
           Кафедра Організації та управління будівництвом 
           ПІБ викладача  Ємельянова Олена Миколаївна 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 
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.  Проблеми застосування кадрового контролінгу на підприємствах будівельної 
галузі. [Текст] / О.М.Ємельянова, В.В.Титок // Містобудування та 
територіальне планування: Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2018.- Вип.68. –
С.176-181. 

2.  Розрахунок випадкових часових параметрів робіт в організаційно-
технологічних моделях зведення каркасно-монолітного будинку. [Текст] / 
О.М.Ємельянова, В.В.Титок // «Шляхи підвищення ефективності будівництва 
в умовах формування ринкових відносин»: Зб. наук. праць.- Київ: КНУБА, 
2019.- Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. - С. 37-45. 

3. Управління якістю будівельної продукції.[Текст] / О.М.Ємельянова, 
В.В.Титок // «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 
формування ринкових відносин»: Зб. наук. праць.- Київ: КНУБА, 2019.- Вип. 
41. - С. 46-53. 

4.  Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of 
Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National 
Economy. / Stetsenko, S.P., Tytok, V.V., Emelianova O.M., Bielienkova, O.Yu and 
Tsyfra T.Yu. // Journal of Reviews on Global Economics. Vol. 9, 2020 – Pages 
149-164. 

     https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.15 
5.  Risk Management in the Design of the Organization and Technology for the 

Construction of Buried Structures in Conditions of Compacted Development. /  
Oleksandr Galinsky, Olena Emelianova, Viktoriya Tytok // International Journal of 
Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Vol. 10, No.1, January - 
February 2021 – Pages 54-60.  



     https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08922021 
6.  Model of a Company Competitiveness Control by Means of Artificial Intelligence 

Tools. /  Sergii Stetsenko, Lesya Sorokina, Kateryna Izmailova, Olha Bielienkova, 
Viktoriya Tytok,  Olena Emelianova //  International Journal of Advanced Trends in 
Computer Science and Engineering. Vol. 10, No.1, January - February 2021 – 
Pages 54-60. 

     DOI: https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08922021 
7. The Interrelation of Digital Technologies and Organizational and Economic 

Mechanisms in Construction:Adaptation to Change Management. / Stetsenko, S.P., 
Tytok, V.V., Emelianova O.M., Bielienkova, O.Yu and Tsyfra T.Yu. // 
International Review, Special Issue No.1 Part I, April, 2021 - Pages 21-31. 

     https://www.international-review.com/en/archive/ 
    WEB of SCIENCE 
8.  Інноваційна платформа парадигми енергоощадного девелопменту: сучасні 

тренди та імперативи реалізації в Україні.[Текст] / М.М. Климчук, 
О.М.Ємельянова,  Т.А. Ільїна,  С.А. Климчук // Актуальні проблеми розвитку 
економіки регіону: науковий журнал. –  Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. - 
Вип.17. – Т. 1. –  С. 260-273. 

     doi: 10.15330/apred.2.17.260-273 
9. Управління ризиками при проектуванні організації та технології будівництва 

та їх реалізації.[Текст] / О.М. Галінський, О.М.Ємельянова, В.В.Титок // 
«Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 
ринкових відносин»: Зб. наук. Праць. - Вип. 48 у двох частинах. Частина 1. 
Технічний. – К.: КНУБА, 2021.-  С. 124-137. 

10. Вплив демографічного фактору на проекти житлового будівництва.[Текст] / 
В.В.Титок, О.М.Ємельянова // «Шляхи підвищення ефективності будівництва 
в умовах формування ринкових відносин»: Зб. наук. Праць. - Вип. 49 у двох 
частинах. Частина 1. Технічний. – К.: КНУБА, 2022.-  С. 79-91. 



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); 

 
__________ 

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; 

Навчально-методичних праць 14 шт., в т.ч.: 
1. Логістика: методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять / 

Ємельянова О.М., Титок В.В., Нікогосян Н.І. -  К: КНУБА, 2019. – 56с. 
2. Планування діяльності будівельного підприємства: методичні вказівки до 

виконання індивідуальної роботи / Титок В.В., Шатрова І.А., 
Ємельянова  О.М. -  К: КНУБА, 2020. – 32с. 

3. Управління якістю: методичні вказівки до виконання самостійної роботи / 
Ємельянова О.М., Дубинка О.В., Орищенко В.В. -  К: КНУБА, 2020. – 24с. 

4. Організація будівництва і реконструкція будівель і споруд: методичні 
вказівки і завдання до виконання контрольної роботи / Ємельянова О.М., 
Титок В.В. – Київ: КНУБА, 2021. – 24 с. 

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; 

Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 
державного управління Лотарева А.Г., захист відбувся 28 березня 2018 р.  на 
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 у Чорноморському 
національному університеті ім. Петра Могили.  

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) Відповідальний виконавець наукових тем: 



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; 

Ø Сучасні підходи до вирішення задач з матеріально-технічного забезпечення 
(Державний реєстраційний номер 0115 U001647); 

Ø Організаційно-технологічне проектування будівельної діяльності 
(Державний реєстраційний номер 0115 U001646); 

Ø Науково-технічні парки (Державний реєстраційний номер 0115 U001649) 

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”; 

 
__________________ 

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-

1. Ємельянова О.М.  Контролінг у системі господарської діяльності 
будівельного підприємства.//  Програма та тези доповідей ІІІ Міжнародної 



експертних публікацій з наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві»:(28-29 
березня 2018р., м.Київ).-Київ: Вид.Ліра-К, 2018-С.79-80. 

2. Ємельянова О.М. Особливості організаційно-технологічних рішень при 
зведенні висотних будівель // Програма та тези доповідей ІV Міжнародної 
науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: 
«Видавництво Ліра-К», 2019. – С. 76-77. ІSBN 978-617-7748-24-2.  
Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2019.pdf 

3. Ємельянова О.М. Методичні основи управління якістю будівельної 
продукції // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та 
систем (КЗЯТПС – 2019): матеріали тез доповідей ІХ Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.): у 2-х т. 
– Чернігів: ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – 272-273 с. 

4. Ємельянова О.М. Методика оцінки ефективності організаційно-
технологічних рішень у будівництві //  Програма та тези доповідей І 
Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та 
інформаційно-аналітичні новації в будівництві». –К.: Видавництво Ліра-К, 
2019. – С. 86-87. 

5. Ємельянова О.М. Development of logistics in the construction industry //  
EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND 
ECONOMICS Proceedings of the 1st International Scientific Conference, May 
24, 2019.- Ljubljana, Slovenia 2019.- С. 228-230 

6. Ємельянова О.М. Analytical provisions for the quality management of 
construction project //  INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT 
AND EDUCATION Proceedings of the 1 st  International Symposium 
September 20, 2019, Vilnius- Ljubljana, Lithuania 2019. - С. 145-147 

7. Ємельянова О.М.  Особливості системи управління якістю будівельної 
продукції // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та 
систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Чернігів , 29–30 квітня 2020 р.): у 2-х т. – 
Чернігів: ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 235-236. 

8. Ємельянова О.М.  Міждисциплінарний синергетичний підхід як 
альтернатива ринковим методам управління і розвитку виробничих систем 
і підготовки персоналу.//  Scientific and pedagogic internship 



PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND PEDAGOGICAL SXCELENCE OF 
LECTURERS IN TECHNICAL SCIENCES. Cuavian University in Wloclawek 
Republic of Poland Izdavnieciba Baltija Riga – 2020.  pp.118-124. ISBN 978-
9934-588-70-9 

9. Ємельянова О.М. Особливості контролю якості в процесі організації 
будівництва //  “Ефективні технології в будівництві: матеріали тез 
доповідей Міжнародного науково-технічного форуму – V Міжнародної 
науково-технічної конференції (м. Київ, 19 листопада 2020 р.): – Київ: 
КНУБА, 2020 – С. 121-122.Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/konfknuba/arhiv  

10. Ємельянова О.М.  Особливості управління будівельною логістикою // 
«Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of VII International 
Scientific Conference (Prague, Czech Republic, April 15, 2021) / Financial And 
Economic Scientific Union, 2021. — pр.13-15 DOI: 
https://doi.org/10.25313/2520-2057-conf-2021/april/7093 

11. Ємельянова О.М. Роль виконавчої документації у підвищенні якості 
будівельної продукції. // Комплексне забезпечення якості технологічних 
процесів та систем (КЗЯТПС – 2021): матеріали тез доповідей XІ 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 26-27 травня 
2021 р.). – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – С. 230-
231. 

12. Ємельянова О.М.  Методологічні основи контролінгу у будівельних 
організаціях. //  Ефективні технології в будівництві : VІ Міжнародна 
науково-технічна конференція (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ : 
Видавництво Ліра-К, 2021.– С.326-327. ISBN 978-617-520-217-3  

13. Ємельянова О.М.   Удосконалення методів управління якістю будівництва . 
// Ефективні технології в будівництві : VІ Міжнародна 
науково-технічна конференція (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ : 
Видавництво Ліра-К, 2021.– С.457-458. ISBN 978-617-520-217-3  

14. Ємельянова О.М. Бенчмаркінг як інструмент стратегічного контролінгу у 
будівельній організації. //  Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в 
умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. 
Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті – Вінниця: Вінницький 



кооперативний інститут, 2022. – С. 220-223. 
15. Ємельянова О.М.  Значення контролінгу в управлінні будівельною 

організацією. //  Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та 
систем (КЗЯТПС – 2022): матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.): у 2-х т. 
– Чернігів: ЧНТУ, 2022. – Т. 2. – С. 244-245. ISBN 978-617- 7932-16-0 

16. Ємельянова О.М.    Переваги взаємодії логістики та маркетингу на 
будівельних  підприємствах. //  Економіко-управлінські та інформаційно-
аналітичні новації в будівництві: IV Міжнародна науково-практична 
конференція (07-08 червня 2022 р., м. Київ). – Київ : Видавництво Ліра-К, 
2022.– C. 86-87 

17. Ємельянова О.М. Вплив  взаємозв’язку логістики та маркетингу на 
результати діяльності будівельних підприємств. //  The ХХII International 
Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, 
innovation and results», June 07 – 10, 2022, Prague, Czech Republic. - pр.320-
322  ISBN – 979-8-88680-832-2 DOI – 10.46299/ ISG.2022.1.22 

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 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; 

Член-кореспондент Академії будівництва України  

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 

Стаж трудової діяльності за основним місцем роботи за професіями, що 
відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисципліні 
складає  12 років 
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