
ДОВІДКА 

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013-

2014 рр. 

 

Впродовж 2013-2014 н.р. кафедра виконувала науково-дослідну роботу 

відповідно до наукових тем: «Моделі участі України в інтеграційних 

процесах на пострадянському просторі», «Моделі синергетичного поєднання 

співробітництва України з ЄС та СНД», які є складовою частиною загальної 

наукової теми Інституту міжнародних відносин «Україна у міжнародних 

інтеграційних процесах» №11БФ048-01, яка входить до комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації», прийнятої на 2011-2015 рр. 

Головним підтвердженням ефективності науково-дослідної роботи 

кафедри слід вважати  успішну повторну акредитацію спеціальності 

8.03020601 «Міжнародний бізнес» у липні 2014 р. (термін дії – 10 років). 

Основними науковими результатами діяльності кафедри за звітний 

період слід вважати наступні: 

 захищено: 

 1 докторську дисертацію (2013 р. – Дикий О.В. на тему: «Державно-

приватне партнерство як механізм ефективного відтворення 

конвергентного потенціалу будівельних підприємств»), 

 4 кандидатські дисертації (2014 р. – Поштар Є.Л. на тему: «Розвиток 

інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу», науковий 

керівник: к.е.н., професор О.І.Ступницький; 2014 р. – Головко А.Я. на 

тему: «Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації 

світового господарства», науковий керівник: к.е.н., професор 

В.П.Мазуренко; 2014 р. – Марущак Н.В. на тему: «Ефективність соціальної 

відповідальності ТНК», науковий керівник: д.е.н., професор А.І.Кредісов; – 

Салута Х. на тему: «Диверсифікація зовнішньоторговельних зв’язків Сирії 

в умовах регіональної нестабільності», науковий керівник: д.е.н., професор 

В.А.Вергун); 

 Опубліковано (див. додаток): 

 1 підручник з грифом МОН, 

 4 навчальні посібники, 

 7 монографій (у т.ч. одна англомовна), 

 49 наукових статей; 



 4 викладачі кафедри (Вергун В.А., Ступницький О.І., Рубцова М.Ю., 

Карп В.С.) здійснювали опонування дисертаційних робіт; 

 проф. Вергун В.А. виконував обов’язки члена редколегії 5 наукових 

журналів: 

1. Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): Науковий 

журнал. Національний авіаційний університет, м.Київ, 

2. Науковий вісник Закарпатського державного університету. Економічні 

науки, м. Ужгород, 

3. Науковий вісник «Економіка Грузії». Науково-аналітичний журнал, 

м.Тбілісі, 

4. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; 

5. Електронне видання Інституту міжнародних відносин  "Міжнародні 

відносини. Серія: Економічні науки". 

 співробітники кафедри брали участь у 10 зарубіжних науково-

дослідницьких відрядженнях та міжнародних наукових конференціях 

(див. додаток); 

 за участю співробітників кафедри організовано та проведено 3 

міжнародні наукові конференції (див. додаток); 

 результати наукових досліджень викладачів кафедри впроваджено в 

оновлені навчальні та робочі навчальні програми з навчальних та 

спеціальних курсів, що викладаються на кафедрі. 

За звітний період на кафедрі міжнародного бізнесу здійснено перевірку якісних 

характеристик науково-педагогічних співробітників. Зокрема, відповідний 

рівень професійних навичок працівників підрозділу був підтверджений 

акредитацією спеціальності на наступні 10 років та атестаціями наукових 

співробітників Інституту.  

Постійно здійснюється робота з підвищення кваліфікації науковців, задіяних в 

НДЧ. Так, науковий співробітник Марущак Н.В. захистила дисертаційну роботу 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: 

«Ефективність соціальної відповідальності ТНК». 

Як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі плануються заходи з 

метою підвищення професійних науково-дослідних якостей співробітників 

кафедри. Для виконання цих завдань передбачається залучати до роботи в НДЧ 

випускників магістратури та аспірантури, докторантів Інституту, фахівців зі 

сфери академічної науки, сприяти стажуванню співробітників підрозділів у 

наукових та вищих навчальних закладах як в Україні, так і за кордоном для 

проведення індивідуальної дослідницької роботи. 

За звітній період основні зусилля кафедри спрямовувалися на проведення 

науково-дослідних розробок з підтеми: «Стратегія інтеграції України у світову 



економіку». За підсумками роботи із зазначеної проблематики підготовлено 

річні звіти, проведені міжнародно-теоретичні та міжнародно-практичні 

конференції, круглі столи та науково-практичні семінари, за результатами яких 

опубліковано матеріали у фахових виданнях не тільки в ІМВ та КНУ, а також в 

інших науково-дослідних виданнях в Україні та за кордоном. 
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