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ЧАСТИНА 1
УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ
Наукові школи кафедри та їх розвиток.
Наукова школа кафедри, яка заснована після створення кафедри як окремого навчальнодослідницького підрозділу на факультеті міжнародної економіки і менеджменту, пов’язана із
проблематикою формування глобального менеджменту.
Зазначений напрям є органічною складовою загальноуніверситецької науково-освітньої
школи в КНЕУ «Глобальне конкурентне лідерство», співзасновниками якої стали провідні
вчені економісти-міжнародники д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г. та д.е.н., проф. Поручник А.М.
Внесок кафедри у розробку проблем глобального лідерства пов’язаний із дослідженням
прикладних питань глобального лідерства насамперед менеджменту глобальних корпорацій.
Саме зазначена проблематика була предметом дослідження викладачів кафедри в 2021 році.
Важливою особливістю цих досліджень є їх акцент на новітніх проблемах цифровізації
глобального менеджменту. Цілком закономірно, що саме ці проблеми були предметом
різноманітних публікацій кафедри, зокрема видань, що включені до міжнародних
науковометничних баз Scopus, Web of Science. В цьому зв’язку варто відзначити наукові статті
Білошапки В.А., Петрашко Л.П., Кальченка Т.В., Каленюк І.С., Примостки О.А. та ін.
1.

Пріоритетні напрями наукових досліджень кафедри.
При визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень кафедри враховувались
наступні фактори:
- Загальнофакультетна тема досліджень, що фінансується за рахунок державного
бюджету;
- Удосконалення змісту і методів викладення дисциплін, що закріплені за кафедрою;
- Розвиток навчальних планів закріплених за кафедрою спеціальностей і освітньопрофесійних програм;
- Підготовка докторантами і аспірантами кафедри докторських і кандидатських
дисертацій;
- Створення необхідної методологічної бази і наукових розробок для наступної участі
колективу кафедри в конкурсах госпдоговірних науково-дослідних робіт, міжнародних
та вітчизняних грантів, публікації індивідуальних та колективних монографій та
наукових статей.
З урахуванням зазначених факторів в якості пріоритетного напряму наукових
досліджень кафедри було обрано тему: «Цифрова екосистема глобального менеджменту», яка
є розділом 2 загальнофакультетської теми «Глобальний економічний розвиток в умовах
формування цифрового суспільства» на 2021-2025 роки.
2.

3.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі.
3.1. Інформація про науково-дослідні роботи, що фінансуються за
рахунок державного бюджету (у тому числі НДР молодих вчених).

Кафедра міжнародного менеджменту
Назва НДР: Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні
інтереси».
Номер державної реєстрації НДР: 0116U001387
Науковий керівник: д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г.
Етап (вказати чи тема завершена, перехідна, який рік виконується):перехідна
Термін виконання: з 2016 по 2020 рр.
Наукові результати (вказується, що розроблено, досліджено, доведено, оцінено тощо та яке це
має значення для економіки та розвитку науки), отримані у звітному періоді (для
перехідних тем) / за весь період виконання роботи (для завершених тем) - до 20 рядків
тексту:
В процесі виконання теми розроблено методологію аналізу ключових показників
глобальної корпоративної мережевізації та їх узагальнення за допомогою сучасних економікоматематичних моделей.
Виконанням теми доведено закономірний характер та урізноманітнення форм посилення
ролі
мережевих
інструментів
менеджменту
в
нарощуванні
глобальної
конкурентоспроможності багатонаціональних корпорацій, насамперед високотехнологічних
галузей.
В розробках авторів оцінено висока перспективність не лише використання сучасного
досвіду світових корпорацій-лідерів у сфері мережевізації для вітчизняних суб’єктів
міжнародного підприємництва, а й для подальшого розвитку вітчизняної економічної науки в
цілому, і факультетської школи глобалізації на чолі з д.е.н., проф. Лук’яненком Д.Г., зокрема.
Отримані в процесі виконання теми результати будуть використані в наступних періодах при
дослідженні інших проблем розвитку глобального менеджменту.
Наукові роботи по темі розкривають імперативи становлення глобального менеджменту та
визначають напрями його подальшого розвитку в умовах турбулентності бізнес-середовища.
Наукові публікації у одноосібних та розділах колективних монографій, підручниках на навчальних
посібниках, наукових статтях у журналах, що входять до наукометричних баз даних, наукових
статтях у фахових виданнях становлять понад 200 публікацій.
Кількість захищених дисертацій за темою дослідження за звітний період (для перехідних
тем) / за весь період виконання (для завершених тем)::
кандидатські - 15;
докторські - 2.

3.2. Інформація про ініціативні науково-дослідні роботи, що виконуються у межах
робочого часу викладачів – не виконувались
3.3. Інформація про госпдоговірні науково-дослідні роботи та вітчизняні гранти – не
виконувались

3.4. Інформація про наукові гранти, за якими працювали науковці кафедри, що
фінансувались закордонними організаціями.
У звітному році кафедра приділяла належної уваги розширенню співробітництва із
закордонними організаціями в контексті використання наукових- грантів. Насамперед це
стосується д.е.н., проф. Петрашко Л.П., яка запрошена в якості експерта проектів фонду Monne,
зокрема:
1. Проекту Erasmus+ Programme EU і Jean Monnet Fund № 620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOCoE , «Jean Monnet EU Centre for the Circular and Green Economy» (2020-2023 рр.).
2. Проекту Erasmus+ Programme EU і Jean Monnet Fund № 611278-EPP-1-2019-UA-EPPJMOSUPPA «Enhancing European Union Studies and Research on Smart, Sustainable and Inclusive
Growth in Ukrainian Universities» (2019-2022 рр.).
Окрім того, у звітному році викладачі кафедри (Т. Блудова, Є. Киян) брали участь у
виконанні проекту «Вплив Європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄМ».
Результати роботи наведені в Таблиці 12 частини 2 звіту.
Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність кафедри, в
тому числі впровадження результатів наукових досліджень.
Найбільш важливою в 2021 році виявилась інноваційна діяльність кафедри, що
вмістилась у виданні англомовного варіанту фундаментального підручника International
Economy (авторський колектив: Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М.). Вона
отримала належне визнання не лише вітчизняної, а і зарубіжної науково-викладацької
громадськості. Очікується не лише публікація рецензій у провідних виданнях, що входять до
міжнародних науково метричних Баз даних, а й рейтингове утримання в цих виданнях.
4.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями.
У звітному році кафедра здійснювала науково-технічне співробітництво із рядом
закордонних університетів, зокрема університету ISMA (м. Рига), Батумський державний
університет імені Шота Руставелі. Предметом співробітництва були:
- Публікація колективних монографій і статей;
- Проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій;
- Стажування викладачів.
Однак таке співробітництво здійснювалось без укладання відповідних договорів
виключно в ініціативному порядку таких викладачів як проф. Петрашко Л.П., проф.
Каленюк І.С., проф. Гальперіна Л.П., проф. Примостка О.О., проф. Білошапка В.А., і ін.
5.

Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.
Серед найбільш конкурентноспроможних наукових і науково-прикладних результатів
викладачів кафедри слід відзначити наступні:
- Фундаментальний підручник: «International Economy» - К.: КНЕУ, 2021. – 671 с. (за
участю д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г.)
- Колективну монографію: «Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI
столітті, Вид. 2-с доповн. – К.:КНЕУ, 2021. – 472 с. (За участю д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г.,
д.е.н.. проф. Каленюк І.С.)
- Колективну монографію: «Intellectual leadership in global space» - Riga: ISMA,2021. –
113 p. (За участю д.е.н.. проф. Каленюк І.С.)
- Статтю д.е.н., проф. Білошапки В.А. Strategic Optionality: Managing Assets Portfolio for
Achiring Gronth and Longevity in Turbulent Environments// Rudgers Business Review. – 2021. –
vol.6. - №1. – PP. 24-36
6.

Застосування нових наукових, науково-технічних знань у навчальному процесі.
Нові наукові та науково-технічні знання активно застосовуються в навчальному процесі
факультету. Свій прояв це знаходить у наступному:
- Англомовний підручник «International Economy» - К.: КНЕУ, 2021 використовується на
всіх англомовних програмах факультету та Інституту бізнес-освіти в якості основної
літератури (Таблиця 7, поз 1).
- Англомовна міжнародна колективна монографія (Таблиця 3, п.1) використовується в
якості джерела додаткової літератури при викладанні навчальних курсів: «Креативний
менеджмент» та «Міжнародний інноваційний менеджмент».
- Наукові статті з проблем корпоративного менеджменту (Таблиця 4, п.1; Таблиця 5,
п.1,3) були використані при розробці комплекту матеріалів для запровадження нової освітньопрофесійної програми «Бізнес-адміністрування в галузі охорони здоров’я».
- Інші публікації і методичні розробки використовуються студентами при підготовці тез
на студентській конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.
7.

Підготовка наукових кадрів.
Перелік захищених кандидатських та докторських дисертацій в 2021 році:
1) Докторська дисертація Немещук Г.В. «Інституційно-регуляторна система
інтелектуалізації глобальної економіки». Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і
міжнародні економічні відносини. Науковий консультант - д.е.н., проф. Лук’яненко О.Д.
2) Кандидатська дисертація Дворник І.В. «Імперативи глобальної трансформації
університетської освіти». Спеціальність 08.00.02. – Світове господарство і міжнародні
економічні відносини. Науковий керівник - д.е.н.. проф. Каленюк І.С.
3) Кандидатська дисертація Кияна Є.М. «Глобальна координація стратегій економічного
розвитку». Спеціальність 08.00.02. – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Науковий керівник - д.е.н.. доц. Гальперіна Л.П.
8.

Результативні показники наукових та науково-технічних робіт.
Результативними показниками науково-дослідної роботи кафедри в 2021 році було
розвиток теоретичних і практичних конституцій цифровізації глобального менеджменту, що
впроваджувались у навчальний процес. Основним результатом кафедра вважає англомовний
підручник «International Economy», про який йшлося в розділі 4 частини 1.
9.

10. Наукова робота студентів.
Кафедра приділяє серйозної уваги залученню студентів до наукової роботи. Це знаходить свій
прояв, з одного боку, у збільшення числа студентів, що беруть участь у наукових заходах
кафедри, насамперед у конференціях. З іншого боку, зросла кількість публікацій студентів в
1.6 разів в університетських виданнях.
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність молодих учених.
Найбільш вагомим результатом інноваційної діяльності серед молодих вчених кафедри
є захист кандидатської дисертації асистентом Кияном Є.М. в 2021 році.
11.

ЧАСТИНА 2
ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Таблиця 1
ОСНОВНІ НАУКОВО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДИЛИСЯ КАФЕДРОЮ У 2021 РОЦІ
№
п/п
1

Назва заходу
Глобальна економічна
інтеграція: стратегічні
мотивації, формати,
національні інтереси

Вид заходу
Форма проведення
Дата та місце
(міжнародний,
заходу (онлайн,
проведення заходу
всеукраїнський, інший)
офлайн, інше)
Конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених
Факультетський
Онлайн
25.11.2021 КНЕУ

Співорганізатори

Кількість
учасників заходу

Кафедри
факультету,
Веремієнко Т.С.

25

Панченко Є.Г.,
Загородній І.П.

250

Інші заходи
1

Підприємництво і
міжнародний бізнес

Факультетський

1.11.2021 КНЕУ

Таблиця 2
СПИСОК МОНОГРАФІЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНІ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ, КОЛЕКТИВНИХ)
(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково)
Загальний обсяг
д.а. та кількість
сторінок

Назва монографії

1

2

3

(для колективних
монографій
вказати обсяг
друкованих
аркушів та
кількість
сторінок, що
належить автору)
4

Вказати

Мова

Видавництво
(вихідні дані)

5

6

7

+

За
фундаментальн
ими
дослідженнями
За
прикладними
дослідженнями

№
п/п

Прізвище та
ініціали автора,
співавтора,
керівника
авторського
колективу

8

Web-посилання на
монографію
(за наявності)

9

Колективні монографії
1

Каленюк І.С.,
Лук'яненко Д.Г.

Конкурентні моделі управління
якістю вищої освіти у XXI столітті :
монографія. Вид. 2-е доповн. та
перероб. / [Д. Г. Лук’яненко, Л. Л.
Антонюк, Н. В. Василькова, Д. О.
Ільницький та ін.] ; за ред. д.е.н.,
проф. Д. Г. Лук’яненка та д.е.н.,
проф. Л. Л. Антонюк. — К. : КНЕУ,
2020. — 472 с.

472 стор.
(43,42 др.арк.)

Укр.

КНЕУ

2

Рябець Н.М.

Цифровізація економіки як
фактор економічного зростання

300 с. (20,44
д.а.—особисто
автору 0,9 д.а,
С.(93-113)

україн
ська

Колективна
монографія / За
заг. ред. О.Л.
Гальцової.—
Запоріжжя:
Класичний
приватний
університет.—
Херсон:
Видавничий дім
«Гельветика»,
2021.

X

63

X

X

Усього

+

+

+

X

Таблиця 3
СПИСОК МОНОГРАФІЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА КОРДОНОМ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ, КОЛЕКТИВНИХ)
(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково)

1
1

Назва монографії

2

3

(Для колективних
монографій
вказати обсяг
друкованих
аркушів та
кількість
сторінок, що
належить автору)

4

Мова

Видавництво
(вихідні дані)

5

6

7

За прикладними
дослідженнями

Прізвище та
ініціали автора,
співавтора,
керівника
авторського
колективу

Вказати

За
фундаментальними
дослідженнями

№
п/п

Загальний
обсяг д.а. та
кількість
сторінок

8

Web-посилання на
монографію
(за наявності)

9

Монографії, що опубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку
I.Kalenyuk,
Intellectual leadership in global
113 p. (10
Англ.
ISMA (Latvia)
+
https://www.isma.lv/en/
L.Tsymbal,
space. – ISMA, 2021 - 113 p
др.арк.)
science/publications/scie
A.Djakona.
ntific-articles-booksmonographs/intellectual
-leadership-in-globalspace

Усього

X

10

X

X

+

X

Таблиця 4

1.

Kalenyuk I.,
Tsymbal l.

O. Prymostka

Scopus

https://doi.org/10.
1007/s11192021-03958-3

Scientometrics.
126(6), 4793-4816
(2021). Volume 126,
issue 6, April 2021

Англ.

Вказати імпакт-фактор
видання та кількість
цитувань публікації, за
наявності

1 др.арк.

Assessment
of
the
intellectual component in
economic development

Вказати категорію
(А або Б),
за наявності

10

Мова

9

Обсяг
друкованих аркушів та
перша і остання сторінки

4
5
6
7
8
Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus

Назва журналу/ збірника
та вихідні дані

3

Web-посилання на
статтю, за наявності

1.

2

Вказати наукометричну
базу, в якій зареєстровано
журнал/збірник, за
наявності

1

Назва статті

№
п/п

Прізвище
та ініціали авторів

СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ
(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково)

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection
Financial and Credit
0,
Англ
- Web of Science
INTEGRATED
Activity:
Problems
of
5
- EBSCO (USA)
EVALUATION OF
- Ulrich's
Theory
and
FINANCIAL
Periodicals
Practice,
2(37),
62–71.
INCLUSION IN
Directory (USA)
UKRAINE

- Index
Copernicus
(Poland)
- CiteFactor
Academic
Scientific Journals
(USA)
- International
Search System
Google Scholar
- ResearchBib
(Japan)
- INFOBASE
INDEX (India)

- Universal Imfact
Factor (Australia)
- Russian Science
Index
- National library
of Ukraine named
after V.I.
Vernadsky
- State data base
“Ukrayinika
naukova”
- Ukrainian
abstract journal
“Dzherelo”

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних для суспільних та гуманітарних наук Copernicus

1

Рябець Н.М.

Китай
як
суб’єкт
цифрової
глобалізації:
програмні
засади
та
перспективи лідерства

2

Гальперіна Л.П.,
Киян Є.М.

Концептуальні
засади
глобальної координації
стратегій економічного
розвитку

Інститут сходознавства ім.
Ю.А. Кримського НАН
України та ДВНЗ «КНЕУ».
– «Китаєзнавчі
дослідження».—2021 –
Вип. 3.—Київ. Фвхове
видання

С. 109-127

укр

Б

Міжнародна економічна
політика. № 2 (35). 2021

С. 7,27

Укр.

Б

Crossref
Vernadsky
National Library
of Ukraine
Copernicus,
Google Scholar,
Research Bible,
EuroPub,
Open Ukraine
Citation Index
Index Copernicus,
Ulrichsweb,
OAJI, DOAJ,
EBSCO,
Scientific
Indexing
Services,
WorldCat, J-Cate,
research Bible,
DRJI, ProQuest,
Snfobase Index,
EuroPub

Видання категорії А або Б, які не включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection
Т.В.
1. Кальченко
1

.

Цивілізаційні виміри
глобальної системної
кризи

Вчені записки. Збірник
наукових праць ДВНЗ
«Київський Національний
Економічний Університет

0,5 (с.146)

укр..

Б

-

Copernicus,
Google Academy

-

2. Кальченко Т.В.

3. Примостка
О.О.

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ
ЦИКЛІЧНОСТІ
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

0,6 (с.89)

укр..

Б

БІЗНЕС-НАВІГАТОР
Науково-виробничий
журнал Випуск 2 (63)
2021. – С. 17-22.

0,5

Укр

ЕКОНОМІКА ТА
СУСПІЛЬСТВО, Випуск #
26 / 2021

0,5

-

Copernicus,
Google Academy

-

Б

Index
Copernicus; Goog
le
Scholar; Crossref

DOI:
https://doi.org/10.3
2847/businessnavigator.63-3

Укр

Б

DOI:
https://doi.org/10.3
2782/25240072/2021-26-39

4.

Примостка
О.О.

ФІНАНСОВИЙ РИНОК
АЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ

5.

Бабич Т.О.

Інструменти лід-генерації
для міжнародного бізнесу

Modern Economics 2021. №
27(2021). С. 6-11.

0,65

Укр.

Б

-

Детермінанти успіху та
дивергентні аспекти
розвитку стартапкомпаній у глобальному
бізнес-середовищІ
Сучасні теоретичні та
практичні
трансформаційні аспекти
діяльності стартапів

Науковий журнал «Бізнес
Інформ», №8

0,75 д.а.
С.6-12
(авторські
0,25 д.а.)

Укр.

Кат. Б

-

Vernadsky
National Library,
Google Scholar,
Index Copernicus,
CiteFactor,
Eurasian
Scientific Journal
Index (ESJI).
Directory of Open
Access Journals
(DOAJ)
CrossRef
CiteFactor
The Journals
Impact Factor
Scientific
Indexing Services
Національна
бібліотека
України імені В.
І. Вернадського
Google Scholar
-

Науковий журнал
«ПРИЧОРНОМОРСЬКІ
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»,
№ 68

0,75 д.а.
С.5-11
(авторські
0,25 д.а.)

Укр.

Кат. Б

-

Copernicus

6. Євдоченко

7

Криза глобалізації і
проблема стабілізації
економічного розвитку

імені Вадима Гетьмана» №3. – 2021
Науковий вісник
Полтавського
Університету Економіки і
Торгівлі. - №2. – 2021.

О.О.
Галахова Т.О.
Кислицина
О.В.
Євдоченко
О.О.
Галахова Т.О.
Кислицина
О.В.

https://modecon.m
nau.edu.ua/evaluati
on-of-theefficiency-of

http://www.busines
sinform.net/article/?
year=2021&abstra
ct=2021_8_0_6_12
http://bses.in.ua/jo
urnals/2021/68_20
21/3.pdf

Євдоченко
О.О.
Галахова Т.О.
Кислицина
О.В.
Козачок Т.С.

Компанії-єдинороги
в
міжнародному
бізнесі:
регіонально-галузевий
аспект

Електронний журнал
«Економіка та
суспільство», № 29, видтво «Гельветика»

0,75 д.а.
(авторські
0,25 д.а.)

Укр.

Людський ресурс в
умовах глобальних
соціотехнологічних
викликів

0,5 д.а.
10-20 с.

укр

10.

Kalenyuk I.,
Grishnova O.,
Tsymbal L.,
Djakon D.

Features of result based
financing higher education.

1 др. Арк.

Англ.

11.

Каленюк І.С.,
Кузнєцова Н.Б.

Параметри
конкурентоспроможност
і університету

Міждисциплінарний
дискурс у дослідженні
феномену
соціального: Колективна
монографія/Артеменко
С.Б., Гаєвська О.Б.,
Северин-Мрачковська Л.В.
та ін./. - Київ:
КНЕУ, 2021 (Фахове
видання)
Bulletin of national academy
of sciences of the Republic
of Kazakhstan. 2021, ISSN
1991-3494 Volume 2,
Number 390 (2021), 50 – 57
Теоретичні та прикладні
питання
економіки.
Збірник наукових праць.
Випуск 1 (42) (за ред. проф.
Филюк Г.М.) – К.: ТОВ
«ЦП «КОМПРИНТ», 2021,
Вересень. – 204 с.- С.51-69.

0,7 др.арк.

Укр.

12.

Каленюк І.С.,
Унінець І.М.

Екосистема
смартекономіки в
глобальному
середовищі.

Стратегія економічного
розвитку України. Збірник
наукових праць. – КНЕУ. Том 49.-2021.-С.

0,7 др.арк.

Укр.

13.

Петрашко Л.П.
Мартинюк
О.В.

Етичний компас
медичних рішень під час
пандемії COVID-19

Журнал
«Український
соціум», 2021, № 2 (77),
ISSN 1681-116Х

0,6 д.а.
с. 9-25

укр.

8

9.

Кат Б

-

Copernicus

https://economyan
dsociety.in.ua/inde
x.php/journal/articl
e/view/562/538

https://doi.org/10.3
2014/2021.25181467.51

Б

кількість
цитувань36
h-index 2



з травня 2002 р.
в « Науковій
періодиці
України» (сайт
Національної
бібліотеки
України імені
Вернадського)
з травня 2012 р.
в Україніці
науковій (Україн

https://doi.org/10.1
5407/socium2021.
02.009

















14

Рябець Н.М.

Розвиток корпоративної
соціальної
відповідальності в умовах
пандемії
COVID-19
Інститут
соціальнотрудових
відносин.-

«Соціально-трудові
відносини: теорія та
практика» 2021- Вип.1 –
Київ: ДВНЗ «КНЕУ».
Інститут соціально-

c. 20--35

укр

Б

ський
реферативний
журнал
«Джерело»)
з червня 2014
року в Google
Scholar;
з листопада 2014
року в Index
Copernicus
(Польща)
з березня 2016
року в Scientific
Identification
Services (США)
з листопада 2017
року в
Довіднику
періодичних
видань Ульріха
з січня 2018 року
в ERIH PLUS
з квітня 2018
року в WorldCat
з лютого 2019
року
в CrossRef .
Журнал має
DOI https://doi.or
g/10.15407/sociu
m
з листопада 2019
року в Open
Ukrainian
Citation Index
з липня 2020
року в OAJI
Copernicus,
Google Scholar,
URLICHSWEB
Academic
Resource Index,

15

Рябець Н.М.

Соціально-трудові
відносини:
теорія
та
практика
Китай як суб’єкт цифрової
глобалізації: програмні
засади та перспективи
лідерства

трудових відносинФахове видання

JournalTOCs,
Research Bible

Інститут сходознавства ім.
Ю.А. Кримського НАН
України та ДВНЗ «КНЕУ».
– «Китаєзнавчі
дослідження».—2021 –
Вип. 2.—Київ. Фвхове
видання

С. 10-30

Яценко О.М.,
Тананайко
Т.С.,
Гальперіна
Л.П.,
Гончаренко
Н.І., Хорошун
О.

Торгові аспекти продово
льчої безпеки у
багатосторонній торговел
ьній системі.

Вісник ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва. Серія
„Економічні науки”. № 1.
2021.

1,15/0,2
С. 222244.

17

Яценко О.М.,
Циганкова Т.
М.,
Оболенська Т.
Є., Гальперіна
Л.П.

Модернізація правил та
механізмів міжнародної т
оргівлі сільськогосподарс
ькою продукцією у
контексті проблеми прод
овольчої безпеки.

Збірник наукових праць
“Вчені записки”. 2021.
№22 (1).

1/0,2
С. 109126.

1.

Петрашко Л.П.

2.

Панченко Є.Г.

Європейська зелена угода
через можливості
циркулярної економіки:
лідерство та
масштабування
Життєвий шлях ученого
міжнародника

3.

Аністратенко Н.
В., Мальченко
А. В.

16

укр

укр

Б

Crossref
Vernadsky
National Library
of Ukraine
Copernicus,
Google Scholar,
Research Bible,
EuroPub,
Open Ukraine
Citation Index
Index Copernicus
(Польща)
CiteFactor
(США),
Академия Googl
e (США),
Academic Recour
ce Index
(Research Bib)

Б

Інші академічні видання

Роль міжнародних
організацій у
забезпеченні сталого
розвитку.

Збірник статей
«Європейські виміри
сталого розвитку», К.:
НУХТ, 2021– 134 с.
ISBN 978-966-612-264-6
Економіка України.
2021,№12

0,6 д.а.
с.38-51

укр.

-

-

-

0,6д.а. – с.
78-90

Укр.

-

-

-

Ефективна економіка.
2021. № 6.

Укр.

Інші видання

https://drive.google
.com/file/d/10kGb
Af4tdPBkrc1fqhy
OKks_0MOLr6cs/
view

http://www.econo
my.nayka.com.ua/?
op=1&z=8953

1.

Кулик Євген,
Кулик Юрій

Особисті якості
викладачів професійнотехнічних навчальних
закладів в контексті
формування їх
професійної
компетентності

ХІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Професійне становлення
особистості: проблеми і
перспективи» [матеріали
між.наук.-практ.конф.2526.11.2021р.] //
Хмельницький нац. ун-т –
Хмельницький. – 2021.

стр.
будуть
після
публікації
0,5 д.а.

укр

Загальна кількість наукових статей, опублікованих в українських періодичних виданнях: 20 (кількість) 13 (обсяг д.а.), з них:
Scopus 1 (кількість) 1 (обсяг д.а.)
Web of science 1 (кількість) 0,5 (обсяг д.а.)
Категорія А або Б, які не включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus
або Web of Science Core Collection 13 (кількість) 8 (обсяг д.а.)
Інші 4 (кількість) 2,2 (обсяг д.а.)
Загальна кількість наукових статей, опублікованих в українських періодичних виданнях (молоді вчені): - (кількість) - (обсяг д.а.), з них:
Scopus - (кількість) - (обсяг д.а.)
Web of science - (кількість) - (обсяг д.а.)
Copernicus - (кількість) - (обсяг д.а.)
Категорія А або Б, які не включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus
або Web of Science Core Collection - (кількість) - (обсяг д.а.)
Інші - (кількість) - (обсяг д.а.)

Таблиця 5

2.

Бабич Т.О.

8

1.03

Web-посилання на
статтю, за наявності

Власенко Ю.В.

4
5
6
7
Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus
Global Journal of
Economic policy of Eastern European
1,6
англійсь
Tehran Iran
Environmental
countries in the field of energy in the
1-16
ка
Science and
context of global challenges
Management
(GJESM)
Strategy of socially responsible
Academy of
0,6
Англ.
США
enterprise personnel management
Strategic
Management
Journal, Volume
20, Issue 1, 2021

Вказати наукометричну
базу, в якій зареєстровано
журнал/збірник, за
наявності

1.

Вказати імпакт-фактор
видання та кількість
цитувань публікації, за
наявності

3

Країна видання

2

Мова

Назва статті

1

Обсяг
друкованих аркушів та
перша і остання сторінки

Прізвище
та ініціали авторів

№
п/п

Назва журналу/ збірника
та вихідні дані

СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ
(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково)

9

10

Scopus

https://www.gjesm.
net/article_244462.
html

Scope Database
UGC
Lexis Nexis
Questia
Case Centre
ProQuest
Mirabel
Cengage Gale
ABDC
Euro Pub
Google Scholar
Scientific Indexing
Services (SIS)
Publons
OCLC- WorldCat
Directory of
Research Journal
Indexing (DRJI)
SCOPUS
Scimago
CiteFactor

-

China National
Knowledge
Infrastructure
(CNKI)
JournalTOCs
Open J Gate

Strategic Optionality: Managing
Rutgers Business
1,0 д.а. с.24-36
Англ.
США
Scopus, Web of
Assets Portfolio for Achieving
Review 2021.
Science
Growth and Longevity in Turbulent
Vol.6 №1
Environments
Видання, щоопубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку
Scientific
1
Тенденції впровадження лід0,17
Укр.
Австрія
Бабич Т.О.
researches and
менеджменту в умовах
115-117 ст.
methods of their
інтенсивного розвитку
carrying out: world
інформаційних технологій
experience and
domestic realities:
I Correspondence
international
scientific and
practical
conference
(Vienna, Austria, 2
April 2021).
Інші міжнародні академічні видання
Kalenyuk
I.,
Intelligent
drivers
Smart
Baltic
Journal
of Economic
1 др.арк.
Англ.
DOI:
1.
Tsymbal l.,
Economy in the global
Studies, Volume 7 Number 2.
https://doi.org/10.3
Uninets I.
ecosystem
Riga, Latvia: “Baltija Publishing”,
0525/2256-0742.
2021, р.91-100
Загальна кількість наукових статей, опублікованих в закордонних періодичних виданнях: 5 (кількість) 5 (обсяг д.а.), з них:
Scopus 5 (кількість) 3,2 (обсяг д.а.)
Web of science - (кількість) - (обсяг д.а.)
Copernicus - (кількість) - (обсяг д.а.)
Видання, що опубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн
Організації економічного співробітництва та розвитку 1 (кількість) 1,0 (обсяг д.а.)
Інші 1 (кількість) 0,8 (обсяг д.а.)
Загальна кількість наукових статей, опублікованих в закордонних періодичних виданнях (молоді вчені): ___ (кількість) _____ (обсяг д.а.), з них:
Scopus___ (кількість) _____ (обсяг д.а.)
Web of science
____(кількість) _____ (обсяг д.а.)
Copernicus___ (кількість) _____ (обсяг д.а.)
3.

Biloshapka V.A.

Видання, що опубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн
Організації економічного співробітництва та розвитку ___ (кількість) _____ (обсяг д.а.)
Інші
___ (кількість) _____ (обсяг д.а.)

Таблиця 7
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ (ОПУБЛІКОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІПОСІБНИКИ)
(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково)
№ п/п
1
1.
2.

Усього

Назва, автор (автори)
International economy (D. Lukianenko, A.
Poruchnyk, R. Stoliarchuk)
Стратегія сталого розвитку: Європейський
вимір: / І. Якименко, Л. Петрашко,
Т. Димань, О. Салавор, М. Галабурда, С.
Кириленко, В. Лебедюк, Є. Шаповалов, та
інші

2

Вид навчального видання (підручник,
навчальний посібник)
2

Обсяг (д.а.)
3

Вихідні дані
4

Підручник

61 д.а.

К.:КНЕУ,2021 – 671 с

підручник

2,5 д.а. –
Петрашко Л.П.

К.: НУХТ, 2021. – ЇЇс.

X

63

X

Таблиця 8
НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ, В ЯКИХ ПРИЙМАЛИ
УЧАСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково)
№
п/п
1
1.

2.
3.

Назва
2
Третя науково-практична конференція “Успіхи та
актуальні проблеми трансплантації і донорства
органів в Україні”
Науково-практична конференція «Променева
діагностика у педіатрії»
Науково-практична конференція, присвяченій
актуальним питанням радіології та променевої
діагностики у пацієнтів онкологічного профілю в
рамках VIII з’їзду Українського товариства
радіаційних онкологів (УТРО)

4.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку
соціально трудових відносин в умовах цифрової
економіки

5.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку
соціально трудових відносин в умовах цифрової
економіки

6.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку
соціально трудових відносин в умовах цифрової
економіки

7.

Україна в світовому економічному просторі:
сучасні виклики та інноваційні рішення

Вид (міжнародні,
всеукраїнські та ін.)
3
Всеукраїнська

Місце та дата
проведення
4
м. Київ, 18 березня
2021 р.

Прізвище
учасника
5
Кулик Юрій

Всеукраїнська

м. Одеса, 17-18
вересня 2021 р.
м. Одеса, 21-23
вересня 2020 р.

Кулик Юрій

Міжнародна

Міжнародна
науково-практична

Міжнародна
науково-практична

Міжнародна
науково-практична

XII Міжнародна
науково-практична
конференція

Туреччина, М.
Мармарис, 18-19
вересня 2021р.

Туреччина, М.
Мармарис, 18-19
вересня 2021р.

Туреччина, М.
Мармарис, 18-19
вересня 2021р.

Смт Залізний порт
Херсонської
області 9-10
вересня 2021р.

Кулик Юрій

Бурмака М.О.

Олійник В.В.,
Фурсова О.В.

Панченко Є.Г.

Панченко Є.Г.

Тези доповіді (назва, автори, вихідні дані,
обсяг), за наявності
6
https://med-expert.com.ua/webinars/naukovopraktichna-konferenciya-uspihi-ta-aktualniproblemi-transplantaciyi-i-donorstva-organiv-vukrayini
https://www.uarctmrt.org/promenevadignostica/
https://unci.org.ua/z-yizd-ukrayinskogo-tovarystvaradiatsijnyh-onkologiv-pereneseno/

Динамічна модель глобалізації фондового
ринку. Бурмака М.О., Полтавський університет
економіки і торгівлі, 2021.
http://journal.puet.edu.ua.//tiles/reguiresen.pdt 0,2 д.а.
Людський капітал як фактор розвитку
зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Олійник В.В., Фурсова О.В. Полтавський
університет економіки і торгівлі, 2021 http://
journal.puet.edu.ua - 0,25 д.а.
Трансформація кадрового менеджменту
багатонаціональних підприємств в умовах
цифрових технологій. Панченко Є.Г.
Поплавський університет економіки і торгівлі,
2021. http://journal.puet.edu.ua.//tiles/reguiresen.pdt
- 0,2 д.а.
Виклики для міжнародного бізнесу України в
контексті глобальної цифровізації. Інститут
проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень, 2021. http://ei-journal.com. -0,2 д.а.

8.

Інноваційний потенціал економіки: сучасні
концепції формування та управління

Всеукраїнська
науково-практична
конференція

9.

«Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку
та права в умовах сучасних викликів»

Міжнародна

10.

«Розвиток економіки країни в аспекті міжнародних
відносин»

Всеукраїнська

11.

The IX International Science Conference "Problems
and tasks of modern science and practice"

12.

The X International Scientific and Practical Conference
"Scientific Research in XXI Century"

13.

MERGERS AND ACQUISITIONS MARKET ASIAPACIFIC REGION

14.

КЛЮЧОВІ ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА

15.

Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні
підходи та практичні аспекти розвитку

European Conference
INTERCONF
Scientific Publishing
Center
міжнародна

міжнародна

Всеукраїнська
науково-практична
конференція

М. Одеса 4. ХІІ
2021 р.

Панченко Є.Г.
Самойленко
А.О.

М. Полтава, 25
серпня 2021 року

Євдоченко О.О.
Галахова Т.О.
Кислицина О.В.

М. Київ, 14 серпня
2021 року

Євдоченко О.О.
Галахова Т.О.

Bordeaux, France
November 1517,2021
Ottawa, Canada
November 1112,2021
Munich, Germany

Тернопіль
м. Київ, 12 грудня
2020 р.

Проблеми цифрової трансформації
міжнародного бізнесу. Панченко Є.Г.,
Самойленко А.О. Одеській національний
університет імені І.І. Мечникова.
http://cont@onu.economist.od.ua.
«Міжнародний регіонально-секторальний аналіз
розвитку стартапів», с. 36-38
0,2 д.а. http://www.economics.in.ua/2021/09/blogpost.html
«Стартапи в міжнародному бізнесі», с.5-9, 0,25
д.а.
«Розвиток економіки країни в аспекті
міжнародних відносин»: збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Київ, 14 серпня 2021 рік). – К.: ГО
«Київський економічний науковий центр», 2021.
– 100 с.

Власенко Ю.В.

Тези, 0,2 д.а.

Власенко Юлія

Тези : Startup: The Dimension of its Intangible
Essence – 0.2 д.а.

Примостка О.О

Примостка О.О

Бабич Тетяна
Олегівна

MERGERS AND ACQUISITIONS MARKET
ASIA-PACIFIC REGION
0,2
КЛЮЧОВІ ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА
0,2
Бабич Т. О. Парадигма застосування циркулярної
бізнес-моделі
компаніями
текстильної
промисловості / Бабич Т. О. // Економіка та
сучасний менеджмент: теоретичні підходи та
практичні аспекти розвитку: збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Київ, 12 грудня 2020 р.). – К.: ГО «Київський
економічний науковий центр», 2020. – 188 с. – с.
7-12.

16.

Глобалізація напрямів формування промислового
потенціалу в умовах постіндустріальних
трансформацій

Всеукраїнська
науково-практична
конференція з
міжнародною
участю

16 грудня 2020 р.,
м. Київ

Бабич Тетяна
Олегівна

Бабич Т. О. Екологічна політика як складовий
елемент управління компанією / Бабич Т. О. // VІ
Всеукраїнська науково-практична конференція з
міжнародною участю «Глобалізація напрямів
формування промислового потенціалу в умовах
постіндустріальних трансформацій», 16 грудня
2020 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. –
[http://ktpe-conf.kpi.ua/VIWUSC/index]

17.

4th International scientific and practical conference
«Topical issues of modern science, society and
education»

Міжнародна

Харків
3 листопада 2021

Петрашко Л.П.

Тези
Петрашко Л.П., Петрашко П.П. Циркулярний
перехід як трансформаційний прорив розвитку
кліматично-нейтральної економіки // Topical
issues of modern science, society and education.
Proceedings of the 4th International scientific and
practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”.
Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp.1257-1263. URL:
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnayanauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topicalissues-of-modern-science-society-and-education-13-noyabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/ - 0,3
д.а., укр. мова

18.

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Європейські Виміри Сталого Розвитку»

Міжнародна

Київ, Україна
10-11 червня 2021

Петрашко Л.П.

Доповідь на тему «Європейська зелена угода
через можливості циркулярної економіки:
лідерство та масштабування»
Петрашко
Л.П.
Глобальний
попит
на
відповідальні
інвестиційні
рішення
ESG
/Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Європейські виміри сталого
розвитку», 10-11 червня 2021. – К.: НУХТ, 2021.
- 127с., с. 17-18 [Електронний ресурс]:
https://drive.google.com/file/d/1ENxw0Pok0uh7km
QZvfKFjHt2tTjeBOGA/view - 0,1 д.а., укр. мова
ISBN 978-966-612-263-9

19.

Студентська науково-практична Інтернет
конференція ФМЕіМ КНЕУ «Глобальна

Науково-практична

Київ: КНЕУ,
Україна,

Петрашко Л.П.
Пономаренко
А.О.

(Дистанційна конференція у форматі Zoom.us
(онлайн), тези, доповідь, презентація, участь в
організаційному комітеті, модерація секції
«Економічна складова сталого розвитку)
Тези
Петрашко
Л.П.,
Пономаренко
А.О.
Трансформація операційних моделей компаній

економічна інтеграція: стратегічні мотивації,
формати, національні інтереси»

20.
21.

22.

Всеукраїнська конференція «Метод case study в
освітньому процесі»
Освітні вебінари-конференції зі співпраці бізнесу та
університетів «Uni-Biz Bridge-6» (проект для
викладачів від агенції «UGEN»)
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Європейські Виміри Сталого Розвитку»

Всеукраїнська
Всеукраїнська
Міжнародна

Київ, Україна
26-28 серпня 2021
Київ, Україна
9-13 лютого 2021

Петрашко Л.П.

Київ, Україна
10-11 червня 2021

Петрашко Л.П.

Петрашко Л.П.

споживчих товарів / Матеріали Студентської
науково-практичної
Інтернет
конференції
ФМЕіМ
КНЕУ
«Глобальна
економічна
інтеграція: стратегічні мотивації, формати,
національні інтереси» 25 листопада 2021. – К.:
КНЕУ, 2021. – ХХ с., с. ХХ-ХХ [Електронний
ресурс]: - 0,1 д.а., укр. мова
Дистанційна конференція у форматі Zoom.us
(онлайн)
Дистанційна конференція у форматі Zoom.us
(онлайн)
Доповідь на тему «Європейська зелена угода
через можливості циркулярної економіки:
лідерство та масштабування»
Петрашко
Л.П.
Глобальний
попит
на
відповідальні
інвестиційні
рішення
ESG
/Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Європейські виміри сталого
розвитку», 10-11 червня 2021. – К.: НУХТ, 2021.
- 127с., с. 17-18 [Електронний ресурс]:
https://drive.google.com/file/d/1ENxw0Pok0uh7km
QZvfKFjHt2tTjeBOGA/view - 0,1 д.а., укр. мова
ISBN 978-966-612-263-9

23.

«Рroblems and tasks of modern science and practice»

Міжнародна

М. Бордо, Франція
17-21 листопада

Рябець Н.М.,
Євдоченко О.О.,
Власенко Ю.В.

24.

The XXXII International Science Conference «Actual
problems of modern science and practice

Міжнародна

Boston, USA,
June 29 – July 02,
2021

Кислицина О.В.

(Дистанційна конференція у форматі Zoom.us
(онлайн), тези, доповідь, презентація, участь в
організаційному комітеті, модерація секції
«Економічна складова сталого розвитку)
«Стартап-спільнота» та «стартап-рух»:
економічна природа та особливості в сучасному
контексті глобальних трансформацій с.200-204,
0,2 д.а.
The IX International Science Conference «Problems
and tasks of modern science and practice»,
November 15 – 17, Bordeaux, France. 529 p.
https://eu-conf.com
«Розвиток сучасних інтеграційних процесів в
умовах турбулентності на прикладі RCEP», с.7879.
0,25 д.а.

25.

Прогнозування соціально-економічного розвитку:
планування, управління та аналіз: матеріали
науково-практичної конференції

26

European experience and its application in training in
economics and management”

27.

Х International Scientific and Practical Conference
SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY

Міжнародна
науково-практична

28.

ІХ Міжнародна науково-практична конференція
“Problems and tasks of modern science and practice”

29.

«Сучасні інструменти управління корпоративними
фінансами».

Міжнародна
науково-практична
конференція
всеукраїнська
науково-практична
Інтернет –
конференція

30.

«Системний аналіз міжнародних економічних
відносин»

Всеукраїнська

м. Дніпро,
31 липня 2021 р.

Кислицина О.В.

«Learning Management System: сутність та
сучасні реалії», м. Дніпро: НО «Перспектива»,
2021. – 96 с., С.93-95.
0,25 д.а.

Міжнародна

July 21 – August 3,
2021. Riga, EU

Кислицина О.В.

«Сучасні глобалізаційні процеси в умовах
турбулентності»,
Baltic Research Institute of Transformation
Economic Area Problems, 2021. 120 p., 53-56.

Оттава ( Канада),
11-12 листопада
2021
Bordeaux, France
(November 15 – 17,
2021) .
К.:КНЕУ, 2021
(листопад 2021 р.)

Рябець Н.М.
Власенко Ю.В.

Startup: the dimension of its intangible essence

Рябець Н.М.
Євдоченко О.О.
Власенко Ю.В.
Рябець Н.М.

«Стартап-спільнота» та «стартап-рух»:
економічна природа та особливості в сучасному
контексті глобальних трансформацій. С 200-205.
Цифрове майбутнє глобальної фінансової сфери:
від фінансових інновацій до фінансової
інтеграції

Рябець Н.М.

Постковідний світ: ймовірні сценарії розвитку

Власенко Ю.В.

Тези. с 200-205

Власенко Юлія

Тези : Startup: The Dimension of its Intangible
Essence

міжнародної
науково-практичної
конференції

31.

The IX International Science Conference "Problems
and tasks of modern science and practice"

European Conference

32.

The X International Scientific and Practical Conference
"Scientific Research in XXI Century"

INTERCONF
Scientific Publishing
Center

К.: Інститут
міжнародних
відносин КНУ
імені Тараса
Шевченка (2425червня 2021)
Bordeaux, France
November 1517,2021
Ottawa, Canada
November 1112,2021

Таблиця 12

Перелік наукових грантів, за якими працювали науковці кафедри, що
фінансувались закордонними організаціями
(кількість грантів з відповідним посиланням на сайт чи на лист від грантодавця)
П.І.Б.
виконавця
1
Тетяна Блудова
Єгор Киян
Олена Тертична
Ольга Мельник

Петрашко Л.П.
/експерт/
Петрашко Л.П.
/експерт/

Назва гранту

Замовник

2
“European Integration Impact on Economic Security of EU
Member-States”
«Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку
країн-членів ЄС»
проект № 609859-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CHAIR,
угода № 2019 – 2068 / 006 – 001.
https://erasmusplus.org.ua/en/projects/jean-monnet/2625european-integration-impact-on-economic-security-of-eumember-states.html

3
Європейська
комісія,

Проект Erasmus+ Programme EU і Jean Monnet Fund
№ 620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE ,
«Jean Monnet EU Centre for the Circular and Green
Economy» (2020-2023 рр.).
Проект Erasmus+ Programme EU і Jean Monnet Fund №
611278-EPP-1-2019-UA-EPPJMO-SUPPA «Enhancing
European Union Studies and Research on Smart,
Sustainable and Inclusive Growth in Ukrainian
Universities» (2019-2022 рр.).

Фінансування,
тис. грн
4
з 12.2019 по
12.2021

Фонд Жана Моне
та Виконавча
агенція з питань
освіти,
аудіовізуальних
засобів та
культури
ЄК

940 тис. грн
658 тис. грн попереднє
фінансування на
3 роки

ЄК

50 тис. євро

100 тис. євро

Таблиця 13

Наукове співробітництво з державними інституціями, академічними установами,
закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами тощо
№
п/п
1

Назва організації

Форма творчого співробітництва
(комплексні теми, наукові
дослідження, публікації,
підготовка кадрів, стажування)

Національний
університет харчових
технологій, м. Київ

Публікація підручника, типових
робочих програм, підготовка кадрів,
стажування

Термін

Результати, які отримані

2021

Підручник «Стратегія сталого
розвитку: Європейський вимір» /
І. Якименко, Л.Петрашко, Т.
Димань, О. Салавор, М. Галабурда,
С. Кириленко, В. Лебедюк, Є.
Шаповалов, та інші, - К.: НУХТ,
2021. – ЇЇс.
/ д.е.н., професор Петрашко Л.П. 3 розділи: 6.1. Стратегії зеленої
економіки (у співавторстві), 6.2.
Стратегії циклічної економіки, 6.3.
Біоекономыка/
Відкрита лекція д.е.н., професора
Петрашко Л.П.
«EUGreenDeal:
виклик, стратегія, амбіції [21квітня
2021 року, 11.20-12.40. / Кількість
слухачів - 200 чол.;
Типова програма міжпредметного
тренінгу «Європейські бізнеспрактики КСВ» //укладач д.е.н.,

професор Петрашко Л.П.// в рамках
проектів програми ЄС ЕРАЗМУС+
Центр Європейського Союзу Жана
Моне з Циклічної та Зеленої
Економіки JM ECO (620627-EPP-12020-1-UA-EPPJMO-CoE) та Жан
Моне
Підтримка
Асоціацій
EUforUA
(611278-EPP-1-2019-1UA-EPPJMO-SUPPA)

Таблиця 14

Перелік отриманих патентів, проданих ліцензій, свідоцтв про реєстрацію
авторського права на твір за результатами виконаних НДР – не було
Назва наукової роботи або
розробки, за результатами
якої отримано патент або
продано ліцензію
1
-

Джерело
фінансування
роботи, обсяг
(тис. грн)
2
-

Рік отримання патенту
або укладення
ліцензійного договору
3
-

Охоронні документи з
веб-адресою електронної
версії або реквізити
ліцензійного договору
4
-

ЧАСТИНА 3
НДР СТУДЕНТІВ
1.Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих
учених.
Кількість студентів, які
беруть участь у наукових
дослідженнях

Роки

Кількість молодих
учених, які працюють
на кафедрі

2018
2019
2020
2021

Відсоток молодих
учених, які
залишаються на
кафедрі після
закінчення аспірантури
-

2. Наукові статті, опубліковані за участю студентів

6

Гальперіна
Л.П., Гончаре
нко А.І.

Інституційнорегулятивні
засади
розвитку
глобального
ринку
робототехнік
и.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Національні економіч
ні стратегії розвитку в
глобальному
середовищі»: Збірник
тез. К.:
«КОМПРИНТ», 2021.

С. 23-24.

3. Тези, опубліковані студентами: 32 (одиниць) 0,7 (д.а.).

7

Web-посилання на статтю,
за наявності

5
Інші видання

Вказати наукометричну базу, в
якій зареєстровано
журнал/збірник, за наявності

4

Вказати імпакт-фактор видання
та кількість цитувань
публікації, за наявності

Назва журналу/ збірника та
вихідні дані

3

Вказати категорію
(А або Б),
за наявності

Назва статті

2

Мова

Прізвище
та ініціали авторів

1

Обсяг
друкованих аркушів та
перша і остання сторінки

№п/п

СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ

8

9

10

4. Участь студентів у міжнародних заходах – не брали участі
1) Міжнародна олімпіада, конкурс, турнір
№
з/п

Назва заходу і
країна
проведення

Назва закладу
вищої освіти,
студенти,
якого брали
участь у
заході

1

2

3

1

IDEAFEST
Student Business
Idea Competitio
n 2021
Україна, КНЕУ

1

Creative Spark
Big Idea
Challenge
2021 Великобри
танія

Кількість
учасників
від ЗВО

Кількість
переможців
від ЗВО

перше
місце
або
золота
медаль

Отримані нагороди
друге
третє
гранмісце
місце
прі
або
або
срібна
бронмедаль зова
медаль
7
8
9

4
5
6
Міжнародні турніри, які відбулися в Україні
Гальперіна
Зевадинова Н Зевадинова
+
Л.П.
іяра Мустафа Ніяра Муст
ївна,
афаївна,
Мірза Софія
Мірза Софія
Тахір,
Тахір,
Плахтій Кате Плахтій Кат
рина Геннадії ерина Генна
вна
діївна

Міжнародні турніри, які відбулися за межами України
Гальперіна
Зевадинова Н Зевадинова
1-е
Л.П.
іяра Мустафа Ніяра Муст місце
ївна,
афаївна,
націон
Мірза Софія
Мірза Софія альног
Тахір,
Тахір,
о етапу
Плахтій Кате Плахтій Кат конкур
рина Геннадії ерина Генна су в
вна
діївна
номіна
ції
«креат
ивність
»
Зевади
нова Н
іяра М
устафа
ївна,
Мірза
Софія
Тахір,
Плахті
й Кате
рина Г
еннадії
вна

Примітка

10
+
вауче
р на
розви
ток/те
стува
ння бі
знес і
деї
+
вауче
р на
розви
ток/те
стува
ння бі
знес і
деї

5. Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо
№
п/п
1

1

Назва заходу і
країна
проведення
2
Конкурс в
рамках науководослідної роботи
КНЕУ за темою
№ 1/21-Г
«Креативні
проєкти та ідеї в
цифровій
екосистемі»

ПІБ керівника
3
Гальперіна
Л.П.

ПІБ
учасника

ПІБ
переможця

перше
місце
4
5
6
Інші конкурси, турніри тощо
Сатирен
Сатиренко
ко В.О,
В.О,
Жарковс
Жарковсь
ька В.В,
ка В.В,
Стоколо
Стоколос
с О.Д.
О.Д.

Назва нагород
друге третє
місце місце
7
8
+
(в
номі
нації:
3.
Найк
ращи
й біз
неспроє
кт у
сфері
ІТ)

гранпрі
9

Наявність
сертифікату
10
Диплом+
а грошова
винагород
а

2

Кількість учасників І туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з природничих, технічних
та гуманітарних наук: ____
Кількість учасників ІІ туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук: ____
Кількість переможців І туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук: ____
Кількість переможців ІІ туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук: ____
Кількість учасників І туру Всеукраїнських студентських олімпіад: ____
Кількість учасників ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад: ____
Кількість учасників І туру Всеукраїнських студентських олімпіад: ____
Кількість учасників ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад: ____

ЧАСТИНА 4
ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
№
з/п *
1.
1.1.
1.1.1.
а)
б)
1.1.2.
а)
б)
1.1.3.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
Науково-педагогічні кадри
Чисельність науково-педагогічних працівників, усього
Чисельність штатних працівників, усього
з них: – доктори наук
– кандидати наук
Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього
з них: – доктори наук
– кандидати наук
Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового
характеру, усього (договорів, угод)
а)
з них: – доктори наук
б)
– кандидати наук
2.
Підготовка наукових кадрів
2.1.
Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього
2.1.1.
з них: – з відривом від виробництва
2.1.2.
без відриву від виробництва
2.2.
Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді
2.3.
Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього
2.3.1.
з них: – із захистом дисертації
2.6.
Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього
2.6.1.
з них: – кандидатських дисертацій
2.6.2.
– докторських дисертацій
5.
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт
5.1.
Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і
техніки, поданих від закладу вищої освіти/наукової установи, всього Державних
премій
5.2.
Кількість лауреатів (працівників закладу вищої освіти / наукової установи),
всього
5.3.
Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього
5.4.
Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які виконувались, та
наукових об’єктів, що становлять національне надбання, які утримувались,
зберігались та розвивались у звітному періоді за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету, всього, в тому числі:
5.4.1.
– фундаментальні дослідження
5.4.2.
– прикладні дослідження
5.5.
Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні
послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), усього
5.5.3.
з них:
– кількість міжнародних грантів
5.5.4.
– кількість міжнародних договорів на виконання наукових та
науково-технічних робіт
5.5.5.
– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами
5.5.5.1
у тому числі: – міжнародними
5.5.6.
Кількість фундаментальних досліджень, з них:
5.5.6.1.
– за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень
5.6.
Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах
кафедральної тематики:
5.6.1
з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ
5.9.
Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в
межах кафедральної тематики:
5.9.1.
з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ

2021
33
31
7
22
1
1
1
1
18
5
13
3
4
2
2
1
-

1

1
1
1
-

№
з/п *
5.10.
5.10.1.
5.10.2.
5.11.
5.11.1.
5.11.2.
5.12.
5.13.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
5.14.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
5.15.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.
6.3.1.2.
6.3.2.
6.3.3

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів),
всього
– з них: всеукраїнських
– міжнародних, всього
Взято участь у виставках, всього
з них: – у національних
– у міжнародних
Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними закладами
вищої освіти / науковими установами, установами, організаціями
Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому числі:
– нової техніки
– нових технологій
– нових матеріалів
– сортів рослин та порід тварин
– методів, теорій
– інше
Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього
одиниць, у тому числі:
– нової техніки
– нових технологій
– нових матеріалів
– сортів рослин та порід тварин
– методів, теорій
– інше
Впроваджено НТП у освітній процес, створеної у відповідні періоди, усього
одиниць, у тому числі:
– нової техніки
– нових технологій
– нових матеріалів
– сортів рослин та порід тварин
– методів, теорій
– інше
Наукові праці
Опубліковано монографій
Кількість д.а.
Усього одиниць монографій в Україні
Кількість д.а.
Усього одиниць монографій за кордоном
Кількість д.а.
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Кількість д.а.
Кількість публікацій (статей)
Кількість д.а.
Усього одиниць, опублікованих в Україні
Кількість д.а.
з них:
-категорія А
Кількість д.а.
з них:
-категорія В
Кількість д.а.
Усього одиниць, опублікованих за кордоном
Кількість д.а.
з них:
-у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації

2021
1
1
1
1
1
1
1
1
2
53,4
1
43,4
1
10,0
2
81,0
24
17
19
12
13
8
6
4
5
5
1

економічного співробітництва та розвитку
Кількість д.а.

1

№
з/п *
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

6.12.1
6.12.2
6.12.3.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.2.
7.1.2.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.3.
7.3.1
7.3.2
7.4.
9.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.4.
9.4.1.
9.5.
10.
10.1.
1)
2)
3)
4)
5)

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus
Кількість д.а.
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science
Кількість д.а.
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для суспільних та
гуманітарних наук Copernicus
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних,Web of
Science
Кількість цитувань у виданнях (для суспільних та гуманітарних) наук Copernicus
В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
Сумарний h– індекс закладу вищої освіти або наукової установи
Кількість наукових видань засновниками (співзасновниками) яких є заклади
вищої освіти та наукові установи, що індексуються у наукометричних базах
даних:
- до Scopus,
- до Web of Science
- до інших
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт
Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:
– в Україні, з них:
– патентів на винаходи
– свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
– за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:
– в Україні, з них:
– патентів на винаходи
- свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
– за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
– відкриття
Кількість проданих ліцензій,
- усього одиниць
- отриманих коштів від продажу (тис. грн.)
Кількість «ноу-хау», переданих замовнику
Наукова робота студентів
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з них:
– з оплатою із загального фонду бюджету
– з оплатою із спеціального фонду бюджету
Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів
студентських НДР, з них:
– переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
–переможці міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них:
– самостійно
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
Молоді вчені
Чисельність молодих учених, усього, з них:
– доктори наук
– кандидати наук
– аспіранти
– докторанти
– без ступеня, не включаючи аспірантів

2021
4
4,2
1
0,5
12
-

-

1
1
89
22
1
20
1
-

№
з/п *
10.2.
1)
2)

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри
Кількість науковців, що отримували премії, з них:
– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих вчених
– гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових
досліджень
– щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді

2021
-

3)
– щорічні премії Президента України для молодих вчених
4)
5)

6)
7)
8)
10.3.
10.4.1.
1)
10.4.2.
10.4.3.
1)
а)
б)
в)
10.4.4.а)
б)
в)
10.4.5.
1)
10.4.6

– премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в
галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
– премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України
– стипендії Верховної Ради України
– стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Кількість наукових праць, за участю молодих вчених
Кількість д.а.
Опубліковано монографій, з них:
Кількість д.а
– за кордоном
Кількість д.а
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Кількість д.а
Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них:
Кількість д.а
– статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:
Кількість д.а
– у міжнародній науковометричній базі даних Scopus
Кількість д.а
- Web of Science
Кількість д.а
- для суспільних та гуманітарних наук Copernicus
Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних
Scopus
Web of Science
- для суспільних та гуманітарних наук Copernicus
Подано проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних)
розробок на конкурс молодих вчених, з них:
– кількість проектів, що стали переможцями
Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих
органах

4
2
4
2
-

* нумерація розділів, пунктів та підпунктів у таблиці відповідає нумерації Показників наукової та
науково-технічної діяльності у Додатку 2 до Наказу МОН № 1602 від 19.12.19 про підсумки наукової та
науково-технічної діяльності

ЧАСТИНА 5
Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового
процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту науковотехнічного розвитку МОН України, основні труднощі та недоліки в роботі вищих
навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної
діяльності у 2021 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної
роботи в організації цих процесів. – немає

Додаток А
до Звіту про наукову діяльність
кафедри_____________________
____________________________

Інформація про участь здобувачів вищої освіти,
які навчаються на третьому (освітньо-науковому) рівні,
у виконанні ініціативних науково-дослідних тем,
що виконувалися на кафедрі у 2021 році
не брали участі з-за відсутності зареєстрованої теми
ПІБ здобувача
-

____________
Дата

Назва та номер державної
реєстрації НДР
-

_____________
(Підпис)

Форма участі здобувача
-

____________________
(ПІБ завідувача кафедри)

Додаток Б
НАУКОВИЙ ПРОФІЛЬ КАФЕДРИ міжнародного менеджменту
(Інформація надається по кожному члену кафедри)

Кількість
публікацій у
2017 р.

Кількість
публікацій у
2018 р.

Кількість
публікацій у
2019 р.

Кількість
публікацій у
2020 р.

Кількість
публікацій у
2021 р.

Загальна
кількість
цитувань

h-index

3

1

4

3

0

7

2

Scopus
Web of Science*
* ResearcherID, кількість публікацій, індексованих у Web of Science, зазначається за авторським профілем Publons

-

-

-

-

-

-

Загальна
кількість
цитувань

Кількість
публікацій за
попередні
5 років

Загальна
кількість
публікацій за
всі періоди

ПІБ: Киян Єгор Михайлович
Посада: асистент
Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0680-7388

Наукометрична
база

Google Scholar

Ідентифікатор / Посилання

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=gvPPko0AAAAJ
&view_op=list_works&sortby=pubdate

14

11

Кількість
публікацій у
2021 р.

16
1
1

21

8

5

1

1

1

681
6

h-index

Кількість
публікацій у
2020 р.

Кількість
публікацій у
2017 р.

149
71
21
57207890449
1
Scopus
3
Web of Science* ABH-5964-2020
* ResearcherID, кількість публікацій, індексованих у WebofScience, зазначається за авторським профілем Publons

Кількість
публікацій у
2019 р.

https://scholar.google.com/citations?user=hKT51tgAAAAJ&hl=ru

Кількість
публікацій у
2018 р.

Google Scholar

Ідентифікатор / Посилання

Кількість
публікацій за
попередні
5 років

Наукометрична
база

Загальна
кількість
публікацій за
всі періоди

ПІБ: Примостка Олена Олександрівна
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
ORCID: 0000-0002-5887-7951

15

Кількість
публікацій у
2019 р.

Кількість
публікацій у
2020 р.

Кількість
публікацій у
2021 р.

Загальна
кількість
цитувань

h-index

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yKjFrYsAAAAJ&hl=uk
26
3
0
Google Scholar
Scopus
0
Web of Science* I-3649-2018
* ResearcherID, кількість публікацій, індексованих у Web of Science, зазначається за авторським профілем Publons

Кількість
публікацій у
2018 р.

Кількість
публікацій у
2017 р.

Ідентифікатор / Посилання

Кількість
публікацій за
попередні
5 років

Наукометрична
база

Загальна
кількість
публікацій за
всі періоди

ПІБ: Кулик Юрій Євгенович
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
ORCID: 0000-0001-9403-2609

0

1

1

0

43

5

Кількість публікацій у 2018 р.

Кількість публікацій у 2019 р.

Кількість публікацій у 2020 р.

Кількість публікацій у 2021 р.

Загальна кількість цитувань

h-index

Scopus
Web of Science*

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=1yw
G_KgAAAAJ&citft=1&email_for_op=olgakyslytsyna%40gmail.com
--AAY-5127-2021

Кількість публікацій у 2017 р.

Google Scholar

Ідентифікатор / Посилання

Кількість публікацій за
попередні
5 років

Наукометрична
база

Загальна кількість
публікацій за всі періоди

ПІБ: Кислицина Ольга Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
ORCID: 0000-0003-0117-0274

9

---

---

---

---

---

1

18

2

--1

--1

-----

-----

-----

-----

--1

-----

-----

Кількість
публікацій у
2018 р.

Кількість
публікацій у
2019 р.

Кількість
публікацій у
2020 р.

Кількість
публікацій у
2021 р.

Загальна
кількість
цитувань

h-index

-

-

2

3

7

1

-

-

-

1
-

-

-

Кількість
публікацій у
2019 р.

Кількість
публікацій у
2020 р.

Кількість
публікацій у
2021 р.

Загальна
кількість
цитувань

h-index

https://scholar.google.com.ua/citations?user=
16
14
1
wZuwWdEAAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57301484100
1
1
Scopus
Web of Science* https://publons.com/researcher/4727316/tetyana-babych/
* ResearcherID, кількість публікацій, індексованих у Web of Science, зазначається за авторським профілем Publons
Google Scholar

Кількість
публікацій у
2018 р.

Кількість
публікацій у
2017 р.

Ідентифікатор / Посилання

Кількість
публікацій за
попередні
5 років

Наукометрична
база

Загальна
кількість
публікацій за
всі періоди

ПІБ: Бабич Тетяна Олегівна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н., доцент
ORCID: 0000-0002-9022-087X

-

-

-

-

-

Кількість
публікацій у
2017 р.

Ідентифікатор / Посилання

Кількість
публікацій за
попередні
5 років

Наукометрична
база

Загальна
кількість
публікацій за
всі періоди

ПІБ: Власенко Юлія Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
ORCID: 0000-0002-7494-2960

Google Scholar
https://www.gjesm.net/article_244462.html
1
Scopus
https://publons.com/publon/46723105/
1
WebofScience*
* ResearcherID, кількість публікацій, індексованих у WebofScience, зазначається за авторським профілем Publons

-

Кількість
публікацій у
2019 р.

Кількість
публікацій у
2020 р.

Кількість
публікацій у
2021 р.

Загальна
кількість
цитувань

h-index

https://scholar.google.com/citations?user=efK1dGAAAAAJ&hl=ru&oi=ao
40
17
Google Scholar
Немає
--Scopus
1
1
Web of Science* L-3572-2018
* ResearcherID, кількість публікацій, індексованих у Web of Science, зазначається за авторським профілем Publons

Кількість
публікацій у
2018 р.

Ідентифікатор / Посилання

Кількість
публікацій за
попередні
5 років
Кількість
публікацій у
2017 р.

Наукометрична
база

Загальна
кількість
публікацій за
всі періоди

ПІБ: Євдоченко Олена Олександрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н., доцент
ORCID: 0000-0002-2021-4116

1
---

1
---

3
---

6
---

45
---

3
---

6
-1

ПІБ: Петрашко Людмила Петрівна
Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Кількість
публікацій у
2019 р.

Кількість
публікацій у
2020 р.

Кількість
публікацій у
2021 р.

Загальна
кількість
цитувань

h-index

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4eQd3voAAAAJ
168
42
11
Google Scholar
Scopus
Web of Science*
* ResearcherID, кількість публікацій, індексованих у Web of Science, зазначається за авторським профілем Publons

Кількість
публікацій у
2018 р.

Кількість
публікацій у
2017 р.

Ідентифікатор / Посилання

Кількість
публікацій за
попередні
5 років

Наукометрична
база

Загальна
кількість
публікацій за
всі періоди

ORCID: 0000-0002-5319-3155

4

11

5

11

430

8

ПІБ: Кальченко Тимур Валеріойвич
Посада: професор кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: д.е.н, професор
ORCID: 0000-0002-8804-5582

Ідентифікатор / Посилання

Загал
ьна
кількі
сть
публік
ацій
за всі
період
и

Кількі
сть
публік
ацій
за
попер
едні
5
років

Кількі
сть
публік
ацій у
2016 р.

Кількі
сть
публік
ацій у
2017 р.

Кількі
сть
публік
ацій у
2018 р.

Кількі
сть
публік
ацій у
2019 р.

Кількі
сть
публік
ацій у
2020 р.

Загал
ьна
кільк
ість
циту
вань

hin
de
x

https://scholar.google.com.ua/citations?user=nt
0dHf0AAAAJ&hl=uk

124

33

4

11

11

7

4

302

6

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наукомет
рична база

Google
Scholar
Scopus
WebofScie
nce*

-

Accouant (h-индекс-7)
Google Scholar
56531622100
Scopus
Web of Science* G-2279-2017
* ResearcherID, кількість публікацій, індексованих у Web of Science, зазначається за авторським профілем Publons

h-index

Загальна
кількість
цитувань

Кількість
публікацій у
2021 р.

Кількість
публікацій у
2020 р.

Кількість
публікацій у
2019 р.

Кількість
публікацій у
2018 р.

Кількість
публікацій у
2017 р.

Ідентифікатор / Посилання

Кількість
публікацій за
попередні
5 років

Наукометрична
база

Загальна
кількість
публікацій за
всі періоди

ПІБ: Панченко Євген Григорович
Посада: заступник завідувача кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
ORCID: http://orcid/0000-0002-8650-8029

ПІБ: Гальперіна Любов Павлівна
Посада: професор кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, професор
ORCID: 0000-0002-2452-2853

Наукомет
рична база

Google
Scholar
Scopus
Web of
Science*

Ідентифікатор / Посилання

Загал
ьна
кількі
сть
публік
ацій
за всі
період
и

Кількі
сть
публік
ацій
за
попер
едні
5
років

Кількі
сть
публік
ацій у
2017
р.

Кількі
сть
публік
ацій у
2018
р.

Кількі
сть
публік
ацій у
2019
р.

Кількі
сть
публік
ацій у
2020
р.

Кількі
сть
публік
ацій у
2021
р.

Загал
ьна
кільк
ість
циту
вань

hin
de
x

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bA
JLCpIAAAAJ&hl=uk

54

17

4

5

1

4

3

111

5

57192304737

2

-

1

3

1

I-8094-2018

2

1

1

ПІБ: Омельченко Роман Володимирович
Посада: Доцент кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
ORCID:

Наукоме
трична
база

Google
Scholar
Scopus
Web of
Science*

Ідентифікатор / Посилання

Загал
ьна
кільк
ість
публі
кацій
за всі
періо
ди

Кіль
кість
публі
кацій
за
попе
редні
5
років

Кіль
кість
публі
кацій
у
2017
р.

Кіль
кість
публі
кацій
у
2018
р.

Кіль
кість
публі
кацій
у
2019
р.

Кіль
кість
публі
кацій
у
2020
р.

Кіль
кість
публі
кацій
у
2021
р.

Зага
льна
кіль
кіст
ь
циту
вань

hin
d
ex

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&
hl=uk&hl=uk&user=BjdoA6sAAAAJ
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