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І етап наукового дослідження 

(червень 2018 – червень 2019 рр.)

17.02.2020ПІБ доповідача, посада

Мета дослідження: виявлення проблем розвитку економіки

міста Києва, зокрема в секторі житлового господарства, зайнятості

населення та забезпечення фінансово-економічної безпеки

підприємств міста в умовах євроінтеграції та розроблення науково-

обґрунтованого підходу до формування практичних рекомендації

щодо їх вирішення 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.



І етап наукового дослідження 

(червень 2018 – червень 2019 рр.)

17.02.2020ПІБ доповідача, посада

Завдання дослідження:

1. Виявити проблеми розвитку економіки Києва як європейського

міста.

2. Узагальнити досвід європейських країн щодо розвитку економік

столиць, зокрема у сферах: житлового сектору, зайнятості населення,

ризиків підприємств міста та забезпечення фінансово-економічної безпеки.

3. Проаналізувати стан та динаміку змін у житловому фонді міста Києва,

зокрема, у темпах створення ОСББ, відповідності нормативно-законодавчої

бази умовам євроінтеграції та розробити науково-практичні рекомендації

розвитку цього сектору економіку міста Києва.

4. Адаптувати отримані знання й результати проекту до освітніх потреб

вищої освіти.



Напрями досліджень

Розробка стратегії управління житловими об'єктами 

міста Києва в умовах євроінтеграції

Лойко В.В.

Виявлення проблем розвитку економіки Києва як 

європейського міста

Рамський А.Ю.

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.

Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій 

в економіку міста

Обушний С.М., 

Жукова Ю.М.

Аналіз ефективності господарської та фінансової 

діяльності підприємств міста Києва в умовах 

євроінтеграції 

Соболєва-

Терещенко О.А.

Антикризове управління діяльністю підприємств 

міста в умовах євроінтеграції

Васечко Л.І.

17.02.2020Лойко В.В., професор



Результати реалізованого І етапу наукового 

дослідження:

1) на теоретичному рівні

1. Розроблено стратегію управління об’єктами житлового 

фонду міста Києва на засадах фінансової безпеки (Лойко

В.В., Маляр С.А.).

2. Розроблено пріоритетні напрями управління економічною 

безпекою підприємств міста Києва (Сосновська О.О., Казак

О.О.).

3. Запропоновано удосконалення системи фінансування 

соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах 

(Обушний С.М.).

4. За результатами проведених наукових досліджень 

підготовлено до захисту та захищено 6 магістерських робіт.

17.02.2020Лойко В.В., професор



Результати реалізованого І етапу наукового 

дослідження:

1) на практичному рівні 

1. За результатами проведених  наукових досліджень розроблено 
навчальні курси підвищення кваліфікації відповідно до 
ліцензії за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за програмою «Бухгалтер-експерт» та 
«Менеджер (управитель) житлового будинку (групи 
будинків)» для слухачів Київського міського центру зайнятості 
(платні послуги кафедри) (Лойко В.В., Соболєва-Терещенко 
О.А.).  

2. За програмою «Менеджер (управитель) житлового будинку 
(групи будинків)» отримано право підготовки фахівців, для 
навчання яких може бути виданий ваучер (Лойко В.В., 
Соболєва-Терещенко О.А.). 

3. Подано пропозиції про внесення поправок у Положення про 
плату за землю в м. Києві. Згідно з Положенням про плату на 
землю в м. Києві, (п. 5.4.) про плату за користування 
земельними ділянками (Лойко В.В., Маляр С.А.). 

17.02.2020ПІБ доповідача, посада



Результати реалізованого І етапу наукового 

дослідження:

1) на практичному рівні 

4. Подано пропозиції та прийнято Рішення Київської міської ради  

щодо обґрунтування надання практичної допомоги новоствореним 

ОСББ з укладання договорів з підприємствами - надавачами 

послуг, а також забезпечення безкоштовного юридичного та 

бухгалтерського супроводу (Лойко В.В., Маляр С.А.). 

5. Проведено конкурс інноваційних бізнес-проектів серед студентів 

спеціальності “Економіка” (Краус Н.М.).

6. Подано 4 проекти на отримання грантів (Краус Н.М., Лойко В.В.).

7. Результати наукового дослідження обговорювались на 

засіданнях наукового гуртка «Фінансовий аналітик» (Васечко Л.І.).

17.02.2020ПІБ доповідача, посада



Результати реалізованого І етапу наукового 

дослідження:

1) на практичному рівні 

 7. Результати дослідження використані для підготовки 
навчально-методичних матеріалів та проведення тренінгів ГО 
«Європейська асоціація економістів» (Рамський А.Ю.)

 8. Підготовлено рекомендації щодо пріоритетних напрямів 
управління ризиками в системі економічної безпеки 
підприємств зв’язку прийнято до впровадження Комітетом 
Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку 
(Сосновська О.О.).

 9. На основі фактичного матеріалу дослідження було 
розроблено та впроваджено в освітній процес спеціальностей 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 073 
«Менеджмент» на першому (бакалаврському) рівні 
збалансовану систему показників діагностики фінансового 
стану підприємства (Сосновська О.О.).  

17.02.2020ПІБ доповідача, посада



Результати реалізованого І етапу наукового 

дослідження:

 Результати наукових досліджень пройшли апробацію на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, 

фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, 

перспективи», яка відбулась 11 квітня 2019 р. у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка (всі викладачі кафедри). 

 За результатами наукових досліджень опубліковано колективну 

монографію кафедри «Фінансові механізми інноваційного 

економічного розвитку України в умовах євроінтеграції» (всі 

викладачі кафедри).

 Підготовлено 2 студентські наукові роботи на Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт, які отримали 1 і 2 місце на 

1 етапі конкурсу (Наукові керівники: Лойко В.В., Васечко Л.І.).

17.02.2020ПІБ доповідача, посада



Публікації

1.Опубліковано статей у НМБД Scopus, Web of Science – 3 (Краус
Н.М., Сосновська О.О., Казак О.О.).

2. Одноосібних монографій – 2 (Сосновська О.О., Казак О.О.).

3. Колективна монографії кафедри – 1.

4. Розділів у колективних монографіях – 6.

5. Статей у фахових журналах України – 14.

6. Статей у журналах, які індексуються у НМБД  - 18.

7. Тез доповідей на конференціях – 38.

17.02.2020ПІБ доповідача, посада




