
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Звіт про реалізацію наукової теми: 

«УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ 

МІСТА КИЄВА»

(реєстраційний номер 0116U003994)

керівник наукової теми:

д.е.н., доцент Людмила ІЛЬЇЧ



Етап 3. Розробка науково-практичних рекомендацій щодо 

формування ефективних механізмів сталого розвитку на 

державному, регіональному та місцевому рівні

21.01.2021

Удосконалення 
науково-практичних 

підходів до 
управління сталим 

розвитком
(підприємств, галузей, 

регіонів, міста)

Удосконалення 
науково-практичних 

підходів до 
управління у сфері 
людського розвитку 

міста

Розробка комплексу 
методичних 

рекомендацій: щодо 
забезпечення  

реалізації лідерського 
потенціалу в закладах 

освіти

Розробка напрямів 
реалізації 

комплексного 
механізму державної 
економічної політики



21.01.2021

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Ilich L. [and oth.] Economic assessment of the relationship between

housing and communal infrastructure development factors and population

quality of life in Ukraine Montenegrin Journal of Economics, 2020, Vol. 16,

No. 3. (SCOPUS)

2. Ilich L. [and oth.] Modeling of employment structural transformations

Financial and credit activity: problems of theory and practice 2020. (1(32)).

С. 251-259. ISSN 2306-4994. (WEB OF SCIENCES)

3. Shtepa O. [and oth.] Economic-mathematical model for assessing the

sensitivity of international innovation and investment projects. International

Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. (SCOPUS)

4. Kraus K. [and oth.] New quality of financial institutions and business

management, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6, no. 1. 2020.

pp. 59–66. URL:

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/766. DOI:

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-59-66 (SCOPUS)

Ціль 1. Удосконалення науково-практичних підходів до 

управління сталим розвитком

(підприємств, галузей, регіонів, міста)

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-59-66


21.01.2021

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Поспєлова Т.В Соціально-економічний розвиток міст: глобальні
тренди, виклики та перспективи. Соціально-економічний розвиток
міст в умовах децентралізації: колективна монографія: Київський
університет імені Бориса Грінченка, 2020.

2. Краус К. М. Kyiv smart-city: теоретичний контент становлення та
позитивні очікування його функціонування. Соціально-економічний
розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія:
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020.

3. Акіліна О.В., Панченко А.Г. Smart-спеціалізація як стратегічний
інструмент розвитку міст та територій. Соціально-економічний
розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія:
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020.

4. Краус К.М. Стратегії інноваційно-цифрового розвитку економіки в
умовах інформаційно-технологічних викликів. Особливості соціально-
економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-
технологічних викликів: кол. монографія. Трускавець: Просвіт, 2020.
250–259.

Ціль 1. Удосконалення науково-практичних підходів до 

управління сталим розвитком підприємств 

(галузей, регіонів, міста)



21.01.2021

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Акіліна О.В. [and oth.] Tourism as a factor of regional development of
the territories and communities along the Ukrainian-Polish border
Колективна монографія. Tourism as a sphere of economic and
educational activity. ASPRA-JR, Warsaw, р. 133-140

2. Shtepa О. [and oth.] Basic of enterprise management in the
framework of transformation Socio-economic development of the
regions in conditions of transformation: collective monograph. Opole:
The Academy of Management and Administration in Opole / ISBN:
978-83-66567-01-6. – 2020. – p. 126 – 130.

3. Горемикіна Ю. В. Індивідуальні ризики у сфері соціального
захисту (на прикладі міського середовища) Соціально-
економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна
монографія: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020.

4. Звонар В. П. Соціальні хаби як елемент інфраструктурного
забезпечення участі громади в розвитку міст Соціально-
економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна
монографія: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020.

Ціль 1. Удосконалення науково-практичних підходів до 

управління сталим розвитком підприємств 

(галузей, регіонів, міста)



21.01.2021

Ціль 1. Удосконалення науково-практичних підходів до 

управління сталим розвитком підприємств 

(галузей, регіонів, міста)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Panchenko A. [and oth.] Strategic management of intellectual capital of the

enterprise in the framework of informatization of the economy Academy of

Strategic Management Journal Vol. 19, No. 1, 2020, P.1-9. (SCOPUS)

2. Kraus К. [and oth.] Digital cubic space as a new economic augmented reality

Science and innovation 2020. V. 16, no. 3. P. 92–105.

https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092. (SCOPUS)

3. O. Shtepa [and oth.] Risk Management Culture as a Systematic Method for

Ensuring Safety Development International Journal of Recent Technology and

Engineering / ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4. – 2019. – C. 52-57.

(SCOPUS)

4. Kraus К.M. [and oth.] The impact of servation on the results of economic digital

entrepreneurship activities Ukraine in the context of global and national modern

servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT.

81–91.

https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092


21.01.2021

Ціль 1. Удосконалення науково-практичних підходів до 

управління сталим розвитком підприємств 

(галузей, регіонів, міста)
АПРОБАЦІЇ

1. International Business Information Management Conference (34rd IBIMA) Madrid, Spain

13-14 November, 2019. Akilina O. [and oth.] Sustainable Development of Regions:

Creation of A Future Settlement by Means of Unification of Territorial Communities and

Implementation of Innovative Initiatives by Agents of Change (опубліковано,

проіндексовано WoS, очікує індексації в SCOPUS)

2. Kraus К. [and oth.] Management of production processes in the construction of logistics

complexes Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations

“Lecture Notes in Civil Engineering”, ICBI 2019. Switzerland, Cham: Springer, 2020.

Vol. 73. Chapter 54. 49–55. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-

42939-3_54. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_54 (SCOPUS)

3. Х Міжнародна наук-практ. інтернет-конф. “Мережевий бізнес: становлення,

проблеми, інновації”. Полтава: ПУЕТ, 27-28 квіт. 2020. С. 195–198. Краус К. М.

Доповідь: Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі.

4. ІІ Міжнар. нак-практ. інтернет-конф. “Проблеми та перспективи розвитку

фінансової системи в сучасних умовах”. Полтава: ПУЕТ, 9-10 квіт. 2020.

С. 129–131. Краус К. М. Доповідь: Фінансовий аспект моделювання

інноваційно-підприємницького університету.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_54
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_54


21.01.2021

1. Аналітичні матеріали кафедри управління в
яких відображено динаміку структурних
трансформацій у попиті та пропозиції на
робочу силу за 2005-2019 рр., оцінку освітньо-
кваліфікаційного дисбалансу ринку праці та
практичні рекомендації щодо підвищення
конкурентоспроможності людських ресурсів,
оптимізації мережі ПТНЗ використано при
розробці Програми економічного і
соціального розвитку м. Новгород-
Волинського Житомирської області на
2020-2021 рр., розробці пропозицій до Плану
розвитку професійно-технічної освіти
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щодо підвищення якості освітніх послуг та
оптимізації мережі ЗЗСО використано при
складанні Плану розвитку ЗЗСО Івано-
Франківської області, практичні рекомендації
щодо узгодження компетенцій робочої сили з
потребами ринку праці використовуються у
діяльності Департаменту праці та
соціальної політики Івано-Франківської ОДА.

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:

1. Пропозиції членів кафедри щодо приведення
вітчизняного законодавства у відповідність до
Європейської хартії місцевого самоврядування та
реформи територіальної організації влади
використано Київською обласною
адміністрацією при розробці законодавчих та
нормативно-правових актів.

2. Аналітичні матеріали у яких відображено пропозиції
щодо налагодження ефективної взаємодії органів
державної влади, місцевого самоврядування та
Київської міської громади використано при
розробці Стратегії розвитку Київської області
на 2021-2027 рр.

3. Аналітичні матеріали про стан ринку праці у
м.Києві та практичні рекомендації щодо сприяння
працевлаштуванню населення використані при
розробці пропозицій до Програми економічнго і
соціального розвитку м. Києва на 2020рік.

4. Методичні рекомендації щодо узгодження
компетенцій робочої сили з потребами ринку праці
використовуються у діяльності департаменту
соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)
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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:

 Пропозиції кафедри управління щодо приведення

вітчизняного законодавства у відповідність до Європейської

хартії місцевого самоврядування, а також практичні рекомендації

щодо просування реформи територіальної організації влади

використовуються у законопроектній роботі Київського

регіонального відділення Асоціації міст України.

 Аналітичні матеріали науковців кафедри управління у яких

відображено основні тенденції розвитку економіки, ринку праці

та продуктивності праці населення регіонів України та м. Києва,

визначено специфічні риси формування попиту та пропозиції

праці в Київській області; узагальнено результати

трансформації мережі професійної та вищої освіти; пріоритетні

напрями щодо узгодження компетенцій робочої сили з потребами

робочих місць, було використано при підготовці нарад та

круглих столів із залучення представників місцевого

самоврядування.
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21.01.2021ПІБ доповідача, посада

1. Аналітичні матеріали кафедри управління 
щодо проблематики формування лідера-
керівника, забезпечення лідерського 
потенціалу в закладах ЗЗСО 
використовуються Асоціацією 
керівників шкіл України для проведення 
семінарів-практикумів та тренінгів для 
керівників ЗЗСО.

2. Результати досліджень кафедри 
управління, спрямовані на удосконалення 
інструментарію діючої політики 
регулювання молодіжного ринку праці, 
методичні рекомендації щодо 
запровадження освітніх округів та 
проведення інституційного аудити 
впроваджено у діяльність Управління 
державної служби якості Івано-
Франківської області.

Впровадження результатів
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0 5 10 15 20 25 Результати роботи кафедри  доповідалися на 

Всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях та конгресах. Серед 

країн, де були оприлюднені результати 

досліджень: США, Канада, Індія, Іспанія, Велика 

Британія, Чехія, Словенія, Польща, Велика 

Британія, Швейцарія, Чорногорія.

Авторським колективом кафедри управління 

підготовано та передано на друк колективну 

монографію «Соціально-економічний розвиток 

міст в умовах децентралізації», підручник 

«Економіка праці та соціально-трудові 

відносини».
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