
 

 

ПРОГРАМА 

ІННОВАЦ1ЙНОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА НА 2018-2020 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МІСІЯ КАФЕДРИ. Розбудова методології та інструментарію цифрової економіки та економічної кібернетики, 

зокрема, економіко-математичного моделювання з урахуванням невизначеності й породженого цим ризику як одних із 

найважливіших методів наукового пізнання та системо твірних складових цифрової  економіки та економічної 

кібернетики, а також підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей. 

Основним завданням кафедри є: 

 розвиток наукових досліджень у сфері цифрової економіки, економіко-математичного моделювання, ризикології та 

економічної кібернетики, штучного інтелекту; 

 інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри як кафедри дослідницького університету; 

 підвищення кваліфікації викладачів кафедри; 

 поглиблення співпраці університету з провідними ВНЗ України та інших країн; 

 проведення спільних заходів з окремими підприємствами, що спрямовані на впровадження елементів цифрової економіки та 

застосування економіко-математичних методів у їх діяльності, та штучного інтелектуальних систем. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДIЛ 1. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри 

                                        Заходи та завдання Терміни 
виконання 

Відповідальні 

особи 
1 2 3 

1. Участь у конкурсі щодо розроблення прикладних наукових тем, які 

фінансуються з держаного бюджету. 
2019-2020рр. Завідувач кафедри 

викладачі 2.Підготовка матеріалів з метою отримання авторських свідоцтв та 

сертифікатів щодо комп‘ютерної (програмної) реалізації економіко- 

математичних моделей викладачами та аспірантами кафедри 
2019-2020рр. Викладачі кафедри 

З.Захист не менше двох кандидатських дисертацій викладачами та 

аспірантами кафедри 2018-2020рр. 

Наукові керівники, 

здобувачі наук. 

ступеня 

4.3ахист не менше однієї докторської дисертації викладачами кафедри 2018-2020рр. Здобувачі наук. 

ступеня д.е.н. 

5.Публікації професорсько-викладацького колективу кафедри: 

а) прогнозована кількість статей у виданнях з індексом цитування, що 

входять до науково-метричних баз даних: 
 

Піскунова О. В., 

викладачі кафедри 

8 назв 2018р. Викладачі кафедри 
10 назв 2019-2020рр. 

сс сс 

б) монографій:                 щорічно не менше 2-х монографій 2018-2020рр. 
11 СС 

  

СС СС 

в) статей у фахових виданнях: 
 

 

не менше 10-ти 2018-2020рр. 
СС СС 

  

СС СС 

 



 

г) тез Міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, які 
проводяться в Україні та за кордоном 

2018-2020рр.  

не менше, ніж 20 назв щорічно 
 

«___» 

 
 

«___» 

6.Проведения міжнародної наукової конференції «Прогнозування соціально- 

економічних процесів» (спільно з кафедрою економічної кібернетики 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) (щорічно) 

2018-2020рр. завідувач кафедри 

7. Проведення засідань Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Моделювання та ризикології в економіці» (один раз на місяць) 

2018-2020рр. Піскунова О. В. 

8.Проведения науково-методичного семінару кафедри (за окремим планом) 2018-2020рр. Шатарська 1.Ф. 

9.Проведения заходів (наукової роботи, шкіл, конференцій, Всеукраїнських 

семінарів, доповідей на конференціях тощо) має забезпечити подальший 

розвиток на базі кафедри Української наукової школи «Моделювання та 

ризикологія в економіці», яка діє з 90-х років XX століття. 

2018-2020рр. 

Матвійчук А.В., 

Піскунова О.В., 

Великоіваненко Г.І. 

та ін. викладачі, 

докторанти та 

аспиранти кафедри 

10. Проведення заходів, спрямованих на активізацію студентської наукової 

роботи, розширення участі студентів у наукових конкурсах, конференціях, 

олімпіадах, отримання грантів тощо 

2018-2020рр. 
Долінський Л.Б., 

викладачі кафедри 

11.Моніторинг результатів науково - дослідницької діяльності 

професорсько- викладацького корпусу кафедри. 

2018-2020рр. Осипова 0.І., 
Волощук С.Д. 

12. Організація та проведення Всеукраїнської наукової конференції з 

проблем цифрової економіки 2018р. 

Великоіваненко 

Г.1., Матвійчук 

А.В., Піскунова 

О.В. 

Вітлінський В.В. 



РОЗДІЛ ІI. Інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри на підґрунті компетентнісного підходу 
 

 

Заходи та завдання Терміни 
виконання 

Відповідальні особи 

1 2 3 

1. Робота кафедри з вдосконалення системи формування компетенції 

бакалаврського та магістерського рівнів на підґрунті їх гармонізації з 

професійними стандартами роботодавців. Актуалізація затребуваних компетенцій 

Весь період 
Піскунова О.В., 
Шатарська І.Ф. 

2.Участь викладачів кафедри у розробці освітніх стандартів нового покоління на 

компетентнісних засадах 

Весь період Піскунова О. В.., 
Великоіваненко Г.І. 

3.Робота кафедри щодо вдосконалення навчальних планів з урахуванням 

затребуваних професійних компетенцій. 
Весь період 

Великоіваненко Г.І., 
Піскунова О.В., 
Шатарська І..Ф. 

4. Робота кафедри з оновлення навчально-методичних видань з дисциплін 

спеціалізацій «Цифрова економіка» та «Економічна кібернетика» 
Весь період Піскунова О.В., 

Великоіваненко Г.І., 

4.1.Нейро-нечіткі технології моделювання економічних систем Весь період Матвійчук А. В. 

4.2. Ризик-менеджмент у бізнесі Весь період Вітлінський В.В. 

4.3. Ризик-менеджмент у фінансовій сфері Весь період Великоіваненко Г.І. 

5.Впровадження результатів науково-дослідницької роботи кафедри в навчальний 

процес як способу забезпечення неперервного інноваційного циклу освітньої 

діяльності в університеті 

Весь період 
Великоіваненко Г.І, 

Піскунова О.В.,            всі 

викладачі кафедри 

б. Заслуховування окремих викладачів на науково-методичному семінарі щодо 

інноваційних форм проведення навчальних занять 
Весь період Викладачі 

7.3абезпечити участь викладачів кафедри та студентів у міжнародних національних 

бізнес-форумах, навчально-методичних конференціях як один із способі1в 

підвищення академічної мобільності студентів та викладачів 

Весь період 
Юнькова О.О., 

Матвійчук А.І. 

8.Профоріентаційна робота кафедри з абітурієнтами Весь період Катуніна О.С., Скіцько 
В.І.. 

9.Проведения міні-лекції та міні-конференцій з окремих тем дисциплін,  закріплених за кафедрою Весь період Шатарська І.Ф., 
 



 

РОЗДІЛ III. Кадрове забезпечення розвитку науково-дослідницької діяльності кафедри з урахуванням креативного ресурсу 

професорсько-викладацького складу 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи та завдання Термши виконання Відповідальні 

особи 
1 2 3 

1 Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання всіх викладачів 
кафедри: 

  

отримання 2-ма викладачами кафедри наукового звання «професор»; 

приріст к.е.н. на 1 особу з числа викладачів кафедри 

Весь  період Коляда Ю.В. 

отримання 1-м викладачем кафедри наукового звання «професор»; 

приріст к.е.н. на 2 особи, підготовка та захист 2-ма викладачами кафедри 

докторських дисертащй; 

Весь  період 
Наукові керівники, 

здобувачі 

2.Підвищення кваліфікації всіх викладачів кафедри шляхом стажування, 

отримання сертифікатів тощо. 

Весь період Викладачі кафедри 



 

РОЗДІЛ ІV. Поглиблення та підвищення ефективності міжнародного співробітництва кафедри дослідницького 

університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи та завдання Терміни виконання Відповідальні 

особи 
1 2 3 

1 .Підготовка матеріалів щодо участі в програмах співробітництва з міжнародними 

організаціями та фондами (не менше ніж з однією міжнародною організацією) 
Весь період 

Іванов С.М., 

Коляда Ю.В. 

2.Заходи щодо формування міжнародної репутації кафедри, інтенсифікація 

співпраці кафедри з 2-3-ма зарубіжними партнерами та 4-6-ма кафедрами 

провідних ВНЗ України 

Весь період 

Іванов С.М., 

Коляда Ю.В., 

Матвійчук А.В., 

Піскунова О. В. 3.Робота кафедри над створенням навчально-методичних видань спільно з 

зарубіжними партнерами (одне видання) 

Весь період Викладачі кафедри 

 



 

РОЗДІЛ V. Розвиток системи партнерської взаємодії кафедри з підприємницьким сектором та державними установами 
Заходи та завдання Терміни 

виконання 
Відповідальні 

особи 
1 2 3 

1 .Оновлення баз практики студента зі спеціальності економічна кібернетика. 

Тісна співпраця з працівниками баз практики щодо проведення наукових 

досліджень. 

Весь період 
Юнькова О.О. 

2.Створення інноваційних продуктів на підґрунті використання наукових 

розробок викладачів кафедри 

Весь  період Матвійчук А. В., 

викладачі кафедри 

З.Актуалізація та поновлення сайту випускників КНЕУ зі спеціалізації 
«Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка» 

Весь  період Мірошніченко І.В., 

Білик Т.О. 

Скіцько В.І. 4.Розробка програм з підвищення кваліфікації персоналу підприємств і 

організацій з управління ризиком та фінансової математики 

Весь  період Долінський Л.Б., 
Юнькова О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ VI. Розбудова ефективної системи керування кафедрою для створення сучасної інфраструктури 
 

Заходи та завдання Терміни виконання Відповідальні 

особи 

1 2 3 

1. Моніторинг виконання та дотримання критеріїв вимогам дослідницького 

університету 

Весь період Зав.кафедри, 
Піcкунова О.В., 
Шатарська І.Ф. 

 
 

 

 

 

Завідувач кафедри 

економіко-математичного моделювання  

ДВНЗ "Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана"  

доктор економічних наук, професор           В.В. Вітлінський 
 

 

 

 


