
Ініціативна науково-дослідна робота 

кафедри менеджменту та маркетингу 

за період 2012 – 2021 рр. 

 
2020 – 2021 

 
Тема роботи: «Організація віддаленої роботи підприємства сфери 

телекомунікацій: теоретичні та практичні засади» 

(№ держ. реєстрації 0120U105541) 

 

Науковий керівник – д.е.н., доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Було проаналізовано теоретичні та практичні аспекти сутності понять «віддалена 

робота». Проаналізовано тенденції розвитку концепції “Індустрія 4.0” та сучасні 

тренди в бізнес-орієнтованому сегменті інформаційного ринку.  Досліджено 

закордонний досвід організації віддаленої роботи на підприємствах та 

організаціях. Визначено переваги та недоліки віддаленої роботи на підприємствах 

та організаціях. Обґрунтовано доцільність та ефективність використання хмарних 

технологій у діяльності сучасного підприємства при організації віддаленої роботи. 

Розвинено методи організації віддаленої роботи підприємства сфери 

телекомунікацій.  
Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., доц. Бондаренко О.М., 

ст.викл. Богатирьова Л.Д., ст. асп. Клікіч С.Д, маг. Рішко Ю.І., маг. Грищук Т.В., маг. Балабан 

Є.Ю., студ. Житар С. 

 

 
2019 – 2020 

 
Тема роботи: «Організаційно-економічні засади розвитку підприємств сфери 

готельного бізнесу в умовах інформаційного сьогодення» 

(№ держ. реєстрації 0119U103650) 

 

Науковий керівник – д.е.н., доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Було визначено ряд проблем, які впливають на діяльність підприємств сфери 

готельного бізнесу, такі як: негативний міжнародний імідж вітчизняних готелів, 

застарілість інфраструктури, податкове навантаження, низький рівень захисту 

інвесторів тощо. Досліджено міжнародний досвід розвитку сфери готельного 

бізнесу, а також процедур сертифікації та категоризації цих підприємств. 



Визначено напрямки подальшого розвитку підприємств сфери готельного бізнесу 

на рівнях: законодавчому та рівні підприємства сфери готельного бізнесу, що 

враховує розвиток у напрямках персоналу та ІТ‒послуг. 
Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., фах. 1 кат. Гавриленко Т.В., магістрант 

кафедри Сухорученко Т.С. 

 

2018 – 2019 

 
Тема роботи: «Особливості застосування сучасних моделей та інтернет-

технологій управління IT-проектами в маркетинговій діяльності комерційних 

банків» 

(№ держ. реєстрації 0118U100356) 

 

Науковий керівник – д.е.н., доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Узагальнено сучасні тенденції та особливості застосування моделей та Інтернет-

технологій управління ІТ-проектами в маркетинговій діяльності комерційних 

банків, систематизовано та оцінено їх перспективи розвитку в Україні. 

Представлено практичне використання методології SCRUM в діяльності 

комерційних банків.  
Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., ст.викл. Калугіна Н.А., 

ст.викл. Богатирьова Л.Д., ст. викладач Жуковська Л.Е., пошукач Манько М.О., пошукач 

Чернецька М.Г., магістрант кафедри Дулгерова К.С., магістрант кафедри Гуцул Т. 

 

 
2017 – 2018 

 
Тема роботи: «Моніторинг задоволеності вимог замовників та інших зацікавлених 

сторін діяльністю освітньої організації» 

(№ держ. реєстрації 0118U005194) 

 

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Проаналізовано сучасний стан сфери зв’язку та інформатизації. Обґрунтовано 

необхідність та важливість моделювання бізнес-процесів складних організацій в 

сучасних умовах, окреслено змістовне коло питань, які можуть бути розв’язані за 

допомогою моделювання бізнес-процесів. Досліджено вплив системи 

корпоративної соціальної відповідальності на формування бізнес-моделі 

підприємства. Визначені інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів, 

проведено огляд нотацій та методологій моделювання, досліджено їх переваги та 



недоліки і, відповідно, обґрунтовано вибір методології моделювання бізнес-

процесів для операторів телекомунікацій. Проведено огляд підходів до 

визначення різновидів бізнес-процесів, зокрема бізнес-процесів у сфері зв’язку та 

інформатизації, проаналізовано  існуючі методи оцінки у розрізі якісного та 

кількісного підходів, сучасні авторські методики оцінки бізнес-процесів тощо. 

Окреслено напрями, що потребують подальшого дослідження з огляду на 

специфіку бізнес-процесів саме сфери зв’язку та інформатизації. 
Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., викл. Кульчицька М.К, 

пошукач кафедри Манько М.О., студ. Назаренко К., студ. Булейко Л. 

 
 

 
Тема роботи: «Розробка маркетингової стратегії просування друкованих видань 

науково-педагогічних працівників освітніх організацій» 

(№ держ. реєстрації 0118U005187) 

 

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Узагальнено теоретико-методичні основи управління комплексом маркетингу 

просування та розповсюдження друкованої книговиробничої продукції. 

Проведено ґрунтовний аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи 

освітніх організацій України та розвинено відповідні категорії, визначені 

особливостями основних елементів та закономірностей ринку. Розвинено канали 

розповсюдження друкованої книговиробничої продукції малими та середніми 

обсягами реалізації в межах освітньої організації та визначено ефективність їх 

використання. 
Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., ст.викл. Борисевич Є.Г., 

асп. Врублевський Д.І., студ. Кара Д.А. 

 
2016 – 2017 

 
Тема роботи: «Моделювання та оцінювання бізнес-процесів оператора 

телекомунікацій» 

(№ держ. реєстрації 0117U003424) 

 

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Проведено оцінку загального економічного стану сфери зв’язку та інформатизації, 

визначено вплив основних факторів розвитку, досліджено можливості та загрози 

зовнішнього середовища. Обґрунтовано необхідність та важливість моделювання 



бізнес-процесів складних організацій в сучасних умовах, окреслення змістовного 

кола питань, які можуть бути розв’язані за допомогою моделювання бізнес-

процесів. Досліджено вплив системи корпоративної соціальної відповідальності 

на формування бізнес-моделі підприємства. Визначені інструментальні засоби 

моделювання бізнес-процесів, проведено огляд нотацій та методологій 

моделювання, досліджено їх переваги та недоліки і, відповідно, обґрунтувано 

вибірметодології моделювання бізнес-процесів для операторів телекомунікацій.  

Проведено огляд підходів до визначення різновидів бізнес-процесів, зокрема 

бізнес-процесів у сфері зв’язку та інформатизації. Розвинено модель еТОМ на 

засадах декомпозиції з метою деталізації та специфікації відповідно до потреб 

конкретного підприємства.  Окреслено напрями, що потребують подальшого 

дослідження з огляду на специфіку бізнес-процесів саме сфери зв’язку та 

інформатизації. 
Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., ст. лаб. Гузенко Я.О.,  

пошукачі  Тігарєва В.А., Манько М.П., Чернецька М.Г. та аспірант Пахтусов М.І. 

 

 

 

2015 – 2016 

 
Тема роботи: «Удосконалення управління навчально-виробничою діяльністю 

освітніх організацій на основі підвищення якості вищої освіти» 

(№ держ. реєстрації 0117U003426) 

 

Науковий керівник – проф. Воробієнко П.П. 

 

Основні результати роботи: 

Узагальнено теоретико-методологічні основи управління навчально-виробничою 

діяльністю освітніх організацій шляхом опрацювання наукової літератури та 

розроблення певного теоретичного підходу до управління навчально-виробничою 

діяльністю освітніх організацій; визначено принципи, методи та функції як 

методологічну основи управління навчально-виробничою діяльністю освітніх 

організацій; окреслено чіткі вимірні цілі управління навчально-виробничою 

діяльністю освітніх організацій в структурі загальних цілей вищої освіти. 

Визначено особливості управління навчально-виробничою діяльністю освітніх 

організацій в умовах сучасного розвитку суспільства шляхом дослідження ринку 

освітніх послуг України, його сучасного стану та перспектив розвитку; 

узагальнено роль та місце освітніх організацій України на світовому ринку 

освітніх послуг в контексті глобалізації; проведено моніторинг та визначено 

основні фактори впливу на навчально-виробничу діяльність освітніх організацій. 

Удосконалено управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій 

на основі якості вищої освіти, як основного фактору підвищення результативності 

управління шляхом визначення сутності поняття «якість вищої освіти» у сучасних 

умовах розвитку; моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на якість 



вищої освіти; аналізу існуючих підходів вітчизняної та міжнародної спільноти до 

моніторингу та кількісних методів оцінювання якості вищої освіти; обґрунтовано 

та розвинено методи кількісного оцінювання якості вищої освіти. 
Виконавці: доц. Станкевич І.В. 

 

 
2014 – 2015 

 
Тема роботи: «Складові сталого розвитку операторів телекомунікацій в контексті 

національних та міжнародних вимог інформаційного суспільства» 

(№ держ. реєстрації 0115U005944) 

 

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Узагальнено національні та міжнародні вимоги щодо складових сталого розвитку 

сучасних підприємств та організацій шляхом опрацювання наукової літератури з 

виокремленням певних складових; обґрунтована важлива роль систем 

менеджменту якості, як основи для економічного зростання, що є невід’ємною 

частиною сталого розвитку підприємств, зокрема операторів телекомунікацій; 

окреслені вимоги стандарту ISO 9001 у новій редакції 2015 року через посилення 

акцентів на сучасних принципах менеджменту нового покоління, зокрема 

процесно-орієнтованому підході, що, у першу чергу, забезпечить операторам 

телекомунікацій сталість їх розвитку. Обґрунтована така складова сталого 

розвитку операторів телекомунікацій, як  кадрова політика. Обґрунтована 

складова соціальної відповідальності бізнесу з урахуванням дотримання вимог 

стандарту Social Accountability 8000 (SA 8000); визначена соціально-відповідальна 

функція операторів телекомунікацій, шляхи розвитку їх соціальної 

інфраструктури, формування системи соціального забезпечення працівників та 

впровадження норм етичної поведінки не лише між підлеглими, а й 

постачальниками, споживачами, сприяння позитивному емоційному клімату 

операторів телекомунікацій тощо. 
Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Бакова І.В., викл.-стажер  Кульчицька М. 

К., аспірант  Астаніна Ю.С., пошукачі Тігарева  В.І. та Чернецька М.Г 

 



 
2013-2014 

 
 

Тема роботи: «Організаційно-економічні засади формування 

конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці 

України» 

(№ держ. реєстрації 0114U004796) 

 

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Узагальнено теоретико-методологічні засади формування 

конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ), зокрема 

уточнено зміст поняття «конкурентоспроможність випускника ВНЗ», шляхом 

узагальнення і систематизації, відомих в науковій літературі підходів і 

професійних поглядів; узагальнені поняття щодо розуміння положення об’єктів 

конкурентоспроможності на ринку праці; виділена структура 

конкурентоспроможності випускника ВНЗ; узагальнене поняття 

«компетентність», «компетенція», «компетентність випускника ВНЗ» шляхом 

дослідження наукових робіт основоположників компетентнісного підходу в 

освіті. Досліджено сучасний стан та динаміку розвитку національного ринку 

освітніх послуг України; визначено вплив ринку праці на формування 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ з урахуванням світового досвіду у 

формуванні та управлінні конкурентоспроможністю випускників ВНЗ. 

Розроблено науково-практичні рекомендації по формуванню та оцінці 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці України, зокрема 

розроблено модель конкурентоспроможного випускника ВНЗ та методика 

комплексної оцінки конкурентоспроможності випускників ВНЗ. 
Виконавці: доц. Станкевич І.В., проф. Стрельчук Є.М., доц. Бакова І.В., доц. Борисевич Є.Г., 

ст. викл. Жуковська Л.Е., Палілова Т.В. 

 

 
Тема роботи: «Інноваційна діяльність телекомунікаційного підприємства на 

засадах диверсифікації послуг» 

 

Науковий керівник – проф. Стрельчук Є.М. 

 

Основні результати роботи: 

Виконано узагальнення теоретичних засад, методологічних основ та сучасних 

базових концепцій формування організаційно-економічних підходів розвитку 

телекомунікаційного підприємства за умов диверсифікації його послуг. 



Визначено стратегічні зони господарювання телекомунікаційного підприємства та 

місце диверсифікації в розробці його маркетингової політики. Визначено 

фактори, які мають негативний вплив на результати інноваційної діяльності 

телекомунікаційного підприємства за умов диверсифікації його послуг та 

обґрунтована необхідність використання диверсифікації послуг в подальшої 

діяльності. Розроблено організаційно-економічний механізм щодо визначення 

ринків телекомунікаційних послуг та місця державного регулювання в сфері 

телекомунікацій. 
Виконавці: проф. Стрельчук Є.М., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., аспіранти Калугіна 

Н.А., Олійник Ю.В. 
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Тема роботи:  «Інноваційні підходи щодо розробки та впровадження системи 

управління якістю телекомунікаційного оператора» 

 

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В. 

 

Основні результати роботи: 

Розроблено теоретико-методологічні засади, спрямовані на удосконалення 

системи управління якістю телекомунікаційного оператора та визначені 

особливості цієї системи  в умовах інноваційного суспільства. Досліджено 

інноваційну складову сучасного ринку телекомунікацій України, визначені й 

конкретизовані провідні напрями інноваційної діяльності операторів 

телекомунікацій та проаналізовані найбільш пріоритетні напрями цієї діяльності.  

Визначено складові аналізу сучасного стану оператора телекомунікацій, 

особливості й закономірності побудови організаційної структури управління 

оператора телекомунікацій, проведено аналіз та оцінка фінансового стану 

оператора телекомунікацій.  Визначено концептуальні засади маркетингу 

інновацій як методології ринкової діяльності телекомунікаційних підприємств, що 

стали на шлях інноваційного розвитку та визначене доцільне трактування поняття 

«маркетинг інновацій» щодо використання в галузі телекомунікацій. Розроблено 

практичні рекомендації доцільного ведення маркетингової діяльності операторам 

телекомунікацій, що вступили на шлях інноваційного розвитку та 

використовують інноваційні підходи в системі управління якістю. 
Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О.,  доц. Борисевич Є.Г., доц. Політова І.В., доц. 

Бондаренко О.М., ст.викл. Старцева К.В., викл. Пінчук Т.А., викл. Романенко Т.А., аспірант 

Ціомашко Ю.С. 

 

 

 



 

Тема роботи: «Моніторинг факторів впливу на результати фінансової діяльності 

оператора поштового зв’язку» 

 

Науковий керівник – проф. Стрельчук Є.М. 

 

Основні результати роботи: 

Узагальнено теоретичні засади, методологічні основи та сучасні базові концепції 

формування фінансових результатів оператора поштового зв’язку за умов 

диверсифікації його послуг. Визначено та уточнено фактори, що впливають на 

результат фінансової діяльності оператора поштового зв’язку; також визначено 

сучасний стан та перспективи розвитку українського державного підприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта». Визначено фактори, які мають негативний вплив 

на результати фінансової діяльності оператора поштового зв’язку за умов 

диверсифікації його послуг та обґрунтувана необхідність використання системи 

моніторингу факторів впливу. Розроблено ряд рекомендацій щодо використання 

системи моніторингу факторів впливу на фінансову діяльність оператора 

поштового зв’язку за умов диверсифікації його послуг та проведений наочний 

аналіз діяльності оператора поштового зв’язку з використанням цієї системи. 
Виконавці: проф. Стрельчук Є.М., доц. Аветисян К.П., доц. Бакова І.В., доц. Тардаскіна Т.М., 

доц. Бескровна Л.О., доц. Богатирьова Л.Д., доц. Заборська Н.К., викл. Ісайко Т.А., викл.Козак 

В.І., викл. Калугіна Н.А 

 

 


