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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Членом кафедри на умовах погодинної оплати є ректор        

Мазаракі А. А.,  доктор економічних наук, професор, академік 

Національної академії педагогічних наук України, заслужений 

діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки,  голова наукової секції «Економіка» МОН 

України, голова науково-методичної комісії МОН України з 

менеджменту і адміністрування, член наукової ради 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Почесний 

член Асоціації казначеїв України, голова редколегій журналів 

«Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки», член редколегій журналів 

«Економіка України», «Фінансовий контроль», «Конкуренція. 

Вісник Антимонопольного комітету України». 



 

Зав. кафедри Ільченко Н. Б., доктор економічних наук, доцент, – член 

редакційних колегій наукових журналів «Вісник КНТЕУ» й  «Товари і ринки», 

що індексуються у наукомертичні базі Index Copernicus. 

 

Лиса С. С., кандидат економічних наук, доцент, – член Української асоціації 

логістики (сертифікат № 00105 від 25.10.2018). 

 

Харсун Л. Г., кандидат економічних наук, доцент, – член Технічного комітету 

№183 «Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання», 

зокрема, приймає участь у розробці стандартів компетентностей та 

логістичних термінів. 

 

Сиваненко Г. П., кандидат економічних наук, доцент, – голова районної ради 

Фастівіського району, член громадської організації Спілка підприємців 

Київщини. 

 

Гарбарук І. М. – експерт-практик з розвитку торгівлі, спікер і модератор 

профільних рітейл-форумів. 



ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ  

НАУКОВИХ РОБІТ 

Основні напрями науково-дослідної роботи: 

  визначення ефективних шляхів розвитку внутрішньої торгівлі, 

у т.ч. організації та розвитку торгової мережі й обслуговування 

покупців  роздрібної та оптової торгівлі; 

   узагальнення напрямів розвитку торговельного 

підприємництва в Україні в умовах глобалізації; 

   управління логістичною діяльністю торговельних підприємств; 

   оптимізація бізнес-процесів на підприємстві фешн індустрії; 

   поліпшення науково-методичних засад викладання 

кафедральних дисциплін.  

 

Протягом звітного періоду здійснювалося виконання чотирьох 

науково-дослідних робіт,  до виконання яких було залучено всіх 

викладачів кафедри відповідно до їх наукових інтересів. 

 



«Логістичний менеджмент у сфері торговельного 

підприємництва», 2016-2019 рр.  
Керівник НДР – к.е.н., доцент Торопков В. М. 

Виконавці: доценти Кочубей Д. В., Пархаєва Н. В., Зіміна А. І.,       

Харсун Л. Г,  ст. викл. Котова М. В. 

 

У рамках НДР у 2019 році виконано наступне: 

  опубліковано 4 наукові статті у фахових виданнях, у тому числі – 

2 статті у БД Index Сореrnicus; 

  результати досліджень увійшли у 1 монографію (англ. мовою): 

The Development of Global Science. – London, United Kingdom: 

Sciemcee Publishing, 2019. – 106 p. – ISBN 978-1-9993075-5-4 

(British Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, 

Bodleian Libraries (Oxford), University Library (Cambridge), Library of 

Trinity College (Dublin), World Сat);  

 матеріали досліджень апробовані на 7 міжнародних 

конференціях з публікацією 14 тез; 

  підготовлено 9 доповідей на студентській конференції. 



«Тенденції та пріоритети розвитку торговельного 

підприємництва в Україні в умовах глобалізації»,  

2017-2022 рр.  
Керівник НДР – к.е.н., доцент Кавун О. О.,  

Виконавці: доценти Кулік А. В., Лиса С. В., Григоренко Т. М. 

 

У рамках НДР у 2019 році виконано наступне: 

 опубліковано 1 наукову статтю у виданні, що входить до БД 

Index Сореrnicus: 

 матеріали досліджень апробовані на 5 міжнародних 

конференціях з публікацією 8 тез; 

 підготовлено 18 доповідей на студентській конференції. 



«Логістична діяльність  

Інтернет-магазинів України», ДРН 0118U 000045 

2018-2020 рр.  
Керівник – д.е.н., доцент Ільченко Н. Б.  

Виконавці: доценти Харсун Л. Г., Лиса С. С.,  

ст. викл. Котова М. В., асистент Фреюк О. В. 

 

У рамках НДР у 2019 р. виконано наступне: 

 опубліковано 3 наукові статті у фахових виданнях,  

     у тому числі – 2 статті у БД Index Сореrnicus; 

 матеріали досліджень апробовані на 3 міжнародних 

конференціях з публікацією 4 тез; 

 підготовлено 13 доповідей на студентській конференції. 

Теми є актуальними, відповідають вимогам науки й практики та 

спрямовані на дослідження теоретичних і прикладних задач організації 

торгівлі, розвитку торговельного підприємництва й впровадження 

логістичного інструментарію в діяльність підприємницьких структур. 



РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО У 2019 РОЦІ 
 

НДР №668/20 «Оптимізація логістики зернових, у т. ч. за 

допомогою власного залізничного парку», 01.11 – 25.11.2018 р. 

Керівник НДР: д. е. н., доцент Ільченко Н. Б. 

Виконавці: доценти Кочубей Д. В., Харсун Л. Г. 

За замовленням підприємства ТОВ «Світанок» розроблено та 

представлено методичні рекомендації щодо оптимізації логістики 

зернових за допомогою власного залізничного транспорту 

підприємства. 

 

НДР «Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві  

фешн індустрії», 01.11.-30.11.2019 р. 

Керівник – д. е. н., доцент Ільченко Н. Б. 

Виконавці: аспірант Войнілович В. Є. 

Розроблено та впроваджено у комерційну діяльність підприємства 

ТОВ «БНС ТРЕЙД» (м. Київ) методичні рекомендації до оцінювання 

ключових показників ефективності (КРІ) управління бізнес-

процесами на підприємстві фешн індустрії. 



НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Протягом 2019 року: 

   продовжувалося співробітництво з профільними кафедрами 

інших вищих навчальних закладів освіти: кафедрою логістики НАУ, 

кафедрою економіки, підприємництва та права Навчально-наукового 

інституту менеджменту та підприємництва ДУТ; кафедрою 

менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут»; 

   співпрацювала кафедра з Громадською організацією «Спілка 

підприємців Київщини», Асоціацією «Український логістичний 

альянс», Коростенськім відділенням Житомирської торгово-

промислової палати, Асоціацією роботодавців торгівлі та комерційної 

сфери економіки України, Українською асоціацією прямого продажу; 

 здійснювалося співробітництво в межах договорів про творчу 

співдружність з підприємствами ТОВ «Торговий дім (ТД) «Золотий 

Соверен», ТОВ ПТК «Агромат», ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА», ТОВ 

«Сахара», а також поза договорами – з ТОВ ««IDNT», ПП «Бриз», 

ТОВ «МАКАНДР», Ltd «Relote», ТОВ «СДМ Фарма»; ТОВ «BNS 

GROUP UKRAINE», ФОП «Теличко С.» та інш. 



Екскурсія на КІТ (НОВА ПОШТА) Екскурсія в гіпермаркет «АШАН» 

Екскурсія у ТОВ «ЗАММЛЕР 

УКРАЇНА» 



Провідні фахівці-практики запрошувалися до проведення 

відкритих лекцій, тренінгів і майстер-класів:    

GQ Fu, фахівець із Сінгапуру з розробки старт-ап 

проектів  

Войнілович В. Є. – директор компанії "BNS 

GROUP UKRAINE" (мережі Michael Kors 

Ukraine,  Calvin Klein Jeans & Underwear, 

Topshop/Topman,  Coach,  Lagerfeld Acc and Wmn), 

фахівець в галузі розвитку мережевих магазинів  

Бедричук Н. В., виконавчий 

директор Української асоціації 

прямого продажу 

Тадай О. В., підприємець 



Наукові заходи, організовані та проведені  

кафедрою: 

 
 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Логістика 

майбутнього: ефективні рішення для торгівлі». Серед учасників конференції 

– висококваліфіковані науковці, молоді вчені, аспіранти та студенти з 30 

освітніх закладів України, які представили більше 50 тез доповідей. У 

конференції взяли участь представники бізнес-структур, які активно 

займаються дослідженнями у сфері логістики Асоціації «Український 

логістичний альянс» (м. Київ), Он-лайн сервіс «Муравьиная логистика» (м. 

Дніпро). Географія конференції охопила 15 міст України, а саме: Київ, 

Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Херсон, Ужгород, Маріуполь, Старобільськ, 

Кривий Ріг, Суми, Луцьк, Умань, Сєверодонецьк, Богуслав.  

 Онлайн-платформа «Мурашина логістика» стає базовим 

програмним продуктом, на якому проходитимуть підготовку з 

управління транспортуванням та інформаційних систем в 

логістиці студенти спеціалізацій «Логістична діяльність», 

«Логістика та управління ланцюгами постачання», 

«Товарознавство та комерційна логістика». 



 

Протягом звітного року: 

   усі викладачі кафедри взяли участь у 17 конференціях, 

форумах, круглих столах тощо (з них очно 7, заочно 14); 

  зроблено 3 доповіді та підготовлено 26 тез;  

  опубліковано всього 50 наукових та науково-методичних робіт 

загальним обсягом 29,54 друк. арк. 

 

Серед публікацій необхідно відзначити наявність  

 розділу в зарубіжній монографії загальним обсягом 0,94 друк. арк. 

 8 наукових статей загальним обсягом 4,6 друк. арк., з них: 

 4 публікації (2,0 друк. арк.) у виданнях, що входять до БД Index 

Сореrnicus;  

 4 публікації (2,6 друк. арк.) в інших фахових виданнях; 

 4 публікації (2,34 друк. арк.) представлено у закордонних 

виданнях, з них 3 офіційною мовою Європейського Союзу.  

 

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ 



СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ  

 
 

Назва роботи 

 

Кількість 

Обсяг в 

друк. 

аркушах 

1. Монографії 

в Україні 

за кордоном, 

 з них офіційними мовами Євросоюзу 

2. Розділів монографій 

в Україні 

за кордоном, 

з них офіційними мовами Євросоюзу 

1 0,94 

1 0,94 

    

3. Статей у виданнях України 8 4,6 

4. Статей у зарубіжних виданнях 3 1,4 

5. Тез доповідей 26 7,8 

6. Підручників - - 

7. Навчальних посібників - - 

8. Інших навчально-методичних розробок 13 15,5 

Опубліковано робіт, всього: 

 

52 30,24 



БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ 

РОБІТ ЗА 2019 РІК 
 

Розділи монографій, опубліковані за кордоном 

 

The Development of Global Science. – London, United 

Kingdom: Sciemcee Publishing, 2019. – 106 p. – ISBN 978-

1-9993075-5-4 (British Library, National Library of Scotland, 

National Library of Wales, Bodleian Libraries (Oxford), 

University Library (Cambridge), Library of Trinity College 

(Dublin), World Сat) – P. 8-24. (Пархаєва Н. В. – 0,94 друк. 

арк.) 

ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ 

ТА АСПІРАНТАМИ  

    аспіранткою денної форми навчання Фреюк О. В. 

підготовлено наукові публікації та 1-3 розділи кандидатської 

дисертації «Управління логістичною діяльністю в електронній 

торгівлі» (науковий керівник – д.е.н., доцент Ільченко Н. Б.). 



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

У розробці кафедральних НДР приймали участь: 

   НДР «Логістичний менеджмент у сфері торговельного 

підприємництва» – 5 студентів;  

   НДР «Тенденції та пріоритети розвитку торговельного 

підприємництва в Україні в умовах глобалізації » – 13 студентів;  

   НДР «Логістична діяльність Інтернет-магазинів України» –         

7 студентів.  

    

 

На Міжнародній студентській науково-

практичній конференції «Актуальні 

проблеми підприємництва, торгівлі та 

маркетингу» було заслухано  

61 доповідь студентів і представлено 

18 стендових доповідей. 

Матеріали наукових і практичних розробок  студентів опубліковано 

в 23 наукових статтях загальним обсягом 6,9 друк. арк. 

.  



МАРАФОН ZAMMLER's LOGISTICS EXPERIENCE  

for Z-GENERATION 

Протягом другого семестру студенти 

приймали участь у проведенні 

інтерактивного марафону 

ZAMMLER's LOGISTICS EXPERIENCE  

for Z-GENERATION, ініційованого та 

організованого у генеральному партнерстві 

із Київським національним торговельно-

економічним університетом провідним 

логістичним провайдером 

України ZAMMLER GROUP. 



Список наукових заходів, у яких брали участь студенти  

за межами університету: 

 

1. У рамках проекту DAAD «Німецько-української магістерської програми з 

логістики» наукова студентська конференція «Логістика як інструмент 

підвищення конкурентоспроможності підприємств України» (Умань, 

Уманський національний університет садівництва, 24 травня 2019 р.) – 

студентка Білявська А. – доповідь «Шляхи оптимізації процесу постачання 

на засадах логістики» (керівник – доц. Лиса С.С.). 

2. Міжнародна наукова конференція «Світ економічної науки. Випуск 14» 

(Тернопіль, МЕНПІК «Economy», 30 травня 2019 р.) – студент Воронцов М. – 

доповідь «Procedure for self-employment registration in Ukraine and Poland: 

comparative analysis» (керівник – доц. Кавун-Мошковська О. О.). 

3. Міжнародна наукова конференція «Динаміка розвитку сучасної науки» 

(Чернігів-Вінниця, МЦНД, 19.11.2019 р.) – тези студентів (керівник – доц. 

Пархаєва Н. В.):  

 Досоуділ Я. «Можливості впровадження категорійного підходу в 

мерчандазинг»; 

 Лобунець А. «Особливості організації торгово-технологічного процесу в 

магазинах»; 

 Кохан К. «Сучасний інструментарій мерчандайзингу». 



4. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: 

проблеми і перспективи» (Київ, 29.10-30.10.19) – тези студентів (керівник –

 доц. Пархаєва Н. В.):  

 Каіка Є.О., Саранцева О.Ю.,  Розвиток складського сервісу в Україні. // 

Сучасна наука: проблеми і перспективи (частина І): матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 29-30 жовтня 2019 

року. – Київ: МЦНіД, 2019. – 64 с. – С. 28-29 

 Рекал Д.О. Транспортно-експедиційні логістичні послуги. // Сучасна 

наука: проблеми і перспективи (частина І): матеріали V Міжнародної 
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Студентка Білявська А. В. посіла 1 місце у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт 

«Логістика, як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності українських підприємства» м. 

Умань, 24.05.2019 р. (керівник Лиса С. С.)  



Науковці кафедри разом із студентами були 

присутні протягом звітного року на таких 

заходах: 

 виставка CONSUMER ELECTRONICS & 

ENTERTAINMENT (CEE) 2019 SPRING, 

12.04.2019 р., м. Київ; 

 виставка-конференція 

Retail&Development Business Expo 

(спеціалізована міжнародна виставка 

індустрії ритейлу та девелопменту, 28-

29.03.2019 р., м. Київ) 



ПЕРСПЕКТИВИ НДР 
Кафедра торговельного підприємництва та логістики планує  

в наступному році працювати над: 

дослідженням теоретичних і прикладних проблем торговельного 

підприємництва, обґрунтуванням стратегій розвитку та підвищення 

ефективності діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі, 

впровадженням інструментарію логістики та логістичного 

менеджменту, мерчандайзингу в практику діяльності торговельних 

підприємств; підвищенням рівня та статусу наукових публікацій, 

збільшенням їх кількості; укладанням договорів співпраці та 

зміцненням контактів з працюючими на ринку суб’єктами 

господарювання, запрошуючи їх брати участь у різноманітних 

форумах, конференціях, засіданнях круглих столів тощо. 


