
ШОВКІВСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА 

ДОЦЕНТ, К.Е.Н. 

 

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

1. Voloshkina, E., Efimenko, V., Zhukova, O., ...Korduba, I., Shovkivska, V. 

Visual modeling of the landslide slopes stress-strain state for the computer-aided design of retaining 

wall structures 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and 

Application of CAD Systems, CADSM 2021 - Proceedings, 2021, 9385211 

2)наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 

 

3)наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше  

5 авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша 

на кожного співавтора); 

1. Особливості державного регулювання економіки в умовах переходу до ринкових відносин.  

Ринкова економіка: теоретичні основи генезису: кол.монографія/за заг.ред. В.Г.Федоренка- 

Київ,ТОВ «ДСК центр», 2016 С.148-153. 

2.  Науково-прикладні засади управління ризиками на підприємствах: постулати, тренди, 

модифікація. «Erbe der evropaischen Wissenschf» Колективна монографія. Київ, 2020, С.143-

158. 

4)наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

1.  Публічне адміністрування» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної 

форми навчання.  Посібник. К.: КНУБА, 2016. – 136 с. 

2.  Основи економічної теорії.  Навчальний посібник для студентів економічних 

спеціальностей денної та заочної форми навчання (1 частина) К.: КНУБА, 2017. – 168с. 

(особисто автора 24 с) 

3.  Основи економічної теорії.  Навчальний посібник для студентів економічних 

спеціальностей денної та заочної форми навчання (2 частина) К.: КНУБА, 2017. – 160с. 

(особисто автора 20 с). 

3.  Планування і контроль на підприємстві.  Методичні рекомендації для самостійного 

вивчення курсу і практичних занять з дисципліни уклад: – К.: КНУБА, 2018. – 24с. 

4.  Облік і оподаткування  за видами економічної діяльності.  Методичні вказівки та плани 

семінарських занять, Київ, КНУБА,2020,-26с. 

5.  Оподаткування господарських операцій за видами економічної діяльності.  Методичні 

вказівки до вивчення курсу, плани семінарських занять для студентів, які навчаються за 

напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування» К.: КНУБА, 2020, 30с. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня; 

 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192687863
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14071376400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223022281
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219052568
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223024930
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104560064&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104560064&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101043193?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101043193?origin=resultslist


8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку фахових видань 

України, або іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

Виконавець. 

1. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу 0120Ս000356 

фундаментальна - 03.2020-12.2022 

2. Діджиталізація обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі управління 

будівельним підприємством в умовах сучасних викликів - 01.2022-12.2024 

 

9)робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної служби 

якості освіти із здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

1. Корпоративно – соціальна відповідальність девелоперів в  AGENDA 21.  Збірник наукових 

праць Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ENVIRONMENTAL 

PROTECTION - 2021», присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля, 5 червня 2021 року. 

Випуск 1. – Київ: Київського національного університету будівництва і архітектури, 2021. – 

127 с. 

2.  Сучасні маркетингові стратегії як інструмент реагування підприємств на виклики ринку.  

Тези доповідей, матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ.інтерконференціі (Київ,19.04.2021) 

Відпов.ред. П.В.Захарченко. Київ, КНУБА, 2021, С.215-217. 

3.  Використання реклами у соціальних мережах.Маркетингові стратегіі,підприємництво і 

торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку.  Тези доповідей ,матеріали ІІ Міжнародної наук.-

практ.інтерконференціі (Київ,19.04.2021) Відпов.ред. П.В.Захарченко. Київ, КНУБА, 2021, 

С.217-218. 

4.  Поколенко В .О, Шовківська В. В., Ченчик Г. О. Використання реклами у соціальних 

мережах. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки 

розвитку [Текст] / В.О. Поколенко, В.В. Шовківська, Г.О. Ченчик// Матеріали ІІ Міжнародної 

наук.-практ. інтернетконф.: (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. 

Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. - С.217-218 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf 



 

11)наукове консультування підприємств, установ, 

організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

 

12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1.  Системний підхід до оцінювання рівня якості та ефективності бізнес-процесів. Управління 

розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2019. – Вип. 40 – С.87-93. 

(Збірник входить до наукометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Index 

Copernicus (Польща)). 

2.  Передумови розвитку людського капіталу в будівельній галузі. Шляхи підвищення 

ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук.праць. – Київ: 

КНУБА, 2018. - Вип.38 C.62-71. (Збірник входить до наукометричних баз:Google 

Scholar,ВАСE) 

3.  Інноваційний розвиток людського капіталу як важливий чинник економічного зростання 

будівельної галузі.  Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 

ринкових відносин: Зб.наук.праць. – Київ: КНУБА, 2019. - Вип.42 C.179-188. (Збірник 

входить до наукометричних баз:Google Scholar,ВАСE) 

4.  Теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку підприємств на засадах 

енергоефективності та інформатизації.  Формування ринкових відносин в Україні. 

Зб.наук.праць, №7-8, Київ: 2020, С.230-241. 

13)проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на 

I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного комітету / 

журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком / проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); 

Керівництво студенткою Васильєва Марією Володимирівною, яка зайняла 1 місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Облік і аудит» - 2018р.; 

2. Керівництво студенткою Темчур Марією Миколаївною, яка зайняла 2 місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Облік і аудит» - 2019р. 

3. Керівництво постійно діючим студентським гуртком «Проблеми вдосконалення 

оподаткування в Україні» спеціальності «Облік і оподаткування» 



керівництво здобувачем, який став призером або 

лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук України” (крім третього 

(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

 

16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

17)участь у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18)участь у міжнародних військових навчаннях  



(тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів 

НАТО(для вищих військових навчальних закладів, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти); 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

З 1994 бухгалтер КНУБА, з 2014 заступник головного бухгалтера КНУБА 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 

З 2015 року асистент кафедри економічної теорії, з 2020 доцент кафедри економічної теорії, 

обліку та оподаткування КНУБА 

 

 


