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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
ДОСЛІДНИЦЬКИХ СЕКЦІЙ  

 

“Інноваційні механізми активізації розвитку  
науково-технічної діяльності в Україні” 

 

“Розвиток менеджменту інноваційної та  
інвестиційної діяльності у ХХІ столітті” 

 
Максим СИТНИЦЬКИЙ,  
доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту інноваційної  
та інвестиційної діяльності, старший науковий співробітник економічного 
факультету, науковий керівник міжнародного проєкту Британської Ради  
“Творча іскра: Програма вищої освіти з підприємництва”, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Оксана ЖИЛІНСЬКА,  
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,  
професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, 
провідний науковий співробітник економічного факультету,  
науковий керівник держбюджетної теми № 0119U100324,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
  
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
ДОСЛІДНИЦЬКИХ СЕКЦІЙ  

 

“Інноваційні механізми активізації розвитку  
науково-технічної діяльності в Україні” 

 

“Розвиток менеджменту інноваційної та  
інвестиційної діяльності у ХХІ столітті” 

 

Павло КУХТА,  
канд. екон. наук, доцент, старший науковий співробітник економічного факультету 
(держбюджетна тема № 0119U100324), 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Ірина НЕТРЕБА, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Василь ПРИЙМАК, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Алла СТЕПАНОВА, 
канд. екон. наук, доцент,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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SCIENTIFIC COMMITTEE 
OF RESEARCH SECTIONS  

 

“Innovative Tools to Enhance the Development  
of Science and Technology in Ukraine”  

 

“Development of Innovation and Investment  
Management in the 21st Century” 

 

Maksym W. SITNICKI,  
Doctor of Science (Economics), Head of the Management of Innovation and Investment 
Activities Department, Senior Researcher of the Faculty of Economics, Scientific 
Supervisor of the British Council’s International Project  
“Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme”,  
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

Oksana ZHYLINSKA,  
Doctor of Science (Economics), Professor,  
Honored Figure of Science and Technology of Ukraine,  
Professor in the Management of Innovation and Investment Activities Department,  
Leading Researcher of the Faculty of Economics,  
Scientific Supervisor of the State-funded Research Work № 0119U100324),  
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 
  
 
 

ORGANIZING COMMITTEE 
OF RESEARCH SECTIONS  

 

“Innovative Tools to Enhance the Development  
of Science and Technology in Ukraine”  

 

“Development Of Innovation And Investment  
Management In The 21st Century” 

 

Pavlo KUKHTA, 
PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher of the Faculty of Economics 
(State-funded Research Work № 0119U100324), 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

Iryna NETREBA, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

Vasyl PRYIMAK, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

Alla STEPANOVA, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Регламент роботи дослідницької секції  
 

“ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ” 

 
28 вересня, вівторок   
14.00-14.30  Вітальне слово організаторів конференції 
14.30-15.30  Пленарне засідання дослідницької секції 
15.30-16.00  Кава-брейк 
16.00-18.00  Пленарне засідання дослідницької секції 

 
Регламент роботи дослідницької секції  

 

“РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХХІ СТОЛІТТІ” 

 
28 вересня, вівторок   
14.00-14.30  Вітальне слово організаторів конференції 
14.30-15.30  Пленарне засідання дослідницької секції 
15.30-16.00  Кава-брейк 
16.00-18.00  Пленарне засідання дослідницької секції 

  
 

Work Regulations of Research Section  
 

“INNOVATIVE TOOLS TO ENHANCE THE DEVELOPMENT  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN UKRAINE” 

 
September 28, Tuesday   
14.00-14.30  Welcome speech by the conference organizers 
14.30-15.30  Plenary session of research section 
15.30-16.00  Coffee break 
16.00-18.00  Plenary session of research section 

 
Work Regulations of Research Section  

 

“DEVELOPMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT  
MANAGEMENT IN THE 21ST CENTURY” 

 
September 28, Tuesday   
14.00-14.30  Welcome speech by the conference organizers 
14.30-15.30  Plenary session of research section 
15.30-16.00  Coffee break 
16.00-18.00  Plenary session of research section 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ СЕКЦІЇ 

 

“Інноваційні механізми активізації розвитку  
науково-технічної діяльності в Україні” 

 

Мета проведення:  
розкриття та обґрунтування інноваційних механізмів і наявних можливостей 
активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні.  

 

Основні проблемні питання для обговорень: 
● сучасна концепція дослідження розвитку науково-технічної діяльності; 
● джерела розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному 

суспільстві; 
● інституційна основа дослідницьких університетів в активізації розвитку 

науково-технічної діяльності; 
● суперечності розгортання національних складових науково-технічної 

діяльності в умовах нової економіки; 
● сучасне оцінювання розвитку науково-технічної та інноваційної 

діяльності; 
● організаційні форми науково-технічної діяльності в умовах становлення 

інформаційного суспільства; 
● інструментарій активізації розвитку науково-технічної діяльності в 

Україні.  
 

Сучасні пріоритети і завдання реформування української економіки 
зумовлюють необхідність розробки та обґрунтування інноваційних 
механізмів активізації розвитку науково-технічної діяльності, що нині 
формуються у результаті складної взаємодії на макро- та 
мікроекономічному рівнях в умовах фактичного перетворення науково-
технічної діяльності на глобальне соціально-економічне явище із високою 
динамікою розгортання кількісних та якісних змін. У межах дискусії 
запрошені спікери, науковці та експерти-практики поділяться думками про 
наступне: 

● Як результати останніх досліджень характеризують можливості 
активізації науково-технічної діяльності у контексті взаємозв’язку  
між університетами дослідницького типу та реальним сектором 
економіки України? 

● Наявні особливості та виявлені суперечності розгортання 
національних складових науково-технічної діяльності в умовах нової 
економіки, актуальні джерела розвитку науково-технічної діяльності в 
інформаційному суспільстві. 

● Перспективи розвитку організаційних форм науково-технічної 
діяльності в умовах становлення інформаційного суспільства, 
вдосконалення державного регулювання розвитку науково-технічної 
діяльності в Україні. 
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МОДЕРАТОР 
 

Павло КУХТА,  
канд. екон. наук, доцент, старший науковий співробітник економічного 
факультету (держбюджетна тема № 0119U100324), 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

СПІКЕРИ 
 

Оксана ЖИЛІНСЬКА,  
доктор економічних наук, професор,  
Заслужений діяч науки і техніки України,  
професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, 
провідний науковий співробітник економічного факультету,  
науковий керівник держбюджетної теми № 0119U100324,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Олександр ПОПОВИЧ, 
д-р екон. наук, канд. фіз.-мат. наук,  
Заслужений діяч науки і техніки України,  
головний науковий співробітник відділу проблем діяльності i стратегії 
розвитку НАН України,  
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки  
ім. Г.М. Доброва НАН України 
 
Ірина НОВІКОВА, 
д-р екон. наук, старший дослідник,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;  
експерт EEN-Ukraine, консультант IMP³ rove 
 
Ірина ПРИЛУЦЬКА, 
канд. екон. наук, Державний експерт Експертної групи з питань розвитку 
науки Директорату науки та інновацій МОН України 
 
 

ДОПОВІДАЧІ 
 

Оксана ГЕРАСИМЕНКО, 
канд. екон. наук, доцент,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Зайнятість у сфері інноваційної діяльності: українські реалії та виклики  
в контексті глобальної конкурентоспроможності” 
 
Роман ДЕМИДЕНКО, 
аспірант,  
Державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління” 
“Державне регулювання науково-дослідної праці в Республіці Польща” 
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Оксана ЖИЛІНСЬКА,  
доктор економічних наук, професор,  
Заслужений діяч науки і техніки України,  
професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, 
провідний науковий співробітник економічного факультету,  
науковий керівник держбюджетної теми № 0119U100324,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Анастасія КОЗЛЕНКО,  
аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Вплив дослідницьких університетів на розвиток науково-технічної 
діяльності”  
 

Василь ЗАЛІЗКО, 
д-р екон. наук, професор, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Державно-приватна форма наукової діяльності: інноваційний концепт” 
 

Сергій КАЛЬНИЙ, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Інструменти активізації інноваційної діяльності в Україні” 
 

Павло КУХТА,  
канд. екон. наук, доцент, старший науковий співробітник економічного 
факультету (держбюджетна тема № 0119U100324), 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Альона ПОЛТОРАЦЬКА, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Стратегічні пріоритети інвестування досліджень і розробок в умовах 
глобалізації” 
 

Павло КУХТА,  
канд. екон. наук, доцент, старший науковий співробітник економічного 
факультету (держбюджетна тема № 0119U100324), 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Андрій МАШКОВ, 
ревізор СВК “Глорія” 
“Актуалізація проблематики інвестування інноваційної діяльності 
підприємств АРК України” 
 

Ірина НОВІКОВА, 
д-р екон. наук, старший дослідник, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Активізація інноваційної діяльності українських університетів на 
мережевій основі: «Enterprise Europe Network»” 
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Леся ОЛІХ, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Науково-технічна діяльність в інформаційному суспільстві” 
 
Ніна ПЕТРУХА, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет будівництва і архітектури 
“Економічні інструменти сталого розвитку сільських територій: 
інфраструктурно-інноваційний ландшафт” 
 
Олена ПІДЛІСНА, 
канд. екон. наук, доцент,  
Національний технічний університет України “Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського” 
Надія КОНОВАЛОВА, 
провідний фахівець відділу зовнішньоекономічної діяльності, Національний 
технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського” 
“Економічні виміри сталого розвитку підприємства: готовність до змін під 
впливом Індустрії 4.0” 
 
Максим СИТНИЦЬКИЙ,  
доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту інноваційної  
та інвестиційної діяльності, старший науковий співробітник економічного 
факультету, науковий керівник міжнародного проєкту Британської Ради 
“Творча іскра: Програма вищої освіти з підприємництва”, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Стратегічний потенціал дослідницьких університетів України  
на шляху до світового визнання” 
 
Алла СТЕПАНОВА, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Ендавмент університету як фактор зміцнення”  
 
Інна ТИМЧЕНКО, 
канд. екон. наук, асистент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Теоретико-методичні підходи оцінювання організаційного розвитку 
підприємства у стратегічному управлінні” 
 
 
 



 
Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

10 

PLENARY SESSION 
OF RESEARCH SECTION 

 

“Innovative Tools to Enhance the Development  
of Science and Technology in Ukraine” 

 
Mission of the Research Section:   
exploration and validation of innovative instruments and available opportunities of 
scientific and technical activity development activation in Ukraine. 

 
Key issues for discussion: 

● modern concept of research of scientific and technical activity development; 
● scientific and technical activity development sources in the information 

society; 
● research universities institutional basis in the scientific and technical activity 

development activation; 
● contradictions in the deployment of national components of scientific and 

technical activities in the new economy; 
● modern evaluation of scientific, technical and innovative activity 

development; 
● scientific and technical activity organizational forms in the conditions of 

information society formation; 
● activation tools of scientific and technical activity development in Ukraine. 

 
Priorities and tasks in reforms of the Ukrainian economy call for the development 
and validation of innovative instruments aimed at strengthening science and 
technology. They are now being shaped following complex interactions at the 
macro- and microeconomic level under transformation of research and 
development efforts into a global social and economic phenomenon characterised 
by dynamic quantitative and qualitative changes. In the session, invited speakers, 
researchers, experts and practitioners will share their views on the following: 

● The findings of the latest studies on the opportunities to intensify the 
development of science and technology in the context of cooperation between 
research universities and real sector of the Ukrainian economy. 

● Existing features and inconsistencies in the development of the national R&D 
component under the new economic conditions, and current sources of the 
development of science and technology in the information society. 

● Potential for the development of organisational forms in science and 
technology under the conditions of the information society, improvement of 
government regulations for R&D in Ukraine. 
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Pavlo KUKHTA, 
PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher of the Faculty of 
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Economics (State-funded Research Work № 0119U100324), 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Infrastructure-Innovative Landscape” 
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PhD in Economics, Associate Professor,  
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv  
Polytechnic Institute” 
Nadiia KONOVALOVA, 
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National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv  
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“Economic Dimensions of Enterprise Sustainable Development: Flexibility for 
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Maksym W. SITNICKI,  
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Investment Activities Department, Senior Researcher of the Faculty of Economics, 
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https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Associate+Professor


 
Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

14 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ СЕКЦІЇ 

 

“Розвиток менеджменту інноваційної та 
інвестиційної діяльності у ХХІ столітті” 

 

Мета проведення:   
виявлення сучасних проблем і розкриття перспективних напрямів розвитку 
менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності в умовах нової 
економіки. 
 

Основні проблемні питання для обговорень: 
● удосконалення прикладного інструментарію інноваційного та 

інвестиційного менеджменту; 
● підготовка сучасних фахівців з менеджменту в умовах динамічних змін 

цифрової економіки; 
● управлінські інновації в діяльності менеджера; 
● розвиток проєктного менеджменту та вдосконалення інструментарію 

оцінювання інноваційних та інвестиційних проєктів; 
● інтелектуальна власність і трансфер технологій у системі менеджменту 

сучасних організацій; 
● концептуальні засади та інструментарій стратегічного вимірювання  

ефективності бізнесу в новій економіці; 
● сучасні маркетингові технології розробки та комерціалізації 

інноваційних продуктів; 
● ефективність впровадження інформаційних систем управління на 

підприємстві. 
 

Інтенсифікації інформаційних процесів в умовах економіки, яка базується на 
знаннях, зумовлює об’єктивну основу динаміки сучасних організацій, де процес 
оновлення і видозмінювання знань відбувається із наростаючою швидкістю. 
Реальність сьогодення вже яскраво засвідчує, що майбутні фахівці з 
інноваційного та інвестиційного менеджменту здійснюватимуть професійну 
діяльність з урахуванням необхідності постійної адаптації до критичної 
нестабільності зовнішнього середовища, спричиненої найрізноманітнішими 
факторами. Разом зі спікерами панелі обговоримо: 

● Як ефективний менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності 
стає невід’ємною складовою стабілізації національного господарства, 
активізації науково-технічного і соціального розвитку країни. 

● Особливості підготовки фахівців із менеджменту в умовах динамічних 
змін цифрової економіки, сучасні управлінські інновації в діяльності 
менеджера. 

● Удосконалення прикладного інструментарію інноваційного та 
інвестиційного менеджменту, маркетингові технології розробки і 
комерціалізації інноваційних продуктів. 

● Розвиток професійних компетентностей менеджерів у наступному 
десятилітті ХХІ століття. 
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канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
 

СПІКЕРИ 
 

Максим СИТНИЦЬКИЙ,  
доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту інноваційної  
та інвестиційної діяльності, старший науковий співробітник економічного 
факультету, науковий керівник міжнародного проєкту Британської Ради 
“Творча іскра: Програма вищої освіти з підприємництва”, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Андрій ДЛІГАЧ,  
д-р екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Співзасновник Центру економічного відновлення України. Координатор 
розробки Національної економічної стратегії 2030. CEO групи компаній 
Advanter Group. Запрошений професор KSE, LvBS. Амбасадор Singularity 
University. Співрозробник Експортної стратегії України 
 
Олександр ЦАРУК, 
канд. екон. наук, МВА (Бізнес-школа École des Ponts, м. Париж, Франція), 
Університет Західної Вірджінії, США 
 
Антон ЧОРНИЙ, 
канд. екон. наук, директор ТОВ “ГОУ АЙТІ КОМПАНІЯ” 
 
 

ДОПОВІДАЧІ 
 

Юрій АНДРОСЮК, 
Голова Ради директорів групи компаній “Захід-Схід”, м. Київ 
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Валерій БАЛАН, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент, 
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Аліна ЧАЙКІНА,  
канд. екон. наук, доцент, 
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цифрової трансформації суспільства” 
 
Оксана ДЕРКАЧ, 
канд.екон.наук, доцент 
Київський національний університет Імені Тараса Шевченка 
“Тенденції в управлінні туристичними підприємствами у пост-COVID-19” 
 
Кристина КОВАЛЬСЬКА, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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Марта КОПИТКО, 
д-р екон. наук, професор,  
Львівський державний університет внутрішніх справ 
Мар'яна ВЕРЕСКЛЯ, 
канд. пед. наук, доцент,  
Львівський державний університет внутрішніх справ 
Христина ГРУПСЬКА, 
магістрант, Львівський державний університет внутрішніх справ 
“Особливості кадрової безпеки підприємства” 
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Лілія ЛИТВИШКО, 
канд. екон. наук, доцент, 
Національний транспортний університет 
Павло МАРЧЕНКО, 
магістрант, 
Національний транспортний університет 
“Інтернет-маркетинг у діяльності підприємств” 
 
Ірина НЕТРЕБА, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Надія КОНОВАЛОВА, 
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технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського” 
“Організаційна культура як чинник розвитку підприємства в сучасних 
умовах” 
 
Надія ПАВЛЕНКО, 
аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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Василь ПРИЙМАК, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Людмила ГЕРБИЧ, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний торговельно-економічний університет 
“Управління знаннями: концепція формалізації знань” 
 
Володимир ПРУШКІВСЬКИЙ,  
д-р екон. наук, професор, 
Національний університет “Запорізька політехніка” 
Віталій ЛИТОВКА, 
аспірант, Національний університет “Запорізька політехніка” 
“Корпоративні цінності міжнародних компаній” 
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Світлана СВІДЕРСЬКА, 
аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Проблеми та особливості  е-комерції на ринку косметичної продукції через 
пандемію COVID-19” 
 
Вікторія СВЯТНЕНКО, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Роль управлінських інновацій у підвищенні конкурентоспроможності 
сучасних організацій” 
 
Анастасія СИЧОВА,  
аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Вплив пандемії коронавірусу на зміни у формуванні стратегії бренду 
роботодавця” 
 
Світлана ФІРСОВА, 
канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
“Трансформація маркетингу в цифровому світі” 
 
 

Для консолідування пропозицій щодо перспектив розвитку підготовки 
бакалаврів і магістрів з менеджменту в епоху НОВОЇ ЕКОНОМІКИ у контексті 
обговорення шляхів АДАПТАЦІЇ університетської освіти до нових викликів та 
генерування актуальних ЗМІН до змісту освітніх програм кафедри 
менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності ОПП “Менеджмент 
організацій” (ОС “бакалавр” денна ф. н.), ОНП і ОПП “Менеджмент організацій 
і адміністрування”  (ОС  “магістр”, денна і заочна ф. н.), ОНП “Менеджмент 
інноваційної діяльності” (ОС “магістр”, денна ф. н.) запрошено випускників-
менеджерів 1998–2019 років випуску. Це випускники економічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму 
МЕНЕДЖМЕНТ, які мають вагомий досвід професійної діяльності на 
менеджерських посадах та успішний кар’єрний шлях у провідних українських і 
міжнародних компаніях, провадять консультаційну та експертну діяльність в 
органах державного управління і громадських організаціях, реалізують 
дослідницькі компетентності у науковій і науково-педагогічній діяльності у 
наукових установах та університетах різних країн світу, зокрема:  
 
Герман АКСЬОМ,  
канд. екон. наук, науковий співробітник Школи бізнесу та економіки 
університету Ювяскюля (м. Ювяскюля, Фінляндія),  
випускник аспірантури (2018 р.), випускник магістратури спеціальності 
“Менеджмент організацій і адміністрування” (2014 р.) 
 



 
Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

19 

Ірина АНДРУСЯК (ОРОБЕЦЬ),  
канд. екон. наук, менеджер з адміністративної діяльності, науковий 
консультант Аналітичної платформи стратегічних комунікацій проєкту 
Доктрина збалансованого розвитку  “Україна 2030”,  
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент організацій і 
адміністрування” (2013 р.), випускниця аспірантури (2016 р.) 
 
Ольга БРУЯКА, 
PhD, доцент кафедри менеджменту Університету Західної Вірджинії (США), 
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент організацій” (2004 р.) 
 
Дарина ДАЦЬКОВА,  
доктор філософії з менеджменту, фахівець з методів розширення ринку збуту 
у ТОВ “Байєрсдорф Україна”, випускниця магістратури спеціальності 
“Менеджмент організацій і адміністрування” (2015 р.), випускниця PhD-
підготовки ОНП “Менеджмент”  (2020 р.) 
 
Андрій ДЕНИСЕНКО, 
канд. екон. наук, фінансовий директор ТОВ “М.С.Л.”,  
випускник магістратури спеціальності “Менеджмент організацій”  (2001 р.),  
випускник аспірантури (2005 р.) 
 
Анна ДОБРИНЕЦЬ, 
HR директор Imperial Tobacco Україна 
 
Роман ЖЕРЕБКО, 
фінансовий радник Innovation Norway (Норвегія), фінансування та 
консультування проєктів для промислового і морського секторів, випускник 
магістратури спеціальності “Менеджмент інноваційної діяльності” (2013 р.) 
 
Дмитро ЗАТОНАЦЬКИЙ,  
доктор філософії з економіки, провідний експерт з маркетингового аналізу 
ПрАТ “ВФ Україна”, випускник магістратури спеціальності “Менеджмент 
інноваційної діяльності” (2017 р.) 
 
Володимир КУЗЬМІНСЬКИЙ, 
канд. екон. наук, старший консультант міжнародної консалтингової компанії 
Oxford Policy Management, випускник магістратури спеціальності 
“Менеджмент організацій” (1999 р.), випускник аспірантури (2003 р.)  
 
Юлія МОРАРД (ТКАЧЕНКО), 
канд. екон. наук, офіцер з координації місцевих агентів Глобального фонду 
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією (Швейцарія), 
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент інноваційної 
діяльності” (2010 р.), випускниця аспірантури (2014 р.) 
 



 
Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

20 

Ігор ОДОТЮК,  
доктор економічних наук, головний науковий співробітник сектора цифрової 
економіки ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”, Лауреат 
Премії Президента України для молодих учених (2010 р.), випускник 
магістратури спеціальності “Менеджмент у виробничій сфері”  (1998 р.) 
 
Анна ПАНЧЕНКО (ВОЙТОВИЧ), 
менеджер з підбору персоналу ІТ-компанії “Soft Serve”, 
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент організацій і 
адміністрування” (2017 р.) 
 
Ірина ПРИЛУЦЬКА, 
канд. екон. наук, Державний експерт Експертної групи з питань розвитку 
науки Директорату науки та інновацій МОН України, випускниця 
магістратури спеціальності “Менеджмент інноваційної діяльності” (2011 р.), 
випускниця аспірантури (2018 р.) 
 
Ілона ПРУДІЙ (ЯЦЮК), 
менеджер з персоналу Інтернет-магазину ROZETKA™, 
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент організацій і 
адміністрування” (2017 р.) 
 
Яна САПРИГА, 
менеджер зі взаємодії з персоналом ПАТ “УКРНАФТА”,  
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент організацій і 
адміністрування” (2017 р.) 
 
Світлана СВІДЕРСЬКА, 
координатор Ялтинської Європейської конференції (з 2016 р.), 
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент інноваційної 
діяльності” (2019 р.), аспірантка ОПН “Менеджмент” 
 
Анастасія СИЧОВА, 
керівник HR-бренд агенції  UGEN, 
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент організацій і 
адміністрування” (2013 р.), аспірантка ОПН “Менеджмент” 
 
Олександр СОБОЛЄВ,  
менеджер відділу інвестицій та ринків капіталу, KPMG Ukraine, 
випускник магістратури спеціальності “Менеджмент інноваційної 
діяльності” (2017 р.) 
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Інна СПІРІНА, 
бренд-категорійний експерт в Європі бренду Maybelline New York 
міжнародної компанії L’Oreal (Франція), випускниця магістратури 
спеціальності “Менеджмент інноваційної діяльності” (2014 р.) 
 
Роман ХОМЧУК,  
проєктний директор міжнародної компанії ICLUB Global (Об’єднані 
Арабські Емірати), випускник магістратури спеціальності “Менеджмент 
інноваційної діяльності” (2017 р.) 
 
Антон ЧОРНИЙ,  
канд. екон. наук, директор ТОВ “ГОУ АЙТІ КОМПАНІЯ”, 
випускник магістратури спеціальності “Менеджмент інноваційної 
діяльності” (2015 р.), випускник аспірантури (2018 р.) 
 
Олександр ЧУЛАК, 
канд. екон. наук, начальник департаменту міжнародного співробітництва  
та розвитку АТ “УКРПОШТА”, випускник магістратури спеціальності 
“Менеджмент організацій і адміністрування” (2010 р.), випускник 
аспірантури (2014 р.) 
 
Марина ШАШИНА (ВЕРБІЦЬКА), 
доктор економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва 
факультету менеджменту і маркетингу НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 
випускниця магістратури спеціальності “Менеджмент організацій”  (2001 р.) 
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PLENARY SESSION 
OF RESEARCH SECTION 

 

“Development of Innovation and Investment  
Management in the 21st Century” 

 
Mission of the Research Section:  
identification of modern problems and exploration of prospective areas of 
development of innovative and investment management in the new economy. 
 
Key issues for discussion: 

● improvement of applied tools of innovative and investment management, 
● training of modern management specialists in the conditions of dynamic 

changes of digital economy, 
● managerial innovations in the manager’s activity, 
● project management development and improvement of tools for evaluating 

innovation and investment projects, 
● intellectual property and technology transfer in the modern system of 

organization management, 
● conceptual principles and tools for strategic measurement of business 

efficiency in the new economy, 
● modern marketing technologies of innovative product development and 

commercialization, 
● efficiency of implementation of information management systems at the 

enterprise. 
 

Intensification of information processes in the knowledge-based economy is 
characteristic of dynamic changes that take place today when new knowledge is 
generated and modified at an increasing rate. The reality of today clearly 
demonstrates that future professionals in innovation and investment management 
will have to take into account the need for continuous adaptation to critical 
instability of the environment caused by a variety of factors. Together with the 
panel speakers, we will discuss: 

● The role the effective innovation and investment management plays in 
stabilization of the national economy and intensification of the state’s 
scientific, technical and social development.  

● Management education under dynamic changes in the digital economy 
dynamic changes, and innovations in management. 

● Improvement of applied tools in innovation and investment management, 
marketing techniques and commercialisation of innovative products 
development.  

● Development of managers professional competencies in the next decade of 
the XXI century. 
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MODERATOR 
 

Iryna HORBAS, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 
 

SPEAKERS 
 

Maksym W. SITNICKI,  
Doctor of Science (Economics), Head of the Management of Innovation and 
Investment Activities Department, Senior Researcher of the Faculty of Economics, 
Scientific Supervisor of the British Council’s International Project  
“Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme”,  
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 
Andrii DLIGACH, 
Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Department of International 
Economics and Marketing at Taras Shevchenko National University of Kyiv.  
Co-founder of the Center for Economic Recovery of Ukraine. Coordinator of 
development of the National Economic Strategy 2030. CEO of Advanter Group. 
Visiting Professor at KSE, LvBS. Ambassador of Singularity University.  
Co-developer of the Export Strategy of Ukraine 
 
Oleksandr TSARUK, 
PhD in Economics, MBA (École des Ponts Business School, Paris, France), 
West Virginia University, USA 
 
Anton CHORNYI, 
PhD in Economics, CEO, Partner of LLC “GoIT” 
 
 

SPOKESPERSON 
 

Iurii ANDROSIUK, 
Director of West-East Consulting Group, Kyiv 
“Assessment of Investment Projects in the Implementation of the Concept of 
Introduction of Sulfur Polymers in a Key Branch of the Economy”  
 
Valeriy BALAN, 
PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor,  
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“Fuzzy Toolkit for the Formation of a Performance Assessment System in  
the Enterprise Strategic Controlling”  
 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/PhD+in+Physics+and+Mathematics
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Tetіana BILORUS, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“HR Innovations in the Manager’s Activity:  
Essence and Features”  
 
Liudmyla BOLDYRIEVA, 
Doctor of  Economics, Associate Professor,  
National University “Yuri  Kondratyuk Poltava Polytechnic” 
Alina CHAIKINA, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
National University “Yuri  Kondratyuk Poltava Polytechnic” 
“Integrating Management Innovation in Manager’s Activities”  
 
Olena VOLVACH, 
PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“Innovation Trends in eCommerce” 
 
Iryna HORBAS, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“Management Innovations: Features and Prospects of Development under Digital 
Society Transformation” 
 
Oksana DERKACH,  
PhD in Economics, Associate Professor,  
Taras Shevchenko National University of Kyiv  
“Trends in Management of Tourist Enterprises in post-COVID-19” 
 
Krysryna KOVALSKA, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“Strategic Aspects of Organization's Human Resources Development 
Management” 
 
Marta KOPYTKO, 
Doctor of Economics,  
Professor, Lviv State University of Internal Affairs 
Mariana VERESKLIA, 
PhD in Education, Associate Professor,  
Lviv State University of Internal Affairs  
Khrystyna HRUPSKA, 
Master student, Lviv State University of Internal Affairs 
“Features of Enterprise Personnel Security” 
 



 
Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

25 

Iryna KORNILOVA, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“Theoretical Aspects of Systematic Intellectual Property Management” 
 
Liliia LYTVYSHKO, 
PhD in Economics, Associate professor, 
National Transport Universitу 
Pavlo MARCHENKO, 
Master student, National Transport University 
“Internet Marketing in Enterprise Activities” 
 
Iryna NETREBA, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Nadiia KONOVALOVA, 
Lead Specialist of the Foreign Economic Activity Office, 
National Technical University of Ukraine  
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 
“Organizational Culture as a Factor of Enterprise Development in Modern 
Conditions” 
 
Nadiia PAVLENKO,  
PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“Employees’ Learning in the Context of Generational Theory” 
 
Vasyl  PRYIMAK, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Lyudmyla HERBYCH, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Kyiv National University of Trade and Economics 
“Knowledge Management: the Concept of Knowledge Formalization” 
 
Volodymyr PRUSHKIVSKYI, 
Doctor of Economics, Professor, 
Zaporizhzhia Polytechnic National University  
Vitalii LYTOVKA, 
Postgraduate, Zaporizhzhia Polytechnic National University  
“Corporate Values of International Companies” 
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Svitlana SVIDERSKA, 
PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“Problems and Features of e-Commerce in the Cosmetics Market Through the 
COVID-19 Pandemic” 
 
Viktoriia SVIATNENKO, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“The Role of Management Innovations in Enhancing Competitiveness of Modern 
organizations” 
 
Anastasiia SYCHOVA, 
PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“The Influence of the Coronavirus Pandemic on Changes in the Formation of the 
Employer Brand Strategy” 
 
Svitlana FIRSOVA, 
PhD in Economics, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
“Marketing Transformation in Digital World” 
 
 

To consolidate proposals on the perspectives for the development of training 
bachelors and masters in management in the age of NEW ECONOMY in the context 
of discussing the ways of university education ADAPTATION to new challenges we 
have invited graduates-managers of 1998–2019 years. We also plan to discuss actual 
CHANGES to the content of the Department of Innovation and Investment Activity 
Management educational programs. They are: Educational and Professional Program 
“Management of Organizations” (educational degree “bachelor”, full-time education), 
Educational and Scientific Program and Educational and Professional Program 
“Management of Organizations and Administration” (educational degree “master”, 
full-time education and external form of education), Educational and Scientific 
Program “Management of Innovation Activity” (educational degree “master”, full-
time education). Our guests have graduated Faculty of Economics of Taras 
Shevchenko National University of Kyiv management direction. They have 
significant experience of professional activity in managerial positions and successful 
career path in leading Ukrainian and international companies. They carry out 
consulting and expert activities in public administration and public organizations. 
They realize research competencies in scientific and science-pedagogical activity in 
scientific organizations and universities in different countries of the world.  
In particular: 
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Herman AKSOM,  
PhD, Researcher, Jyväskylä University School of Business and Economics 
(Finland), graduate student (2018), graduate of master's specialty  
“Management of Organizations and Administration” (2014) 
 
Iryna ANDRUSIAK (OROBETS),  
PhD in Economics, administrative manager, scientific consultant  
of the Analytical Platform of Strategic Communications of the project  
The Doctrine of Sustainable Development “Ukraine 2030”, graduate of master's 
specialty “Management of Organizations and Administration” (2014),  
graduate student (2016) 
 
Olga BRUYAKA, 
PhD, Associate Professor Management Department, West Virginia University 
(USA), graduate of master's specialty “Management of Organizations” (2004) 
 
Daryna DATSKOVA,  
PhD in Management, specialist in methods of expanding the market in Brand 
Manager at LLC Beiersdorf Ukraine, graduate of master's specialty  
“Management of Organizations and Administration” (2015), graduate PhD-training 
Educational and Scientific Program “Management” (2020) 
 
Andrij DENYSENKO, 
PhD in Economics, financial director “Y.S.L.”,  
graduate of master's specialty “Management of Organizations” (2001),  
graduate student (2005) 
 
Anna DOBRYNETS, 
HR director Imperial Tobacco Ukraine 
 
Roman ZHEREBKO,  
Financial Advisor at Innovation Norway (Norway), financing and consulting  
of projects within the entire value chain for industry sector as well as  
marine and maritime, graduate of master's specialty “Management of  
Innovation Activity” (2013) 

 
Dmytro ZATONATSKYI,   
PhD in Economics, Leading Marketing Analysis Expert PrJSC “VF Ukraine”, 
graduate of master's specialty “Management of Innovation Activity” (2017) 
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Volodymyr KUZMINSKYY, 
PhD in Economics, Senior Consultant in international consulting company  
Oxford Policy Management, graduate of master's specialty “Management  
of Organizations” (1999), graduate student (2003) 
 
Julia MORARD (TKACHENKO), 
PhD in Economics, Local Fund Agent Coordination Officer at Global Fund  
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Switzerland), 
graduate of master's specialty “Management of Innovation Activity” (2010), 
graduate student (2014) 
 
Ihor ODOTIUK,  
Doctor of Science (Economics), Leading Researcher of the sector of digital 
economy of the State institution “Institute for Economics and forecasting  
National Academy of Science of Ukraine”, Winner of the Prize of the President  
of Ukraine for young scientists (2010), graduate of master's specialty  
“Management in the production sphere” (1998) 
 
Anna PANCHENKO (VOJTOVYCH), 
IT company recruitment manager “Soft Serve”, 
graduate of master's specialty “Management of Organizations and  
Administration” (2017) 
 
Iryna PRYLUTSKA, 
PhD in Economics, Public Expert of the Expert Group on Science  
Development Issues of the Directorate of Science and Innovation,  
graduate of master's specialty “Management of Innovation Activity” (2011), 
graduate student (2018) 
 
Ilona PRUDIJ (YATSYUK), 
personnel manager of online store ROZETKA™, 
graduate of master's specialty “Management of Organizations and  
Administration” (2017) 
 
Yana SAPRYHA, 
HR manager of Public Company “UKRNAFTA”,  
graduate of master's specialty “Management of Organizations and  
Administration” (2017) 
 
Svitlana SVIDERSKA, 
YALTA EUROPEAN STRATEGY on-spot coordinator (science 2016), 
graduate of master's specialty “Management of Innovation Activity” (2019),  
post-graduate student of Educational and Scientific Program “Management” 
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Anastasiia SYCHOVA, 
head of HR-brand agency UGEN, 
graduate of master's specialty “Management of Organization and Administration” 
(2013), graduate student of Educational and Scientific Program “Management” 
 
Oleksandr SOBOLIEV,  
Manager, Deal Advisory, Investment and Capital Markets Department,  
KPMG Ukraine, graduate of master's specialty “Management of Innovation 
Activity” (2017) 
 
Inna SPIRINA, 
Brand category expert of Total Europe / brand Maybelline New York  
international company L’Oreal (France), graduate of master's specialty 
“Management of Innovation Activity” (2014) 
 
Roman KHOMCHUK,  
Project Director of international company ICLUB Global (United Arab Emirates), 
graduate of master's specialty “Management of Innovation Activity” (2017) 
 
Anton CHORNYI, 
PhD in Economics, CEO, Partner of LLC “GoIT”, 
graduate of master's specialty “Management of Innovation Activity” (2015), 
graduate student (2018) 
 
Oleksandr CHULAK, 
PhD in Economics, Head of the Department of International Cooperation and 
Development of Joint Stock Company “UKRPOSHTA”, graduate of master’s 
specialty “Management of Organizations and Administration” (2010 р.),  
graduate student (2014) 
 
Maryna SHASHYNA (VERBITS'KA), 
Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Department of Economics 
and Entrepreneurship, Faculty of Management and Marketing, National Technical 
University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  
graduate of master's specialty “Management of Organizations” (2001) 
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ПРОГРАМА 
 

Міжнародного форуму EFBM’2021 
“ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ” 

Зміни. Адаптація. Нова економіка / Changes. Adaptation. New economy. 
28 вересня–01 жовтня 2021 року, м. Київ 

 
ДОСЛІДНИЦЬКІ СЕКЦІЇ: 

“Інноваційні механізми активізації розвитку  
науково-технічної діяльності в Україні”; 
“Розвиток менеджменту інноваційної та  
інвестиційної діяльності у ХХІ столітті” 

 
 
 
 
 
 

Упорядкування програми  
та комп’ютерна верстка: КУХТА П.В. 
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