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Вищий навчальний заклад  

«Університет економіки та права «КРОК» 

 

 

 

Науково-практична конференція  
 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ: 
КРОК за КРОКом 

 
 

 

23 березня 2016 року  

 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

03113, місто Київ, вулиця Лагерна, 30-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Регламент роботи*: 

 9.00 - 10.00  –  Заїзд. Реєстрація. 

 10.15-10.25  –  Відкриття та вітальні слова (актова зала). 

 10.30-10.55  –  Пленарне засідання (актова зала). 

 11.00-13.55  –  Наукові доповіді учасників. Частина 1 (секція 1: актова зала; 

                                                                                            секція 2: ауд. 245). 

 14.00-14.40  –  Перерва на обід (їдальня).  

 14.45-16.55  –  Наукові доповіді учасників. Частина 2 (секція 1: актова зала; 

                                                                                            секція 2: ауд. 245). 

 17.00-17.55  –  Кава-брейк для учасників (ауд. 304).  

                          Засідання галузевої конкурсної комісії (актова зала). 

 18.00-18.30  –  Оголошення результатів та нагородження переможців (актова зала). 

                     з 18.30  –  Від’їзд учасників. 
 

* Регламент роботи конференції може бути змінений (в залежності від кількості зареєстрованих учасників).   

 
На пленарному засіданні: виступи – 15 хв., запитання – до 7 хв. 

На засіданнях секцій: доповіді – до 7 хв., репліки, коментарі - до 7 хв. 
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ГАЛУЗЕВА КОНКУРСНА КОМІСІЯ 

 

Голова Галузевої конкурсної комісії: 

СІДАК Володимир Степанович   

д.і.н., к.ю.н., професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з 

наукової роботи ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

 

Заступник Голови Галузевої конкурсної комісії: 
БУШУЄВА Наталія Сергіївна 
д.т.н., професор, професор кафедри управління проектами, Київський 

національний університет будівництва і архітектури – заступник голови 
галузевої конкурсної комісії.  

 
Члени Галузевої конкурсної комісії:  

ЄВДОКИМОВА Альона Вікторівна 

к.т.н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний 

університет.  

ВОЗНИЙ Олександр Михайлович 
к.т.н., доцент кафедри управління проектами, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова.  

ГОЛУБЯТНІКОВ Володимир Трохимович 
к.т.н., доцент, керівник Західноукраїнського відділення Української 

асоціації управління проектами «УКРНЕТ», Львівський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

ДАНЧЕНКО Олена Борисівна 

д.т.н., доцент, завідувач кафедри бізнес адміністрування та управління 

проектами, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».  

ЗАЧКО Олег Богданович 

к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри управління проектами, 

інформаційних технологій та телекомунікацій, Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності. 

МЕДВЕДЄВА Олена Михайлівна 
д.т.н., професор, професор кафедри управління проектами та прикладної 

статистики, Східноукраїнський національний університет імені Володимира 

Даля.  

МОРОЗОВ Віктор Володимирович 

к.т.н., професор, завідувач кафедри технологій управління факультету 

інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка.  

МОРОЗОВ Олександр Федорович 

д.т.н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний 

університет «Київський політехнічний інститут».  
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РАЧ Валентин Анатолійович 

д.т.н., професор, Голова координаційної ради Навчально-наукового 

комплексу «Альянс наукових партнерів «СНУ-КРОК-УКРНЕТ».  

ТЕСЛЕНКО Павло Олександрович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту 

та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури.  

ФЕСЕНКО Тетяна Григорівна 

к.т.н., доцент, доцент кафедри будівництва та архітектури, Луганський 

національний аграрний університет (місто Харків).  

ХРУТЬБА Вікторія Олександрівна 
д.т.н., доцент, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, 

Національний транспортний університет. 

ЧУМАЧЕНКО Ігор Володимирович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова.  

ШАРОВА Олена Степанівна 

к.т.н., доцент, доцент кафедри бізнес адміністрування та управління 

проектами, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».  

ШПИЛЬОВИЙ Василь Дмитрович 

к.т.н., доцент, завідувач кафедри технологій управління, Навчально-

науковий інститут післядипломного навчання Національного авіаційного 

університету.  
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Лічман Т.В. к.е.н., начальник науково-організаційного відділу ВНЗ 

«Університет економіки та права «КРОК» 

Карп А.Ю. референт проректора з наукової роботи ВНЗ 

«Університет економіки та права «КРОК» 
 
 

Контакти: 
(044) 455-56-77 (внутрішній 131); +38(050)648-38-51 

E-mail: tatyanaL@krok.edu.ua  
 
 
 
 
 
 

Висловлюємо подяку  
Всеукраїнському об'єднанню городян «ПЕРСПЕКТИВА»  

за допомогу в організації та проведенні заходу 

mailto:tatyanaL@krok.edu.ua
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

 

Відкриття Конференції:  

 

СІДАК Володимир Степанович 
д.і.н., к.ю.н., професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з 

наукової роботи ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

 

 

 

 

Привітання учасників Конференції: 

 

НАКОНЕЧНА Наталія Василівна 
проректор з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління) 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

 

БУШУЄВ Сергій Дмитрович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри управління проектами Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

 

СНІГИР Артур Валерійович 

Голова Всеукраїнського об'єднання городян «ПЕРСПЕКТИВА». 

 

 

 

 

Доповіді:  

 

РАЧ Валентин Анатолійович, д.т.н., професор, Голова координаційної 

ради Навчально-наукового комплексу «Альянс наукових партнерів «СНУ-

КРОК-УКРНЕТ». 

Доповідь на тему: «Управління проектами: минуле, сучасне, майбутнє» 
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СЕКЦІЯ 1 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ:  

теорія і практика 
 

Початок роботи 11
00

, актова зала 

 Керівник – Медведєва Олена Михайлівна, д.т.н., професор, професор 

кафедри управління проектами та прикладної статистики, Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира Даля. 

Секретар – Євдокимова Альона Вікторівна, к.т.н., старший викладач 

кафедри управління, Сумський державний університет. 
   

ТАБІЯ Олена  

Василівна 

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент Солідор Н.А. 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» 

 

Інноваційно-інвестиційний 

проект реконструкції та 

розвитку Маріупольського 

морського торговельного 

порту  

 

ЛИСЕНКО Анна  

Олегівна 

Науковий керівник: к.е.н. 

Баришевська І.В. 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет  

 

Програмно-цільове 

управління реалізацією 

інноваційних проектів на 

сільськогосподарських 

підприємствах  

 

ГРИЩУК Анна 

Володимирівна 

Науковий керівник: 

д.е.н., професор 

Рєпіна І.М. 

 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана  

 

Мале підприємництво: 

проект «Організація 

виготовлення новорічних 

та різдвяних листівок» 

 

ВІДСОТА Світлана 

Олександрівна 

ПЛУЖНІКОВА Марія, 

Костянтинівна 

Науковий керівник: к.е.н., 

доцент Мущинська Н.Ю. 

 

Харківський 

національний 

університет міського 

господарства ім. 

О.М. Бекетова  

Модель управління 

інтеграцією проектів 

енергозбереження на 

промислових 

підприємствах 

 

БОЙКО Євген 

Віталійович 

Науковий керівник: д.т.н., 

доцент Данченко О.Б. 

Університет економіки 

та права "КРОК" 

Метод визначення усіх 

повних та критичних 

шляхів у сітьовому графіку  
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ЛЕОНОВА Анна 

Володимирівна, 

БУР'ЯНСЬКИЙ Богдан 

Сергійович 

Науковий керівник: д.е.н., 

професор Внукова Н.М. 

 

Харківський 

національний 

економічний 

університет імені 

С. Кузнеця  

Student Employment Bureau 

Управління проектом за 

підтримки Польського 

Уряду  

 

ЛУЦЕНКО Альона 

Миколаївна 

Науковий керівник: к.е.н. 

Близнюк А.О. 

 

Харківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет  

Управління проектами як 

засіб з підвищення 

ефективності діяльності 

підприємства  

НЕЖИДЕНКО Ольга 

Ігорівна 

Науковий керівник: к.е.н., 

доцент Бурмака М.М. 

Харківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет  

 

Обґрунтування ставки 

дисконту для оцінки 

інвестиційних проектів 

державно-приватного 

партнерства  

 

КРУПИЧ Степан 

Олегович, 

ЖОЛОБАК Юрій 

Богданович 

Науковий керівник: к.т.н. 

Тимочко В.О. 

Львівський 

національний аграрний 

університет  

 

Управління календарною 

інтенсивністю 

використання трудових 

ресурсів під час 

планування портфеля 

проектів з виробництва 

плодово-ягідної продукції  

 

ТОЦЬКА Дарія 

Дмитрівна 

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент Старкова О.В. 

Харківський 

національний 

університет 

будівництва та 

архітектури  

 

Теоретичне обґрунтування 

та розробка проекту для 

покращення 

комунікативних процесів 

на підприємстві  

 

ТОБОЛЯКОВ Ігор 

Сергійович 

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент Григорян Т.Г. 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова  

 

Удосконалення моделі 

розподілу людських 

ресурсів портфеля ІТ-

проектів ВНЗ 
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КАВТАРАДЗЕ Каріна 

Замірівна, 

СВИСТУН Олег 

Миколайович 

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент Редкін О.В. 

 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія Кондратюка  

Формування механізму 

розроблення та реалізації 

«під ключ» стратегічних 

програм та інноваційного і 

високотехнологічного 

розвитку підприємства  

 

МАРЧЕНКО Валерія 

Юріївна 

Науковий керівник: к.т.н. 

Гайдабрус Б.В. 

 

Сумський державний 

університет  

Створення офісу 

управління проектами в 

громадській організації 

AIESEC 

 

ГАШИНСЬКА 

Анастасія 

Олександрівна 

Науковий керівник: к.е.н. 

Ачкасова Л.М. 

 

Харківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет  

Проект розробки 

інформаційної системи 

служби експлуатації АТП  

 

ПРОЦЕНКО Катерина 

Володимирівна 

Науковий керівник: к.е.н., 

професор Петров В.М. 

 

Харківський 

національний аграрний 

університет імені 

В.В. Докучаєва  

Соняшник  

 

ТЕРТИЧНА Анастасія 

Миколаївна 

Науковий керівник: д.е.н., 

професор 

Ульянченко О.В. 

 

Харківський 

національний аграрний 

університет імені 

В.В. Докучаєва  

Проект інтеграції ТОВ СП 

«Родіна» Богодухівського 

району Харківської області 

з молокопереробним 

заводом  

ГРІНЧЕНКО Яна 

Семенівна 

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент Фесенко Т.Г. 

Одеська державна 

академія будівництва та 

архітектури  

 

Моделювання прийняття 

рішення щодо оцінки 

змісту будівельного 

проекту в умовах 

девелопменту курортно-

рекреаційної території 
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ЛОБАЧ Євгенія 

Вікторівна 

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент Фесенко Т.Г. 

Луганський 

національний аграрний 

університет  

 

Управління вартістю 

муніципальних проектів в 

рамках державної цільової 

програми «Молодь 

України» 

 

 

ННАДЖІ Айірі  

Кхідімма 

Науковий керівник: д.т.н., 

професор Рач Валентин 

Анатолійович 

 

Університет економіки 

та права "КРОК" 

Quality management in 

project management activity 

 

 

 

 

Бажаємо успіхів !
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СЕКЦІЯ 2 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ: 

горизонти використання 
 

Початок роботи 11
00

, ауд. 245 

Керівник – Данченко Олена Борисівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри 

бізнес адміністрування та управління проектами, ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК».  

Секретар – Тесленко Павло Олександрович, к.т.н., доцент кафедри 

менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва 

та архітектури.  

 

 

ГУБСЬКА Ірина 

Віталіївна 

Науковий керівник: д.е.н., 

професор Логутова Т.Г. 

 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» 

Інноваційний проект 

створення сонячної 

електростанції у місті 

Маріуполі 

 

ЖУКОВА Анастасія 

Петрівна 

Науковий керівник: д.е.н., 

професор Кукоба В.П.  

 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана  

Організація і проведення 

благодійного фестивалю 

Маланок 

 

ЛЮДВІЧЕНКО Денис 

Миколайович, 

КРАСНОЩОК Антон 

Олегович 

Науковий керівник: к.е.н., 

доцент Петренко Л.А. 

 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана  

Управління проектом у 

сфері ІТ-послуг 

 

ЛЕЖНЬОВА Леся 

Володимирівна, 

ЛЕЖНЬОВА Анастасія 

Володимирівна 

Науковий керівник: к.е.н., 

доцент Ватченко О.Б. 

 

Університет митної 

справи та фінансів  

Інноваційний проект як 

засіб подолання 

економічної кризи 

підприємства  

ІВАНОВА Анна  

Павлівна 

Науковий керівник: к.е.н., 

доцент Хоменко Л.М. 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського  

Прийняття управлінських 

рішень в умовах 

невизначеності  
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ЩУКІН Віталій 

Юрійович 

Науковий керівник: д.т.н., 

доцент Данченко О.Б. 

 

Університет економіки 

та права "КРОК" 

Применение методологии 

FMEA при управлении 

рисками ИТ-проектов  

П'ЯТАШ Сніжана 

Володимирівна 

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент Совершенна І.О. 

 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет 

 

Бізнес-план створення 

коворкінг-центру 

університету «Толковий 

HUB» 

 

СЕНИК Юрій 

Ярославович, 

ГЕРАСИМЧУК Андрій 

Ігорович 

Науковий керівник: к.т.н. 

Івануса А.І. 

 

Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності  

Євроінтеграційна модель 

проектно-орієнтованого 

управління удосконаленою 

системою реагування на 

надзвичайні ситуації 

 

ЛІМАН Катерина 

Дмитрівна, 

КОМІСАРОВА Ася 

Володимирівна 

Науковий керівник: к.е.н., 

доцент Плоха О.Б. 

 

Харківський 

національний 

економічний 

університет імені 

С. Кузнеця  

Впровадження Agile-

методології управління 

проектами у процес 

навчання 

КВАЧУК Тарас 

Володимирович 

Науковий керівник: к.е.н., 

доцент Костюкевич Р.М. 

Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористування  

 

Організаційно-методичні 

підходи до запровадження 

проектного управління в 

системі стратегічного 

планування об'єднаних 

територіальних громад 

 

ТЕПЛЯК Наталя 

Михайлівна 

Науковий керівник: 

Литвиненко Є.М. 

 

Харківський 

національний 

університет 

будівництва та 

архітектури  

 

Прогнозування 

формування контингенту 

студентів ВНЗ з 

урахуванням впливу 

зовнішніх факторів  
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ІВАНЧУК Анна  

Петрівна 

Науковий керівник: к.е.н. 

Польова В.В. 

Харківський 

національний 

університет 

будівництва та 

архітектури  

 

Стратегічне управління 

проектами кадрового 

розвитку в процесі 

формування цільової 

організаційної культури 

підприємства  

 

 

ШПИЛЬОВА Тетяна 

Сергіївна 

Науковий керівник: д.т.н., 

професор 

Литвиненко О.Є. 

 

Національний 

авіаційний університет 

Регламентація етапу 

реалізації програм та 

проектів інноваційних 

систем  

 

ДЕРДЯК Олександр 

Олександрович 

Науковий керівник: д.т.н., 

професор Соколова Н.А. 

 

Херсонський 

національний 

технічний університет  

Проект історико-

розважального парку 

"Олешшя" 

 

КОРІНЧЕНКО Дмитро 

Віталійович, 

ПРОЦЕНКО Олена 

Володимирівна 

Наукові керівники: д.е.н., 

професор 

Теліженко О.М., к.т.н. 

Євдокимова А.В. 

 

Сумський державний 

університет  

Проект створення 

проектно-орієнтованої 

групи студентів  

 

КУШКА Ганна 

Олександрівна 

Науковий керівник: к.е.н., 

доцент Строкович Г.В. 

 

Харківський 

гуманітарний 

університет "Народна 

українська академія" 

Економічне обґрунтування 

інвестиційного проекту 

щодо впровадження 

енергетичного обладнання  

 

КРИВОШЕЯ Євгенія 

Володимирівна 

Науковий керівник: к.е.н., 

професор Петров В.М. 

 

Харківський 

національний аграрний 

університет імені В.В. 

Докучаєва  

Елеватор  



 13 

 

 

ШАХОВА Алла 

Анатоліївна 

Науковий керівник: д.е.н., 

професор 

Онищенко С.П. 

 

Одеський національний 

морський університет  

Визначення цінності 

соціальних проектів  

МІЩЕНКО Станіслав 

Олександрович  

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент 

Голубятніков В.Т. 

 

 

Львівський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

державного управління 

при Президентові 

України 

 

Управління проектом 

впровадження технології 

ремонту автомобільних 

шляхів 

 

СУТКОВИЙ Андрій 

Миколайович 

Науковий керівник: к.т.н., 

доцент Бірюков О.В. 

 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. В. Даля 

Правовий аспект 

проектного аналізу: 

(теоретичні підходи та 

практичні приклади) 

 

 

 

 

Бажаємо успіхів !
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