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Мета дослідження: аналітичні дослідження розвитку економіки

міста Києва, зокрема, сектору житлового господарства, цифрової та

середньої загальної освіти, забезпечення фінансово-економічної безпеки

підприємств міста та заходів антикризового управління, функціонування

децентралізованих автономних організацій в умовах євроінтеграції та

розроблення науково-обґрунтованого підходу до формування практичних

рекомендації щодо вирішення виявлених проблем на основі використання

європейського досвіду.

Об’єкт дослідження: процес економічного розвитку міста Києва в

умовах євроінтеграції.

Предмет дослідження: теоретико-методичні та науково-практичні

засади розвитку економіки міста Києва в умовах євроінтеграції.



Напрями досліджень
Розвиток житлово-комунальної інфраструктури міста 

Києва в умовах євроінтеграції

Лойко В.В., 

Маляр С.А.

Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій 

в економіку міста та розробка заходів щодо 

підвищення рівня інвестиційної привабливості 

регіону

Рамський А.Ю.,

Жильцов М.О.,

Цифрова освіта як інституційний чинник 

інноваційного розвитку міста

Краус Н.М.

Дослідження рівня ризиків підприємств міста та 

забезпечення їх економічної безпеки з урахуванням 

досвіду європейських країн

Сосновська О.О.,

Казак О.О.

Розвиток системи загальної середньої освіти в 

умовах євроінтеграції

Лойко В.В., 

Поздєєва К.В.

Функціонування децентралізованих автономних 

організацій 

Обушний С.М.,

Віровець Д.В.

Антикризове управління діяльністю підприємств 

міста в умовах євроінтеграції

Васечко Л.І., 

Жукова Ю.М.

19.11.2021Лойко В.В., професор



ІІ етап наукового дослідження 

(січень 2020 – листопад 2020 рр.)

Завдання ІІ етапу наукового дослідження

19.11.2021ПІБ доповідача, посада

Завдання дослідження на 2020 рік

1. Проаналізувати стан та динаміку розвитку житлово-комунальної

інфраструктури України та міста Києва в умовах євроінтеграції (Лойко В.В.,

Маляр С.А.).

2. Провести аналіз залучення іноземних інвестицій в економіку міста та

надати практичні рекомендації щодо підвищення рівня інвестиційної

привабливості (Рамський А.Ю., Жильцов М.О.).

3. Провести аналіз цифрової освіти як інституційного розвитку міста

(Краус Н.М.).

4. Провести дослідження рівня ризиків підприємств та забезпечення їх

економічної безпеки з урахуванням досвіду зарубіжних країн (Сосновська

О.О., Казак О.О.).



ІІ етап наукового дослідження 

(січень 2020 – листопад 2020 рр.)

Завдання дослідження на 2020 рік

19.11.2021ПІБ доповідача, посада

5. Провести аналіз розвитку системи загальної середньої освіти в

Україні в умовах євроінтеграції (Лойко В.В., Поздєєва К.В.).

6. Провести аналіз функціонування децентралізованих автономних

організацій (Обушний С.М., Віровець Д.В.).

7. Провести аналіз антикризового управління діяльністю

підприємств в умовах євроінтеграції (Жукова Ю.М., Васечко Л.І.).



Результати реалізованого ІІ етапу наукового 

дослідження:

1) на теоретичному рівні

 За результатами проведених досліджень підготовлено та подано 5 аплікаційних 
форм (заявок) для участі у рамкових, колективних міжнародних проектах

 Результати досліджень опубліковано  у 15 статтях, які проіндексовано у НМБ 
Scopus та Web of Science, 28 статтях, які проіндексовано в інших НМБ, 22 
фахових статтях, 4 розділах колективних монографій (у тому числі 2 
закордонних).

 За результатами наукових досліджень підготовлено до друку та надруковано 3 
навчально-методичних посібника.

 За результатами проведених наукових досліджень захищено 24 бакалаврські 
роботи та підготовлено до захисту 18 магістерських робіт.

 Підготовлено до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2 
студентські наукові роботи  (наукові керівники: Лойко В.В., Обушний С.М.).

 Результати наукового дослідження обговорювались на засіданнях наукового 
гуртка «Фінансовий аналітик» (Васечко Л.І.).

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Практичні результати наукових досліджень, 

які впроваджено в Університеті Грінченка

 17 січня 2020 року проведено навчально-практичний семінар за темою 
«Економічна діагностика діяльності підприємств міста як інструмент 
управління їх економічною безпекою» (Казак О.О.)

 Результати наукових досліджень пройшли апробацію на науково-
практичному семінарі «Економіка міста: проблеми та перспективи» (20 
травня 2020 р.) (всі викладачі кафедри). 

 Проведено ІІ Конкурс інноваційних бізнес-проєктів «Фабрика бізнес-ідей 
та стартапів» 27.05.2020 р. (модератори: Краус Н.М., Жукова Ю.М.). 

 Проведено науково-практичний семінар на тему «Антикризове 
управління діяльністю підприємств міста в умовах пандемії COVID-19» 
(23.10.2020 р.) (модератор: Васечко Л.І.)

 Підготовлено до друку навчально-методичний посібник «Кваліфікаційна 
бакалаврська робота». Автори: Сосновська О.О., Рамський А.Ю., Лойко 
В.В., Краус, Н.М., Казак О.О., Жукова Ю.М., Васечко Л.І., Обушний С.М.

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Практичні результати наукових досліджень, 

які впроваджено в Університеті Грінченка

 Проведення апробації результатів наукових досліджень 

студентів разом із науковими керівниками на VIІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференцій 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасна 

фінансова політика України: проблеми та перспективи»,  

заплановано  на 2 грудня 2020 р. у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка (всі викладачі 

кафедри).

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Практичні результати наукових 

досліджень, які впроваджено в м. Києві

 Підготовлено рекомендації щодо розвитку житлово-

комунальної інфраструктури міста Києва, які 

використано при підготовці проекту Бюджету Києва 2020 

(Маляр С.А.) (довідка про впровадження).

 Розроблено та подано на затвердження «Методику 

розподілу бюджетних видатків на організацію 

навчального процесу в закладах загальної середньої 

освіти» (Лойко В.В., Поздєєва К.В.).

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Практичні результати наукових 

досліджень, які впроваджено на 

національному рівні

За результатами проведених наукових досліджень додано 

положення до науково-практичних коментарів до 

Господарського кодексу України (Лойко В.В.), до 

Конституції України (Маляр С.А.), до Цивільного та 

процесуального Кодексу України (Маляр С.А.).

19.11.2021Лойко В.В., професор



Практичні результати наукових 

досліджень, які впроваджено на 

національному рівні

 Результати дослідження використані для підготовки 

навчально-методичних матеріалів та проведення 

тренінгів ГО «Європейська асоціація економістів» 

(Рамський А.Ю.).

 Результати дослідження використані для підготовки 

навчально-методичних матеріалів та проведення 

тренінгів ГО «Асоціація економістів міста Києва» 

(довідка № 21 від 25.09.2020 р.). (Руденко В.С.).

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Практичні результати наукових досліджень, 

які впроваджено на міжнародному рівні

 Робота у міжнародному науковому проєкті «Teaching Digital 

Entrepreneurship». Action: Strategic Partnerships for higher 

education (KA203) 2020-2023. National Agency: PL01 Foundation 

for the Development of the Education System; Submission ID 

1645776; Form ID: KA203-E3839A4A. Programie Erasmus+, 

2020-1-PL01-KA203-081784 (Краус Н.М.).

 Співпраця з Китайською академією соціальних наук з 

публікацією результатів проведених досліджень у спільній 

китайсько-українській монографії «Середній клас України та 

КНР» (наказ Київського університету імені Бориса Грінченка  

№ 265 від 15.04.2019 р.) (Лойко В.В.).

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Результати наукових досліджень за напрямом 

«Розвиток житлово-комунальної інфраструктури міста 

Києва в умовах євроінтеграції»

 Згідно поставленого завдання проведено аналіз стану житлово-комунальної 

інфраструктури України та міста Києва та розроблено рекомендації щодо 

покращення сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва. 

В ході дослідження опрацьовано 12 джерел статистичних даних та 53 наукових 

та Інтернет-джерела, проведено консультаційне засідання по проблемним 

питання житлово-комунального фонду м. Києва спільно із працівниками 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури (КМДА).

 За результатами досліджень розроблено та подано пропозиції, які враховані 

при підготовці науково-практичних коментарів до Господарського кодексу 

України (Лойко В.В.), до Конституції України (Маляр С.А.), до Цивільного та 

процесуального Кодексу України (Маляр С.А.), при підготовці проекту Бюджету 

Києва 2020 (КМДА) (Маляр С.А.). Підготовлено до друку та надруковано 3 

статті у фахових виданнях, 4 статті, які індексуються у НМБД, 4 тез доповідей 

на Міжнародних науково-практичних конференціях, подано до друку та 

пройшла стадію рецензування стаття у науковому виданні, яке індексується у 

НМБД  Web of Science. 

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Результати наукових досліджень за напрямом

«Дослідження рівня ризиків підприємств міста та 

забезпечення їх економічної безпеки з урахуванням 

досвіду європейських країн»

 Досліджено актуальні аспекти розвитку циркулярної економіки як нової економіки 

інклюзивного типу, основним пріоритетом якої стає синтез економічного розвитку, 

соціального добробуту та екологічної безпеки як функціональної підсистеми 

економічної безпеки підприємства. Проаналізовано досвід впровадження моделі 

циркулярної економіки у країнах Європейського Союзу, виокремлено ризики її 

впровадження в Україні та надано рекомендації щодо імплементації кращих 

світових практик у розвиток національної економіки. Результати дослідження 

обговорено на Міжнародному науковому конгресі «Society of Ambient intelligence» 

та опубліковано статтю у науковому виданні, яке індексується у НМБД Web of

Science.

 Розроблено методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємств, 

апробацію якого здійснено на підприємствах м. Києва (зокрема, ПАТ 

«Укртелеком», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл») та 

ідентифіковано спектр ризиків, що мають негативний вплив на рівень економічної 

безпеки досліджуваних підприємств. За результатами дослідження опубліковано 

статтю у науковому виданні, яке індексується у НМБД Web of Science.

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Результати наукових досліджень за напрямом

«Дослідження рівня ризиків підприємств міста та 

забезпечення їх економічної безпеки з урахуванням 

досвіду європейських країн»

 Запропоновано напрями забезпечення якості управління кадровим 
потенціалом підприємств та ризикозахищенністю їх інноваційної 
діяльності як пріоритетних складових економічно безпечного 
функціонування підприємств м. Києва. Результати досліджень 
обговорено на Міжнародних науково-практичних конференціях.

 Проаналізовано рушії ітеративного розвитку сучасних авіабудівних 
підприємств та сформульовано змістовні основи їх економічної 
ітерації. Обґрунтована структура трансакційних витрат корпорації 
відповідно до послідовності, в якій вони виникають під час 
здійснення транзакцій як детермінантна основа формування 
механізму оптимізації трансакційних витрат економічної інтерації в 
контексті транзакційного підходу при створенні авіабудівного 
холдингу. Запропоновано типологію трансакційних витрат 
авіабудівних корпорацій та методичний підхід до мінімізації 
трансакційних витрат при створенні авіабудівного холдингу. За 
результатами дослідження опубліковано статтю у науковому виданні, 
яке індексується у НМБД Web of Science.

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Результати наукових досліджень за напрямом

«Дослідження рівня ризиків підприємств міста та 

забезпечення їх економічної безпеки з урахуванням 

досвіду європейських країн»

 Досліджено досвід індустріальної політики успішних країн 
регіону Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), 
проаналізовано та згруповано інструменти промислової 
політики у сфері стимулювання експорту, у тому числі для 
підприємств малого та середнього бізнесу (МСП) як 
інструменти розвитку внутрішнього ринку та забезпечення 
економічної безпеки держави. В рамках реалізації нової 
промислової політики запропоновано активне залучення 
малих та середніх підприємств (МСП) до експортної 
діяльності у контексті реалізації державної політики 
імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави. 
Результати дослідження опубліковано у наукових фахових 
виданнях.

19.11.2021ПІБ доповідача, посада



Результати наукових досліджень за напрямом

«Дослідження рівня ризиків підприємств міста та 

забезпечення їх економічної безпеки з урахуванням 

досвіду європейських країн»

 Імплементовано в освітній процес практико-орієнтовної підготовки 
здобувачів теоретико-методологічні засади та практичні навички здійснення 
економічної діагностики як інструменту управління економічною безпекою. 
Результати проведеного ґрунтовного аналітичного дослідження «Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки «Україна: 
перспективи розвитку», розробленого Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України за участю зацікавлених центральних органів виконавчої 
влади та схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. 
№ 546 та розроблені стратегічні карти АТ «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» та ПП «Укрриба» з використанням моделі 
збалансованої системи показників продемонстрували вміння здійснювати 
оцінку стану економічних об'єктів в умовах неповної інформації, виявляти 
проблеми розвитку підприємства, на їх підставі вибрати показники, які 
найбільш повно описують ситуацію, розглядати їх взаємний вплив, 
встановлювати "вузькі місця", фіксувати резерви, визначати перспективні 
шляхи їх вирішення та розробляти заходи з усунення несприятливих 
ситуацій. Результати апробовано на навчально-практичному семінарі за 
темою «Економічна діагностика діяльності підприємств міста як інструмент 
управління їх економічною безпекою».
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Результати наукових досліджень за напрямом 

«Розвиток системи загальної середньої освіти 

в умовах євроінтеграції»

 Згідно поставленого завдання проведено аналіз даних 
обсягів та джерел фінансування та чинників, які впливають на 
обсяги фінансування з урахуванням сучасної ситуації 
необхідності дистанційного навчання учнів і  вивченням 
досвіду європейських країн по 418 закладах середньої 
загальної освіти міста Києва та розроблено «Методику 
розподілу бюджетних видатків на організацію навчального 
процесу в закладах загальної середньої освіти» (Лойко 
В.В.,Поздєєва К.В.), яку подано на затвердження до 
Департаменту фінансів КМДА. За результатами проведених 
наукових досліджень підготовлено та опубліковано 2 статті у 
фахових виданнях, 3 тез доповідей на Міжнародних науково-
практичних конференціях. Підготовлено до друку та подано 
на рецензування статтю у науковому виданні, яке 
індексується у НМБД  Web of Science. 
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Додаткові результати наукової 

діяльності науково-педагогічних 

працівників кафедри

 Виграш та участь у проєкті: Teaching Digital 
Entrepreneurship. Action: Strategic Partnerships for higher 
education (KA203) 2020-2023. National Agency: PL01 Foundation 
for the Development of the Education System; Submission ID 
1645776; Form ID: KA203-E3839A4A. Programie Erasmus+, 
2020-1-PL01-KA203-081784 (Краус Н.М.)

 Виступ науково-педагогічних працівників кафедри в якості 
офіційних опонентів: Лойко В.В., Сосновська О.О., Краус Н.М., 
Казак О.О.

 Робота в якості  експерта у Національному фонді наукових 
досліджень України, експерта Наукового фахового видання, 
яке індексується у НМБ Web of Science, американського 
журналу «American Journal of Industrial and Business 
Management (AJIBM) (Лойко В.В.).
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Додаткові результати наукової 

діяльності науково-педагогічних 

працівників кафедри

 Робота в редакційної колегії наукового журналу  «European scientific 
journal of economic and Financial innovation» (Рамський А.Ю. –
головний редактор, Лойко В.В. – заступник головного редактора, 
Краус Н.М., Сосновська О.О. – члени редакційної колегії).

 Робота в редакційної колегії міжнародного наукового журналу 
«Інтернаука» (Рамський А.Ю., Лойко В.В.)

 Робота в редакційної колегії Вісника Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького «Економічні науки» (Краус
Н.М.)

 Робота в редакційної колегії Наукового економічного електронного 
журналу «Проблеми економіки та політичної економіки» (Краус Н.М.)

 Робота в редакційної колегії Збірника наукових праць Університету 
державної фіскальної служби України (економічні науки) - фахове 
видання категорії "Б« (Сосновська О.О.).
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Публікації
(січень – листопад 2020)

1.Опубліковано наукових статей, які проіндексовано у НМБ Scopus, Web
of Science – 15 (Краус Н.М. – 6), (Сосновська О.О. – 2), (Лойко В.В.- 2), 
(Жукова Ю.М. – 2), (Рамський А.Ю. – 1), (Обушний С.М. – 1), (Казак О.О. 
– 1).

2. Розділів у колективних монографіях – 4.

3. Статей у фахових журналах України – 22.

4. Статей у журналах, які індексуються у НМБД  - 28.

5. Тез доповідей на конференціях – 19.

6. Тез доповідей на конференціях у співавторстві зі студентами – 14.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір - 7

7. Підвищення кваліфікації викладачів – 17.
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Публікації
(за 2019 рік)

1.Опубліковано статей у журналах, які індексуються у наукометричних
базах Scopus та Web of Science – 6 (3 статті-Краус Н.М., 1 стаття –
Обушний С.М., 1 стаття - Казак О.О.).

2. Одноосібних монографій – 2 (Сосновська О.О., Краус Н.М.).

3. Колективна монографії кафедри – 1.

4. Навчальний посібник кафедри – 1.

5. Розділів у колективних монографіях – 6.

6. Статей у фахових журналах України – 23.

7. Статей у журналах, які індексуються у НМБД  - 23.

8. Тез доповідей на конференціях (у співавторстві зі студентами) – 53.

9. Тез доповідей на конференціях – 30.
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