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Факультет інформаційних технологій та управління 

Наукова діяльність 
 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІНА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 

Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін 

 Тема «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та 

інформаційних технологій в освіті і науці». 

Реєстраційний номер: 0116U004625 (термін виконання: 2016-2021 н.р.) 

 ФІТУ 

кафедра інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін  

О.С. Литвин 

Заходи, спрямовані на реалізацію наукової теми: 

 розроблення освітніх ресурсів для вивчення і дослідження вбудованих комп’ютерних 

систем та інтернету речей; 

 розроблення математичних моделей і методів з подальшою їх реалізацією в прикладних 

спеціалізаціях (інформатика, економіка, фінанси, соціальна та освітня сфери); 

 розроблення математичної моделі силових взаємодій зонд-поверхня при дослідженнях 

методом СЗМ 

вересень-червень 

 
кафедра інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін 

Кафедра управління 

 Тема «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах 

міста Києва»  

Реєстраційний номер: 0116U003994 (термін виконання: 2016-2020 р.р.) 

 ФІТУ 

кафедра управління 

Т.В. Поспєлова 



2 

 

  

Заходи, спрямовані на реалізацію наукової теми: 

 формуваннянауково-методичнихпідходівщодорозвиткупідприємств (галузей, 

регіонів) в умовахсталогорозвитку та євроінтеграції; 

 структурування і класифікація проблем молодіжногобезробіття в м. Києві, 

характеристик і чинниківмолодіжноїзайнятості; 

 розробка моделей управліннярозвиткомпрофесіоналізму та 

професійноїкомпетентності; 

 дослідження теоретико-методологічних засад соціально-

психологічногосупроводууправління закладами середньоїосвіти м. Києва; 

 розробкасистемикритеріїв комплексного оцінюванняефективностісоціально-

психологічногосупроводууправліннязагальноосвітніми закладами освіти м. 

Києва; 

 напрацювання алгоритму впровадженнялідерства у ЗСО; 

 моніторингрозвиткулідерства у мережішкіл м. Києва; 

 запуск інтелектуальноїплатформи (хабу), щофункціонує на постійнійоснові. 

вересень-червень 

 
кафедра управління 

 

Кафедра фінансів та економіки 

 Тема «Управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання Київської 

агломерації в умовах децентралізації» на 2016-2021 рр.  

(реєстраційний номер: 0116U002962). 

 ФІТУ 

кафедра фінансів та 

економіки  

Зеліско І.М. 

Заходи, спрямовані на реалізацію наукової теми: 

 дослідження особливостей функціонування світового фінансового  ринку; 

 виявлення фінансових загроз діяльності суб’єктів господарювання; 

 дослідження  механізмів та інструментів співпраці України з МВФ, Група 

Світового банку, МФК, ЄБРР; 

 виявленняпереваг та недоліківспівпраціУкраїни з 

міжнароднимифінансовимиорганізаціями; 

 розкриття 

основнихджерелформуванняфінансовихресурсівсуб’єктівгосподарювання 

 кафедра фінансів та 

економіки  

 

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ 

    



3 

 

  

ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА 

    

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ(конференції, семінари, круглі столита ін.) 

Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін 

 ІІ Усеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання 

математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» 

 

 19 квітня 
ФІТУ 

кафедра інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін 

 V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Інформаційні 

технології-2018 (ІТ-2018)» 

17 травня ФІТУ 

кафедра інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін 

Кафедра управління 

 Всеукраїнська  науково-практична конференція: «Удосконалення механізмів 

управління в економічній та соціальній сферах сучасного міста» 

Лютий 2018 

 
ФІТУ 

кафедра управління 

Т.В. Поспєлова,  

В.М. Гладкова 

Кафедра фінансів та економіки 

 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграційні та глобальні 

аспекти економічного розвитку України» 

 23 травня ФІТУ 

кафедра фінансів та 

економіки 

Рамський А.Ю. 

V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

5.1.Студентська наукова робота 

Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін 

 ІІ студентська наукова конференція  «Студентський науковий пошук-2018» 15 березня 

 
ФІТУ 

кафедра інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін 

Кафедра управління 

 Науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Перспективи 

розвитку управлінських систем в соціальній та економічних сферах України: теорія і 

практика» 

 

27 жовтня ФІТУ 

кафедра управління 

Орлова Н.С. 
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Кафедра фінансів та економіки 

 V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасна фінансова 

політика України: проблеми та перспективи» 

 

24 листопада 

 
ФІТУ 

кафедра фінансів та 

економіки 

Рамський А.Ю. 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

 Започаткування клубу 3D анімації та гейм дизайну   

  

вересень ФІТУ 

Горбатовський Д.В. 

 Загальнофакультетський квест «Я і Борис Грінченко» 20 жовтня ФІТУ 

Горбатовський Д.В. 

 Факультетська конференція «Перспективи розвитку науки, техніки та економіки» листопад ФІТУ 

Горбатовський Д.В. 

 Факультетська конференція «Новаторські практики впровадження інформаційних 

технологій в бізнесі та науці» 

лютий ФІТУ 

Горбатовський Д.В. 

    

VI. НАУКОВІ ВИДАННЯ 

    

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ КИЄВА 

Кафедра управління 

 Круглий стіл для директорів шкіл м. Києва «Проблеми та перспективи управління 

сучасною столичною школою» 

 Грудень 2017  

 

ФІТУ 

кафедра управління 

Редько С.І. 

 

 

 


