корогодова О. О. Принципы автоматизации системы измерения рекреационного эффекта санаторно-курортных предприятий. / О.
О. Корогодова //Scientific Journal of Management and sustainable development. — Univercity of Forestry, c/o Jusautor, Sofia, Bulgaria. — 2/2013
(39). — С. 111-115. (міжнародне фахове видання).

4. Корогодова О. О., Бабанина О. С. Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України / О. О. Корогодова //
Економічний вісник НТУУ «КПІ». — К.: Видавництво ПП "Екмо". Вип.’2014 (11). — С. 47-54
5. Корогодова О. О. Управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу в умовах інформатизації та глобалізації
економіки / О. О. Корогодова // Науковий журнал «Бізнес інформ». — Харків, видавничий дім «ІНЖЕК». № 3. — 2014.
— С. 260-265.
6. Корогодова О. О., Балаба Я. О., Сорокін І. І. Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній.
/ О. О. Корогодова, Я. О. Балаба, І. І. Сорокін // Науковий журнал «Бізнес інформ». — Харків, видавничий дім «ІНЖЕК». №7.
— 2014. –– C. 77-81.
Участь у конференціях і семінарах:
1. Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Міжнародне науковотехнічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (щорічний захід);
2. Участь у роботі конференцій:
1. Корогодова О. О. Чинники оцінки рекреаційної привабливості підприємств «Розвиток підприємництва як фактор росту
національної економіки». Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2011 р. — Київ: ІВЦ Видавництво
«Політехніка», 2011. — С. 75-76.
2. Корогодова О. О. Інформатизація підприємств санаторно-курортного комплексу «Управление развитием предпринимательства в
современных условиях». Материалы Второй международной научно-практической конференции 3-6 октября 2012 г. — Симферополь:
«ДИАЙПИ», 2012. — С. 58-59.
3. Корогодова О. О., Бабаніна О. С. Заходи з покращення міграційної політики України у розрізі регулювання еміграції
інтелектуальної робочої сили. «МНТС: принципи, механізми, ефективність»: збірка праць Х (ХХІІ) Міжнародної наук. – практ.
конференції, Київ, 13-14 березня 2014 рік [редкол.: В. Г. Герасимчук, відпов. ред. та ін.]. – Київ, НТУУ «КПІ», 2014. – С. 59-60.
Керівництво науковою роботою студентів:
1. Керівництво роботою бакалаврів в межах підготовки дипломних робіт та наукових статей.
2. Керівництво роботою студентів в межах підготовки доповідей для виступу на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних
конференціях.

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 051 Економіка
Найменування
навчальної
дисципліни
(кількість
лекційних годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Найменування
Найменування закладу,
посади
який закінчив викладач,
(для сумісників –
рік закінчення,
місце основної
спеціальність,
роботи,
кваліфікація згідно з
найменування
документом про вищу
посади)
освіту

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності,
тема дисертації, вчене
звання, за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Відомості про
підвищення
кваліфікації викладача
(найменування
Примітки*
закладу, вид
документа, тема, дата
видачі)

I. Цикл загальної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Світова
економіка (18)

Войтко
Сергій
Васильович

Виконуючий
обов’язки
завідувача
кафедри
міжнародної
економіки

Національний
технічний університет
України «КПІ», 1996,
спеціальність:
конструювання та
технологія радіоелектронних засобів,
кваліфікація: інженерконструктор-технолог

Доктор економічних наук,
08.00.04 - економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності), тема
дисертації: «Управління
розвитком наукомістких
підприємств», професор
кафедри міжнародної
економіки

Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора
економічних наук,
диплом ДД № 001679
від 01.03.2013 р.,

1, 2, 3, 4,
11, 12

Аналіз
економічних
систем (18)

Марченко
Валентина
Миколаївна

Професор
кафедри
економіки і
підприємництва

Київський
технологічний інститут
харчової
промисловості, 1987,
спеціальність:
економіка і організація
промисловості
продовольчих товарів,
кваліфікація: інженерекономіст

Доктор економічних наук,
08.00.04 - економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності), тема
дисертації «Методологія
самоорганізації злиття та
поглинання і досягнення
синергетичного ефекту в
корпораціях молочної
промисловості,

Міжнародний
університет фінансів,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12 СПК
808478 , TERP 10 SAP
ERP – Інтеграція
бізнес-процесів,
16.11.2012 р.

1, 2, 3, 4,
10, 11

Математичні
моделі в
економіці (18)

Капустян
Володимир
Омелянович

Завідувач кафедри
математичного
моделювання
економічних
систем

Дніпропетровський
інститут інженерів
залізничного
транспорту, 1975,
спеціальність:
прикладна
математика,
кваліфікація:
інженер-математик

Управління
змінами та
трансформація
бізнесу (18)

Крейдич
Ірина
Миколаївна

Виконуюча
обов’язки
завідувача
кафедри
теоретичної та
прикладної
економіки

Ялтинський інститут
менеджменту
Міжнародного
науково-технічного
університету, 1999,
спеціальність: фінанси і
кредит, кваліфікація:
економіст

Соціальна
філософія (18)

Новіков
Борис
Володимиров

Професор
кафедри
філософії

Київський державний
університет

професор кафедри
економіки і
підприємництва
Доктор фізико-математичних
наук, 01.01.09 – математична
кібернетика,
тема дисертації:
«Оптимальне обмежене
керування сингулярно
збуреними системами з
розподіленими параметрами»,
професор по кафедрі
прикладної
математики

Доктор економічних наук.,
08.00.04 –
економіка та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності),
тема дисертації:
«Формування та реалізація
інвестиційної політики
розвитку промислових
підприємств», професор
кафедри теоретичної та
прикладної економіки
Доктор філософських наук,
09.00.03 - соціальна
філософія та філософія

Інститут економіки та
прогнозування НАН
України (відділ
секторальних
прогнозів та
кон’юктури ринків),
стажування з
01.11.2013 р. по
30.11.2013 р., наказ
№2015-п від 31.10.2013
р., тема: «Моделі
загальної рівноваги для
прогнозування значень
показників різних
типів ринкі», звіт про
стажування

1, 2, 3, 4,
7, 10, 11

Приватний вищий
навчальний заклад
«Міжнародний
університет фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12 СПК
952362 , TERP 10 SAP
ERP – Інтеграція
бізнес-процесів,
07.12.12 р.

1, 2, 3, 4,
7, 10, 11

Навчальнометодичнийй

4, 7, 10,
11

ич

Комунікативна
етика (18)

Навчальна
дисципліна
мовно-практичної
підготовки (0)

Новіков
Борис
Володимиров
ич

Сімкова
Ірина
Олегівна

1975 р.,
спеціальність:
філософія,
кваліфікація: філософ,
викладач.

історії,
тема: “Творчість як
предмет філософського
дослідження”,
професор кафедри
філософії

Київський державний
університет
ім. Т.Г. Шевченка,
1975 р.,
спеціальність:
філософія,
кваліфікація:
філософ, викладач.

Доктор філософських наук,
09.00.03 - соціальна
філософія та філософія
історії,
тема: “Творчість як
предмет філософського
дослідження”,
професор кафедри
філософії

Національний
технічний
університет України
«КПІ», 2001,
спеціальність:
переклад,

Кандидат педагогічних
наук, 13.00.02 – теорія і
методика навчання:
германські мови, тема
дисертації: «Методика
навчання англомовної

ім. Т.Г. Шевченка,

Професор
кафедри
філософії

Завідувач
кафедри
англійської
мови
гуманітарного
спрямівання №3

комплекс «Інститут
післядипломної
освіти» НТУУ
«КПІ», курс «Основи
інклюзивного зеленого
зростання», 2016 р.
(спеціальність
«Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані
технології», на цей час
проходить
перепідготовку).

Навчальнометодичнийй
комплекс «Інститут
післядипломної
освіти» НТУУ
«КПІ», курс «Основи

4, 7, 10,
11

інклюзивного зеленого
зростання», 2016 р.
(спеціальність
«Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані
технології», на цей час
проходить
перепідготовку).
1,2,3,4,8,9
Навчально,10
методичнийй
комплекс «Інститут
післядипломної
освіти» НТУУ
«КПІ», свідоцтво про

факультету
лінгвістики
НТУУ «КПІ»

Методологія
наукових
досліджень (18)

Педагогічна
майстерність
(18)

кваліфікація:
перекладач, викладач
англійської та
німецької мов

професійно орієнтованої
дискусії студентів
інженерних
спеціальностей», доцент
кафедри англійської мови

підвищення
кваліфікації №12
СПК 951292, тема:
«Проектування Webресурсів навчальної
дисципліни»,
30.01.2013 р.

II. Цикл професійної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Національний
Доктор економічних наук,
Герасимчук
Професор
Державна установа
технічний університет
08.00.04 – економіка та
Василь
кафедри
«Інститут економіки
України «КПІ», 1973, управління підприємствами
Гнатович
міжнародної
та прогнозування»
спеціальність:
(за
видами
економічної
економіки
НАН України, звіт
технологія і машини з
діяльності), тема
про стажування,
переробки полімерних
дисертації: «Маркетинг і
затверджений
матеріалів у вироби та
розвиток підприємства»
директором ДУ
деталі, кваліфікація:
професор кафедри
«ІЕП» академіком
інженер-механік
маркетингу
НАН України В.М.
Гейцем 07.12.2015р.
відповідно до наказу
про стажування
№123-к від
30.09.2015р.
Пузирьов
Доцент кафедри Військово-політична
Кандидат педагогічних
НавчальноЄвген
психології і
академія,
наук,
методичний
Володимиро
педагогіки
1987,
13.00.01 –
комплекс «Інститут
вич
НТУУ «КПІ»
спеціальність:
теорія та історія
післядипломної
військовопедагогіки,
освіти» НТУУ ”КПІ”,
педагогічна,
тема дисертації:
свідоцтво про
кваліфікація:
«Педагогічні засади
підвищення
суспільні науки,
моделювання діяльності
кваліфікації,
викладач педагогіки
військового авіаційного
№12 СПК 632255,

1, 2, 3, 4,
11

1, 2, 8

та психології

інженера в навчальному
процесі ВНВЗ»,
доцент кафедри
суспільно гуманітарних
наук

тема
«Текстові документи,
електронні таблиці,
презентації в роботі
викладача»,
02.11.2011 р.

Кандидат економічних
наук,
08.00.04 - економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності), тема
дисертації:
«Інформаційноінноваційний механізм
підвищення
конкурентоспроможності
машинобудівних
підприємств»,
доцент кафедри
міжнародної економіки
Доктор економічних наук,
08.00.08 - гроші, фінанси і
кредит,
тема дисертації:
«Страхування у сфері
туризму»,
професор кафедри
міжнародної економіки

Приватний вищий
навчальний заклад
«Міжнародний
університет фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12 СПК
952352, TERP 10 SAP
ERP – Інтеграція
бізнес-процесів
07.12.12 р.

1, 2, 3

Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана,
Сертифікат,
Co-funded by the
Erasmus+ Programme of
the Europian Union
«Європейські бізнеспрактики КСВ»
спільного проекту
КНЕУ, Jean Monnet
Fund та Виконавчої

1, 2, 3, 4,
11

Педагогічна
практика (0)

Савченко
Сергій
Миколайович

Доцент кафедри
міжнародної
економіки

Київський бізнесінститут при
Національному
технічному
університеті України
«КПІ» 2002,
спеціальність:
менеджмент
організацій,
кваліфікація:
економіст-менеджер

Навчальні
дисципліни з
міжнародного
дослідницького
простору (18)

Охріменко
Оксана
Онуфрієвна

Професор
кафедри
міжнародної
економіки

Київський інститут
народного
господарства ім. Д.
Коротченка;
1988, спеціальність:
планування народного
господарства,
кваліфікація: економіст

Навчальні
дисципліни з
економіки
ресурсного
забезпечення в
умовах
глобалізації (18)

Крейдич
Ірина
Миколіївна

Виконуюча
обов’язки
завідувача
кафедри
теоретичної та
прикладної
економіки

Ялтинський інститут
менеджменту
Міжнародного
науково-технічного
університету, 1999,
спеціальність: фінанси і
кредит, кваліфікація:
економіст

Доктор економічних наук.,
08.00.04 –
Економіка та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності),
тема дисертації:
«Формування та реалізація
інвестиційної політики
розвитку промислових
підприємств», професор
кафедри теоретичної та
прикладної економіки

Навчальні
дисципліни з
економіки
транснаціонально
ї корпорації (16)

Марченко
Валентина
Миколаївна

Професор
кафедри
економіки і
підприємництва

Київський
технологічний інститут
харчової
промисловості, 1987,
спеціальність:
економіка і організація
промисловості
продовольчих товарів,
кваліфікація: інженерекономіст

Доктор економічних наук,
08.00.04 - економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності), тема
дисертації «Методологія
самоорганізації злиття та
поглинання і досягнення
синергетичного ефекту в
корпораціях молочної
промисловості,

Агенції з питань
освіти, аудіовізуальних
засобів та культури
№ 553110-EPP-1-20141-UA-EPPJMOMODULE
сертифікат
05.10-16.10.2015,
06.04.2016
Приватний вищий
навчальний заклад
«Міжнародний
університет фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12 СПК
952362 , TERP 10 SAP
ERP – Інтеграція
бізнес-процесів,
07.12.12 р.
Міжнародний
університет фінансів,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12 СПК
808478 , TERP 10 SAP
ERP – Інтеграція
бізнес-процесів,
16.11.2012 р.

1, 2, 3, 4,
7, 10, 11

1, 2, 3, 4,
10, 11

професор кафедри
економіки і
підприємництва

Навчальні
дисципліни
мовнопрофесійної
підготовки (0)

Сімкова
Ірина
Олегівна

Завідувач
Національний
кафедри
технічний
англійської
університет України
мови
«КПІ», 2001,
гуманітарного
спеціальність –
спрямівання №3
Переклад,
факультету
кваліфікація –
лінгвістики
перекладач, викладач
НТУУ «КПІ»
англійської та
німецької мов

1,2,3,4,8,9
Кандидат педагогічних
Навчально,10
наук, 13.00.02 – теорія і
методичнийй
методика навчання:
комплекс «Інститут
германські мови, тема
післядипломної
дисертації: «Методика
освіти» НТУУ
навчання англомовної
«КПІ», свідоцтво про
професійно орієнтованої
підвищення
дискусії студентів
кваліфікації №12
інженерних
СПК 951292, тема:
спеціальностей», доцент «Проектування Webкафедри англійської мови ресурсів навчальної
дисципліни»,
30.01.2013 р.

______________
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5
приміток додатка 12 ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.).

Для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі показники:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection,
рекомендованих МОН;
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або
патентів загальною кількістю п’ять досягнень;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою
закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної
комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або
робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської
олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої
академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату
світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/
інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного
управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету,
інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора.

3. Якісний склад випускової кафедри міжнародної економіки із спеціальності 051 Економіка

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Найменування
посади (для
сумісників –
місце
основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування
закладу, який
закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно
з документом про
вищу освіту)

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності,
тема дисертації, вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Найменування
Інформація про
всіх
наукову діяльність
навчальних
(основні публікації за
дисциплін, які
напрямом, науковозакріплені за
дослідна робота, участь
викладачем, та
у конференціях і
кількість
семінарах, робота з
лекційних
аспірантами та
годин з
докторантами,
кожної
керівництво науковою
навчальної
роботою студентів)
дисципліни

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Виконуючий
обов’язки
завідувача
кафедри
міжнародної
економіки

Войтко Сергій
Васильович

Національний
технічний
університет
України «КПІ»,
1996,
конструювання та
технологія радіоелектронних
засобів, інженерконструктортехнолог

Д. е. н., 08.00.04 економіка та управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності), тема
дисертації: «Управління
розвитком наукомістких
підприємств», професор
кафедри міжнародної
економіки

Світова
економіка
(18 год.)

Основні публікації за
напрямом – 3; науководослідна робота –
приймає участь; участь
у конференціях і
семінарах – 3; робота з
аспірантами та
докторантами –
підготував 5 кандидатів
наук, на даний час
керує 2 аспірантами та
1 докторантом
керівництво науковою
роботою студентів –
підготував 4 студента,
що стали призерами
Всеукраїнських
конкурсів дипломних
робіт

Захист
дисертації на
здобуття
наукового
ступеня
доктора
економічних
наук, диплом
ДД № 001679
від 01.03.2013
р.,

Професор
кафедри
міжнародної
економіки

Національний
технічний
університет
України «КПІ»,
1973, Технологія і
машини з
переробки
полімерних
матеріалів у вироби
та деталі, інженермеханік

Д.е.н.,
08.00.04 – економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності),
тема дисертації:
«Маркетинг і розвиток
підприємства»
професор кафедри
маркетингу

Професор
кафедри
міжнародної
економіки

Київський інститут
народного
господарства ім.
Д. Коротченка;
1988 р., планування
народного
господарства,
економіст

Д. е. н.,
08.00.08 - гроші, фінанси
і кредит,
тема дисертації:
«Страхування у сфері
туризму»,
професор кафедри
міжнародної економіки

Герасимчук
Василь
Гнатович

Охріменко
Оксана
Онуфріївна

Методологія
наукових
досліджень
(18 год.)

Основні публікації за
напрямом – 7, науководослідна робота –
приймає участь у
конференціях і
семінарах – 10,
керівництво науковою
роботою студентів керівництво роботою
магістрів та 1
наукового гуртка

Державна
установа
«Інститут
економіки та
прогнозування»
НАН України,
звіт про
стажування,
затверджений
директором ДУ
«ІЕП»
академіком
НАН України
В.М. Гейцем
07.12.2015р.
відповідно до
наказу про
стажування
№123-к від
30.09.2015р.
Міжнародний
Основні публікації за
Київський
дослідницький
напрямом – 10;
національний
простір
науково-дослідна
економічний
(18 год.)
робота – приймає
університет
участь; участь у
імені Вадима
конференціях і
Гетьмана,
семінарах – 7; робота з
Сертифікат,
аспірантами та
Co-funded by
докторантами –
the Erasmus+
підготувала 1
Programme of
кандидата наук, на
the Europian
даний час під
Union
керівництвом захищено «Європейські

1 кандидатську
дисертацію; керує
науковою роботою
студентів –
підготовлено 1
студента, що брав
участь у 1 етапі ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт

Доцент
кафедри
міжнародної
економіки
Савченко
Сергій
Миколайович

Київський бізнесінститут при
Національному
технічному
університеті
України «КПІ»
2002,
менеджмент
організацій,
економістменеджер

К.е.н.,
08.00.04 - економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)), тема
дисертації:
«Інформаційноінноваційний механізм
підвищення
конкурентоспроможності
машинобудівних
підприємств»,

Керівництво
аспірантами

Основні публікації за
напрямом – 4, науководослідна робота –
приймає участь, участь
у конференціях і
семінарах – 4

бізнеспрактики КСВ»
спільного
проекту КНЕУ,
Jean Monnet
Fund та
Виконавчої
Агенції з
питань освіти,
аудіовізуальних
засобів та
культури
№ 553110-EPP1-2014-1-UAEPPJMOMODULE
сертифікат
05.1016.10.2015,
06.04.2016
Приватний
вищий
навчальний
заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12
СПК 952352,
TERP 10 SAP
ERP –

доцент кафедри
міжнародної економіки

Корогодова
Олена
Олександрівна

Доцент
Кримський
кафедри
інститут
міжнародної природоохоронного
економіки
та курортного
будівництва, 1998,
менеджмент,
економістменеджер.

К.е.н.,
08.00.04 - економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності), тема
дисертації:
«Механізм управління
ефективністю
підприємств
рекреаційного
комплексу»

Керівництво
аспірантами

Основні публікації за
напрямом – 6, науководослідна робота –
приймає участь, участь
у конференціях і
семінарах – 3

Інтеграція
бізнес-процесів
07.12.12 р.
Приватний
вищий
навчальний
заклад
«Міжнародний
університет
фінансів»,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12
СПК 134502
TERP 10 SAP
ERP –
Інтеграція
бізнес-процесів
12.03.2016 р.

Примітка: в дану таблицю заноситься інформація лише про НПП випускової кафедрі, які залучаються до підготовки
(проведення занять та (або) керівництва) аспірантів за даною спеціальністю.

4. Інформація про завідувача випускової кафедри із спеціальності 051 Економіка

Прізвище, ім’я,
по батькові

Войтко
Сергій
Васильович

Найменування
закладу, який
Науковий ступінь, шифр і
закінчив викладач (рік
найменування наукової
закінчення,
спеціальності, тема дисертації,
спеціальність,
вчене звання, за якою кафедрою
кваліфікація згідно з
(спеціальністю) присвоєно,
документом про вищу
категорія, педагогічне звання
освіту)
Національний
Доктор економічних наук,
технічний університет 08.00.04 - економіка та управління
України «КПІ» (1996,
підприємствами (за видами
“Конструювання та
економічної діяльності), тема
технологія радіодисертації: «Управління
електронних засобів»,
розвитком наукомістких
інженер-конструктор- підприємств», професор кафедри
технолог)
міжнародної економіки

Педагогічний
(науковопедагогічний)
стаж (повних
років)

Інформація про
Примітка (з якого
попередню роботу
часу працює у закладі
(період (років),
освіти за основним
найменування
місцем роботи або
організації, займана
сумісництвом)
посада)
3 роки (1997-2000
рр.), НТУУ «КПІ»,
аспірантура,

15

1 рік, (19961997рр.), ЦКМ
«Славутич»,
інженер
1 рік, (19961997рр.), ТОВ
«Аудіопілот-сервіс,
інженер

На посаду
призначений
04.06.2013 р. ( за
основним місцем
роботи

Додаток 4
до Ліцензійних умов
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса
приміщення

Навчальний
корпус № 1
(пр-т
Перемоги 37 )
Навчальний
корпус № 7
(пр-т
Перемоги 37к)

Найменування
власника
майна

Площа
(кв.
метрів)

Документ про право користування
Найменування
(договір оренди)
та реквізити
документа про
наявність
право власності строк дії
договору
наявність
нотаріабо
оренди
державної
ального
оперативного
реєстрації
посвідуправління або (з _____ по
______)
чення
користування

Інформація про наявність документів

про
відповідність
санітарним
нормам

про
відповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

про
відповідність
нормам з
охорони
праці

НТУУ
«КПІ»

27945,1

Свідоцтво про
право власності
на нерухоме
майно

немає
потреби

немає
потреби

немає
потреби

+

+

+

НТУУ
«КПІ»

32349,7

Свідоцтво про
право власності
на нерухоме
майно

немає
потреби

немає
потреби

немає
потреби

+

+

+

Продовження додатка 4
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями (за університет)
Площа приміщень (кв. метрів)
у тому числі

Найменування приміщення

усього

1. Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
2. Приміщення для науковопедагогічних (педагогічних)
працівників
3. Службові приміщення
4. Бібліотека
у тому числі читальні зали
5. Гуртожитки
6. Їдальні, буфети
7. Профілакторії, бази відпочинку
8. Медичні пункти
9. Інші

орендованих

зданих в
оренду

113908,15 113908,15

-

-

95926,15

95926,15

-

-

12615,0
5367,0
9018,0

12615,0
5367,0
9018,0

-

-

6601,1
14662,2

6601,1
14662,2

-

-

143974,5
6686,43
23735,0
3962,0
-

143974,5
6686,43
23735,0
3962,0
-

-

714,35
-

власних

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування лабораторії,
Найменування навчальної
спеціалізованого кабінету,
дисципліни
їх площа
Методичний кабінет,
ауд. 307 – к.7 – 23,4м2

Навчальні дисципліни для
здобуття універсальних
компетентностей
дослідника

Найменування обладнання,
устаткування, їх кількість
Періодичні фахові видання –
25

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за
спеціальністю 051 Економіка
Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа

Найменування
навчальної
дисципліни

Модель і марка
персональних
комп’ютерів, їх
кількість

Найменування
пакетів
прикладних
програм (у
тому числі
ліцензованих)

Доступ до
Інтернету,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)

Продовження додатка 4
Комп’ютерний
клас, ауд. 330 – к.7 – 70 м2
Моделювання
економічних систем
і процесів

Комп’ютерний
клас, ауд. 332 – к.7 – 70 м2
Проектне
управління
економічних
систем

Сервер.
Персональні
комп’ютери,
Intel Core i34170, 18"TFT –
9;
Intel (R) Core
(TM) i5-2500,
19"TFT
–8
Сервер.
Персональні
комп’ютери,
Intel Core i34170, 18"TFT
– 9;
Intel (R) Core
(TM) i5-2500,
19"TFT
–8

Project 2007,
Microsoft
Windows,
Microsoft Office
Word, Project
Expert, Crystal
Reports

Project 2007,
Microsoft
Windows,
Microsoft
Office Word,
Project Expert,
Crystal
Reports

Так

Так

3. Інформація про соціальну інфраструктуру (за університет)
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)

Гуртожитки для студентів
Житлова площа на одного студента у гуртожитку
Їдальні та буфети
Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах
Актові зали
Спортивні зали
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо
9. Студентський палац (клуб)
10. Інші
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кількість

Площа
(кв. метрів)

21
20
8
3
9
2

143974,5
6,12
6686,43
1667,0
5367,0
2562,0

1
1
2
1
-

5760,0
7617,63
3426,0
6738,0
-

Додаток 5
до Ліцензійних умов
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
Найменування
навчальної дисципліни
згідно з навчальним
планом
Світова економіка

планів
завдань
навчаль- практичних
для
ного
(семінар- лабораконтенту
ських)
торних
занять
робіт

+

+

+

+

+

+

+

+

Соціальна філософія

+

+

Комунікативна етика

+

+

+

+

+

+

Педагогічна майстерність

+

+

Педагогічна практика

+

Немає
потреби

+

+

+

+

Аналіз економічних
систем
Математичні методи в
економіці
Управління змінами та
трансформація бізнесу

Навчальна дисципліна
мовно практичної
підготовки
Методологія наукових
досліджень

Навчальні дисципліни з
міжнародного
дослідницького простору
Навчальні дисципліни з
економіки ресурсного
забезпечення в умовах
глобалізації
Навчальні дисципліни з
економіки
транснаціональної
корпорації

Немає
потреби
Немає
потреби
Немає
потреби

завдань
для
самостійної
роботи
студентів*

питань, задач,
завдань або завдань для
кейсів для комплексної
поточного та контрольної
підсумкового роботи
контролю

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Немає
потреби

Немає
потреби

Немає
потреби

+

+

+

+

Немає
потреби

+

+

+

+

Немає
потреби

+

+

+

Немає
потреби
Немає
потреби
Немає
потреби
Немає
потреби
Немає
потреби
Немає
потреби
Немає
потреби

Навчальні дисципліни
мовно професійної
підготовки (за вибором
аспіранта

+

+

Немає
потреби

+

+

+

2. Методичне забезпечення курсового проектування
Інформація про наявність
(“+” або “-”)
методичних
тематики курсових
розробок
робіт (проектів)
Курсові роботи (проекти) навчальним планом не передбачені

Найменування
навчальної
дисципліни

Семестр, в якому
передбачена курсова
робота (проект)

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики
Інформація
про
Семестр, в ТриваНайменування Інформація про наявність
Найменунаявність
якому
лість
бази для
угод про проходження
вання
програм
передбачена практики
проходження
практик (дата, номер,
практики
практика (тижнів) практик
практики
строк дії)
(“+” або “-”)
Світовий центр Договір про партнерство,
даних з
співробітництво та
геоінформатики
науковий обмін між
та сталого
центром і факультетом
розвитку Світової
менеджменту та
системи даних
маркетингу НТУУ
Міжнародної «КПІ»(18.06.2014, 08/06ради з науки
НП, 5 років)

Педагогічн
а практика

3

2

+

Договір про співпрацю між
факультетом менеджменту
Науковий парк
та маркетингу НТУУ
«Київська
«КПІ» та науковим парком
політехніка»
«Київська політехніка»
(05.05.2014, 05/05-НП, 3
роки
Договір про співпрацю між
факультетом менеджменту
та маркетингу НТУУ
Інститут
«КПІ» та Інститутом
економіки та
економіки та
прогнозування
прогнозування
НАН
НАН України
України (01.10.2013,
12-10/2013, 5 років

_________________
* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи
студентів робиться позначка “ІТ”.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Інформація про наявність бібліотеки (за університет), станом на 01.04.2016 року

Найменування
бібліотеки

Науково-технічна
бібліотека
імені Г.І.Денисенка
Національного
технічного
університету
України «Київський
політехнічний
інститут»

Площа
(кв.
метрів)

14662,2

Обсяг
фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірникі
в)

Площа
читального
залу (кв.
метрів),
кількість
місць

Примітка*

загальний
книжковий
фонд
2 657 003

Площа
читальних
залів
3245,15 м2

ElaKPI – відкритий електронний архів НТУУ «КПІ» - http://ela.kpi.ua/ : кількість
електронних документів - 12 135
Електронна бібліотека передплачених електронних ресурсів:
кількість унікальних назв книг, журналів, ін. - 311 770

кількість
фахових
періодичних
видань
(назв/прим.):
80826/557216

1 050
посадкових
місць

За передплатою надається доступ до баз даних:
1. ЛІГА: ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ (ЛЗ: Підприємство, версія 9.5.1.),
2. EBSCO PUBLISHING: 14 повнотекстових, реферативних та бібліографічних
наукових тематичних баз даних,
3. Електронна бібліотека дисертацій Російської державної бібліотеки (доступ з лютого
по травень 2016 року).
Протягом року викладачі, студенти та аспіранти отримували тестовий доступ до
наступних баз даних:
1. SCOPUS від компанії Elsevier: (доступ з січня до травня 2016 р.)
2. EBSCO: тематичні бази даних Academic Search Complete, Applied Science &
Technology Source, Legal Source, Political Science Complete, Humanities Source,
Education Source (доступ з квітня до червня 2016 р.),
3. BioOne: повнотекстова та бібліографічна колекція новітніх наукових досліджень в
галузі біології, екології та наук про довкілля (доступ з січня до грудня 2016 р.).

Крім того, на сайті бібліотеки поповнено перелік електронних ресурсів відкритого
доступу (Open Access): 110 пошукових систем, баз даних та видавництв відкритого
доступу.

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
Найменування навчальної Автор підручника
дисципліни
(навчального
посібника тощо)

Світова економіка

Аналіз економічних систем

С.І. Соколенко
А.С.Філіпенко, О.І.
Рогач, О.І.
Шнирков та ін.
О.Н. Вітрученко,
Ю.Г. Медюк.
Герасимчук В. Г.,
Войтко С. В.
Поль Самуельсон
Г.І. Башнянин
В.М. Івахненко та
ін
А. О. Болдак, С. В.
Войтко, І. М.
Джигирей та інші :
наук. кер. М. З.
Згуровський
А. О. Болдак, С. В.
Войтко, І. М.
Джигирей та інші :
наук. кер. М. З.
Згуровський

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,
рік видання

Кількість
примірників**

Глобалізація і економіка України
Світова економіка

К. : Логос, 1999р.
К. : Либідь, 2000р.

3
4

Світова економіка

К. : Либідь, 2007р.

3

Міжнародна економіка

К.: Знання, 2009р.

100

Економіка
Економічні системи: Проблеми
структуризації і типологізації.
Економічний аналіз

Львів: Світ, 1993р.
Львів: Коопосвіта, 1999р.

3
3

К.:КНЕУ, 1999р.

3

Україна в індикаторах сталого
розвитку

К.: НТУУ «КПІ», 2012р.

2

Глобальний аналіз якості та безпеки
життя людей

К.: НТУУ «КПІ», 2012р.

2

Чебан Т.М.,
Калінська Т.А.,
Дмитрієнко І.О.
Івахненко В.М.
Чигринська О.С.,
Власюк Т. М.
Отенко В.І.,
Іванієнко В.В.,
Азаренков Г.Ф.

Яцків М.І.
Длугопольський
О.В.
Бліщук К.М.,
Матвіїшин Є.Г.

Іващенко В.І.,
Болох М.А.
Цигилик І.І.,
Кропельницька
С.О., Мозіль О.І.

Теорія економічного аналізу / За ред.
В. Є. Труша ; Херсонський
державний технічний університет.
Теорія економічного аналізу : навч.
посіб. /Мін-во освіти і науки України.
Теорія економічного аналізу :
Навчальний посібник / Київський
національний університет технологій
та дизайну.
Теорія економічного аналізу :
навчальний посібник для виших навч.
закладів / Міністерство освіти і науки
України, Харківський національний
економічний університет імені
Семена Кузнеця.
Теорія економічного аналізу :
Підручник для студентів вищих
навчальних закладів
Теорія економіки державного сектора
: навч. посіб. /
Економічний аналіз державної
політики: основні поняття, підходи та
застосування : Навч. посіб. / ;
Львівський рег. ін-т державного упр.
УА державного управління при
Президентові України.
Економічний аналіз господарської
діяльності : Навчальний посібник для
студентів екон. спец.
Економічний аналіз господарської
діяльності підприємства : Навч.
посіб. /; Прикарпатський університет

К.: ЦНЛ, 2003 – 214 с.

1

К.: Слово, 2010. – 352 с.

2

К.: Центр, 2006. -232 с.

1

Харків, Інжек, 2015. – 339 с.

1

Львів, Світ, 1993. – 216 с.

1

Тернопіль: Економічна думка,
2007. – 488 с.
ЛРІДУ НАДУ. – 263 с.

1
1

3
К.: Нічлава, 201. – 294 с.
К.ЦНЛ., 2004. – 123 с.

1

Ю.В. Брагін
Іващук О.Т.

Математичні моделі в
економіці

Управління змінами та
трансформація бізнесу

Cоціальна філософія

А. О. Болдак, С. В.
Войтко, О. А.
Гавриш, В. В.
Дергачова, Я. І.
Кологривов та інші
[наук. кер. М. З.
Згуровський]
В. В. Вітлінський

ім. В. Стефаника.
Економікоматематичне моделювання
Економіко-математичне
моделювання
Форсайт економіки України:
середньостроковий (2015–2020 роки)
і довгостроковий (2020–2030 роки)
часові горизонти (монографія)

Гарафонова, Ольга
Іванівна.
О.Є. Кузьмін та ін.

Економіко-математичне
моделювання
Управління змінами: теорія,
методологія та практика :
Управління змінами

Г.В. Лагутін та ін.

Управління змінами

В.М. Геєць та ін.

Трансформаційні процеси та
економічне зростання в Україні
Менеджмент у телекомунікаціях

Войтко С. В.,
Ангелов К. П.
Андрущенко В.П.
Андрущенко В.П.

Історія соціальної філософії
(Західноєвропейський конспект)
Філософія

К.:НМК ВО, 1990р.

3

Тернопіль: ТНЕУ «Економічна
думка», 2008р.

3

НТУУ «КПІ»; ІПСА; Світовий
центр даних з геоінформатики та
сталого розвитку. — К. : НТУУ
«КПІ», 2015р.

10

К.: КНЕУ, 2008р.

3

Київ: КНУТД,
2014р.
Львів: Видавництво Львівської
політехніки,
2014р.
Київ: Київський національний
університет будівництва і
архітектури,
2015р.
Харків: ФОРТ, 2003.

3

Знання, 2007.

3

3

3
100

Київ: Тандем, 2000.р.

1

Київ : Либідь, 2001р.

1

Андрущенко В.П.
Андрущенко В.П.

Комунікативна етика

А.М. Єрмоленко.
Кравченко С. М.
Кравченко С. М.
Шеверун Н.В.

Навчальна дисципліна
мовно-практичної
підготовки

Пасинок, В.Г.
Пасинок, В.Г.

Методологія наукових
досліджень

Педагогічна майстерність

Педагогічна практика

Навчальні дисципліни з

І.М. Астрелін та ін.
Д.М. Стеченко.
О.В.
Крушельницька.
І.А. Зязюна.
Ю.Г. Барабаш,
Р.О. Позінкевич.
І.А. Зязюна.
Ничкало Н.Г.
Заг. редакція

Н.В. Гузій
О.Г. Білорус

Соціальна філософія.
Сучасна зарубіжна соціальна
філософія
Комунікативна практична філософія.
Екологічна етика і психологія
людини.
Етика
Іншомовна підготовка студентів
технічних університетів (досвід
Польщі)
Теоретичні основи мовленнєвої
підготовки вчителя
Мовна підготовка студентів як
загально педагогічна проблема
Методологія наукових досліджень
Методологія наукових досліджень
Методологія та
організація наукових досліджень
Педагогічна майстерність
Педагогічна майстерність: теоретичні
й навчально-методичні основи
Педагогічна майстерність
Теоретичні та методичні засади
розвитку педагогічної освіти:
педагогічна майстерність, творчість,
Педагогічна творчість, майстерність,
професіоналізм: проблеми теорії і
практики підготовки вчителявихователя
Педагогічна творчість і майстерність
Глобальний конкурентний простір

К. Харків : ВМП Рубікон, 1997р.
К. : Либідь, 1996. р.

1
1

Київ : Лібра, 1999.р.
Львів : Світ, 1992.р.

1
1

Київ : Либідь, 1992.
Умань : О.О. Жовтий, 2012.р.

1
1

Х. : ІМІС, 2001.р.

1

Харків, 1999р.

1

К.:"Політехніка", 2006р.
Київ : Знання, 2005р.
Київ : Кондор, 2003р.

3
3
3

Київ : Вища школа, 2006р.
Луцьк : Вежа, 2006.

1
1

Київ : Вища школа, 2004р.
Х. : НТУ "ХПІ", 2007р.

1
1

К. : НПУ, 2005р.

1

К. : ІЗМН, 2000р.
Киев : КНЕУ, 2007р.

1
3

міжнародного
дослідницького простору

Навчальні дисципліни з
економіки ресурсного
забезпечення в умовах
глобалізації

С. В. Войтко,
І. О. Мікульонок
Н. В. Караєва,
С. В. Войтко,
Л. В. Сорокіна
Є.П. Качан, Д.С.
Шушпанов.
О.М. Алимов, А.І.
Данилекно, В.М.
Трегобчук та ін.
С.Ф. Покропивний
та ін.
Моісеєнко Т. Є.,
Войтко С. В.
Л.В. Руденко
С.О. Якубовський

М.В. Грідчіна
Радченко Л.
Навчальні дисципліни з
економіки
транснаціональної
корпорації

Рогач О.І.

Рогач О.І.

Інтелектуальна власність для
економістів
Ризик-менеджмент сталого розвитку
енергетики: інформаційна підтримка
прийняття рішень
Управління трудовими ресурсами

К. : НТУУ «КПІ» Вид-во
Політехніка, 2016.
К. : Альфа Реклама, 2013.

10

К. : Юридична книга, 2005р.

4

Економічний розвиток України:
інституціональне та ресурсне
забезпечення
Економіка підприємства

К.: Об’єднаний інститут
економіки НАНУ, 2005.

3

Київ: КНЕУ, 2004р.

4

Ресурсне забезпечення інноваційної
діяльності підприємств
Транснаціональні корпорації
Інвестиційна діяльність
транснаціональних корпорацій та їх
вплив на конкурентоспроможність
національних економік
Корпоративні фінанси
Деякі правові аспекти регулювання
діяльності транснаціональних
корпорацій.
Транснаціональні корпорації :
підручник для студентів ВНЗ / О.І.
Рогач ; Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
Міжнародні інвестиції: теорія та
практика бізнесу транснаціональних
корпорацій : Підручник для студ.
економічних спеціальностей вищ.
навч. закладів /.

К. : Альфа Реклама, 2014р.

10

К. : КНЕУ, 2004р.
О. : ОРІДУ УАДУ, 2002р.

3
3

К. : МАУП, 2002р.
Право України. 2011.

3
1

К.: ВПЦ «Київський
університет», 2008. - 399 с.

1

К.: Либідь, 2005. -720 с.

1

5

За ред. С.О.
Якубовського,
Ю.Г. Козака, О.В.
Савчука
Руденко Л.В.

Сушко Л.М.
Заг. редакц.
Навчальні дисципліни
мовно-професійної
підготовки

С.І. Кострицька,
І.І. Зуєнок,
М.Л. Ісакова

Транснаціональні корпорації :
особливості інвестиційної діяльності
: навч. посіб.

К. ЦНЛ., 2006. –
488 с.

1

Транснаціональні корпорації : навч.метод. посіб. для самост. вивчення
дисципліни / Київський нац.
економіч. ун-т.
Транснаціональні корпорації : навч.
посіб. / Л.М. Сушко ; Харківський
нац. економічний ун-т.
Українська мова у світі

К.: КНЕУ. – 227 с.

1

Харків. ХНЕУ, 2007. – 140 с.

1

Львів : Видавництво Львівської
політехніки, 2014р.
Дніпропетровськ: НГУ, 2011.р.

1

Мовна підготовка фахівців України у
новому тисячолітті

1

3. Перелік фахових періодичних видань
№
п/п

Найменування фахового періодичного видання

1

Актуальні проблеми економіки

2

Бізнес Інформ

3

Економіка. Фінанси. Право.

4

Економіст

5

Економічна теорія

Роки надходження
2005 – 2016
2015
2003 – 2016
2003 – 2016
2006 – 2015

6

Экономика и математические методы

7

Механізм регулювання економіки

8

Фінанси України

9

Економічний вісник НТУУ «КПІ»

10

Journal of Applied Management and investments

11

Journal of Political Economy

* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки.
** Для електронних книг не зазначається.

1979-2010
2005 – 2007; 2010 – 2011
2000 – 2015
2004 – 2015
2015
2007 – 2008

Додаток 7
до Ліцензійних умов
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог
щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
за спеціальністю
051 Економіка
(код та найменування спеціальності за Переліком 2015)

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

1

2

Відхилення

Фактичне фактичного
значення
значення
показника
від
показника
нормативного

3

4

1. КАДРОВІ ВИМОГИ
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи
кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів
вищої освіти
2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри,
відповідальних за підготовку здобувачів вищої
освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи)
з науково-педагогічних працівників, на яку
покладено
відповідальність
за
підготовку
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта
освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за
відповідною або спорідненою спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого звання за
відповідною або спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або наукової
роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р.
для початкового рівня з урахуванням стажу
педагогічної роботи)
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін
науково-педагогічними (науковими) працівниками
відповідної спеціальності за основним місцем
роботи
(мінімальний
відсоток
визначеної
навчальним планом кількості годин):

+

+

три особи,
що мають
науковий
ступінь та
вчене
звання, з
них не
менше двох
докторів
наук

вісім осіб,
що мають
науковий
ступінь та
вчене
звання, з
них п’ять
докторів
наук

+

+

+

+

+5

+3

1

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання
(до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з
урахуванням педагогічних працівників, які мають
вищу категорію)
2) які мають науковий ступінь доктора наук або
вчене звання професора
3) які мають науковий ступінь доктора наук та
вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що
забезпечують
формування
професійних
компетентностей,
науково-педагогічними
(науковими) працівниками, які є визнаними
професіоналами з досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або
творчої роботи за фахом
2) практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та
лабораторних занять, здійснення наукового
керівництва курсовими, дипломними роботами
(проектами),
дисертаційними
дослідженнями
науково-педагогічними (науковими) працівниками,
рівень наукової та професійної активності кожного
з яких засвідчується виконанням за останні п’ять
років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5
приміток
7. Наявність випускової кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець
відповідної або спорідненої науково-педагогічної
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим
званням
2) з науковим ступенем та вченим званням
3) з науковим ступенем або вченим званням
8. Наявність трудових договорів (контрактів) з
усіма науково-педагогічними працівниками та/або
наказів про прийняття їх на роботу

2

3

4

80

100

+20

50

91

+41

50

100

+50

підпункти
1 – 12
пункту 5
приміток

Всі НПП
за останні
5 років
виконують
три і більше
умови

+

+

+

+

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв.
метрів на одну особу для фактичного контингенту
студентів та заявленого обсягу з урахуванням
навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням
для одночасного використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості
аудиторій)

2,4

5,9

+3,5

30

50

+20

1

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу
2) пунктів харчування
3) актового чи концертного залу
4) спортивного залу
5) стадіону та/або спортивних майданчиків
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для виконання
навчальних планів

2

3

+

+

+
+
+
+
+
+

70

100

+

+

4

+30

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та пояснювальної
записки до нього
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
4. Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
5. Наявність програми практичної підготовки,
робочих програм практик
6.
Забезпеченість
студентів
навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
7. Наявність методичних матеріалів для проведення
атестації здобувачів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та не менш як
закордонними фаховими періодичними виданнями
шість
відповідного або спорідненого профілю, в тому найменучислі в електронному вигляді
вань
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного
+
або спорідненого профілю (допускається спільне
користування базами кількома закладами освіти)
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на
якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/ освітньо-наукова/ видавнича/
+
атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні
та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому, контактна
інформація)

11
найменувань

+

+

+5

1

2

3

4

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти,
який містить навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального плану, в тому
числі
в
системі
дистанційного
навчання
(мінімальний відсоток навчальних дисциплін)

30

50

+20

Керівник проектної групи

________________
(підпис)

Завідувач випускової кафедри

________________
(підпис)

Ректор

________________
(підпис)

М.П.

С.В. Войтко
(ініціали, прізвище)

С.В. Войтко
(ініціали, прізвище)

М.З. Згуровський
(ініціали, прізвище)

Ліцензійна справа
щодо ліцензування освітньої діяльності з підготовки
докторів філософії за спеціальністю
051 Економіка
(код та найменування спеціальності за Переліком 2015)

пронумерована у кількості _____ сторінок

Ректор НТУУ «КПІ»
М.П.

М.З. Згуровський

Додаток 8
до Ліцензійних умов
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Код та найменування спеціальності 051 Економіка
Найменування документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
або про розширення провадження освітньої діяльності
2. Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи
3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних
підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача
ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що
провадитимуть освітню діяльність)
4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами для
здійснення навчального процесу на строк, необхідний для
завершення повного циклу освітньої діяльності
5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріальнотехнічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної
безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за
спеціальностями з підвищеною небезпекою)
6. Копія освітньо-наукової програми
7. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього
8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового
забезпечення освітньої діяльності
9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріальнотехнічного забезпечення освітньої діяльності
10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої
діяльності
11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
12. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти
13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти та керівника проектної групи
(документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)
14. Копія рішення президії Національної академії наук,
національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на
провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм
підпорядковуються)

Відмітка про
наявність
документа

немає
потреби

немає
потреби

____________________________________________________________________________

