
Професійне резюме (CV) 

 

 
1. Стефківський В.М. 

 

2. Старший науковий співробітник сектору міжнародного співробітництва відділу 

правового забазпечення та міжнародного співробітництва. 

 

3.Український інститут експертизи сортів рослин, сектор міжнародного співробітництва 

відділу правового забазпечення та міжнародної діяльності. 

 

4. Рік народження – 1967. 

 

5.  Науковий  ступінь  (зазначити  спеціальність  та  рік  отримання  наукового  ступеня)  – 

кандидат  економічних наук, спеціальність 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)”  2012р. 

 

6. Вчене звання (із зазначення року отримання вченого звання): доцент, 

2021р. 

 

7. Загальна кількість друкованих праць – 31 

праця. 

 

8.  Загальний  стаж  наукової  роботи  (у роках)  із  зазначенням  посад  протягом  звітного 

періоду) –    1 рік.  2022-2023 - старший науковий співробітник сектору міжнародної 

діяльності, відділу правового забазпечення та міжнародної діяльності. 

 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр): 04.12.1990 – 

24.06.1991 – викладач кафедри контролю та аналізу господарської діяльності Донецького інституту 

радянської торгівлі за сумісництвом з почасовою оплатою праці; 01.02.2013 – 27.06.2013 – доцент 

кафедри економічної теорії та маркетингу Луганського національного аграрного університету за 

сумісництвом; 01.09.2013 – 30.06.2014 – доцент кафедри менеджменту та господарського права ДВНЗ 

“Донецький національний технічний університет” за сумісництвом; 01.09.2015 – 01.02.2022    – доцент 

кафедри міжнародної економіки КПІ імені Ігоря Сікорського за сумісництвом. Курси: Ревізія та 

аналіз господарської діяльності” (1990-1991); “Основи економіки” (2013); “Менеджмент та 

маркетинг” (2013-2014); “Економіка підприємства”  (2015-2018); “Інтелектуальна власність та 

патентознавство 2. Патентознавство та набуття прав”  (2019-2020); “Інтелектуальна власність та 

патентознавство 2” (2020-2021); “Наукові дослідження в економіці” (2020-2021); “Основи 

міжнародного бізнесу” (2021-2022). Також з 2014 по 2021 рік на протязі 1-го календарного місяця 

(всього 8 місяців) викладав на курсах підвищення кваліфікації в НуБіП за напрямками “Карантин 

та захист рослин”, “Насінництво та розсадництво”, “Сорти рослин” та “ГМО у відкритій системі”. 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: керівником 

семи магістрів та двох бакалаврів в КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедрі 

Міжнародної економіки. 

 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль. 

Важливі посади і обов’язки за межами Установи. У 2016 році прийняв участь в складі офіційної 

делегації до Китайської Народної Республіки щодо переговорів з профільних питань взаємодії 

України та КНР в галузі фітосанітарного контролю, обігом пестицидів та засобів захисту рослин, 

об’єктів права інтелектуальної власності, тощо. Пройшов стажування в Інституті безпечності 

харчових продуктів, здоров’я тварин та довкілля «BIOR» (м. Рига, Латвія) на тему: “ Організаційний  

та  операційний  перегляд  інспекційних  служб  і  лабораторій  для  подальшої  

 



адаптації до норм та вимог Європейського Союзу», що підтверджується сертифікатом № LA / 

12ENPIHE 01.16  від 18 вересня 2019 року. 

За період з 2011 року по теперішній час прийняв та приймає участь у трьох міжнародних 

проектах TWINNING двох проектах TAEX. 

12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій): 
Має 31 публікацію, з них 18 наукових праць (у тому числі монографія) опублікованих у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (зокрема 1 стаття у Scopus, яка не є 

перекладом з інших мов),  4 праці навчально – методичного характеру та  6 Свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір.  

1. Сухарева Л.О., Стефківський В.М. Контроль управлінських рішень: системний підхід. 

Монографія. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 236с. 

2. Zelisko I., Sosnovska O., Oliinyk L., Stefkivskyy V.,  Manaienko I., Company business process 

optimization as an imperative of its economic security. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho 

Universytetu. 2021, (1), рр. 145 – 153. URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/145 . (міжнародна 

індексація: Scopus) 

3. Стефківський В.М., Лопатинська Ю.В., Стефківська Ю.Л. Методичні аспекти 

інституціональної оцінки інноваційного розвитку агропромислового розвитку економіки. Держава та 

регіони. №3(114). 2020. с. 89−95. (фахова стаття) 

4. Стефківський В.М., Сердюк А.М. Торгові марки як показник інновацій продуктів і 

маркетингу. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2019. № 24. с. 61–66. (Index Copernicus) 

5. Глущенко Я.І., Стефківський В.М., Лопатинська Ю.В. Фінансово-економічний стан 

сільського господарства України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. №4(09). с. 42-

46. (фахова стаття) 

6. Глущенко Я.І., Стефківський В.М. Адаптація вітчизняного законодавства в сфері 

фітосанітарної безпеки в умовах євроінтеграції. Економіка, фінанси, право. 2016. с. 22–27. (фахова 

стаття) 

7. Стефківський В.М. Фінансування інноваційної діяльності в Україні. Актуальні проблеми 

економіки і управління. 2017. URL: http://ape.kpi.ua/view/102596/97672 (Index Copernicus)  

8. Методичні рекомендації  щодо складання прогнозу розвитку та обліку шкідників і хвороб 

картоплі, овочевих, плодових, винограду та ягідних культур (для оцінки економічних результатів  

господарської діяльності). За підтримки Європейського Союзу. / Борзих А.І., Стефківський В.М. та 

інші. Київ: АК–ГРУП, 2019. 143с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76758 від 

09.02.2018 року. Використовується при викладанні розділу «Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 

власності») 

9. Методичні рекомендації (Вимоги) до проведення фітосанітарної експертизи з виявлення 

та діагностики шкідливих організмів в об’єктах регулювання (з метою отримання позитивних 

економічних результатів господарської діяльності). За підтримки Європейського Союзу. / Борзих 

А.І., Стефківський В.М. та інші. Київ: АК-ГРУП, 2019. 143с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 78293 від 12.04.2018 року. Використовується при викладанні розділу «Нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної власності») 

10. Методичні рекомендації щодо складання прогнозу розвитку та обліку шкідників і хвороб 

технічних культур (для оцінки економічних результатів господарської діяльності)./ Борзих А.І., 

Стефківський В.М. та інші. Київ:  АК-ГРУП, 2019. 99с., ( Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір № 76760 від 09.02.2018 року. Використовується при викладанні розділу «Нетрадиційні об’єкти 

інтелектуальної власності») 

11. Методичні рекомендації щодо складання прогнозу розвитку та обліку багатоїдних 

шкідників, шкідників та хвороб зернових, зернобобових культур, багаторічних трав (для оцінки  
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економічних результатів господарської діяльності)./ Борзих А.І., Стефківський В.М. та інші.  Київ: 

АК-ГРУП, 2019. 163с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  №76759 від 09.02.2018 

року. Використовується при викладанні розділу «Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності» 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: 

12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94653 від 10.12.2019 року 

13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94654 від 10.12.2019 року 

За результатами конференцій опубліковані тези доповідей:  

1. Стефківський В.М., Стефківська Ю.Л. Інноваційність економіки як чинник її 

конкурентноспроможності в умовах глобалізації. Науково-технічний розвиток:економіка, технології, 

управління. ХIХ Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 15 квітня 2020. с. 92−94. 

2. Стефківський В.М., Гнип Д.В. Сучасні проблеми захисту авторських прав стартапів. 

Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні: ХV Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. 10-11 грудня 2019 року, м. Київ. с. 428−431.  

3. Stefkivskyy V., Shestopalova A. Standardization of the intellectual property system based on the 

example of the USA, UK, Germany, Japan and Sweden. Problems and prospects of development of economy 

and management. Prague. 2019, pp. 6–9.  

Науково-практична діяльность в УІЕСР. За результатами проведення науково-дослідної 

діяльності матеріали  використні у роботі: 

1) III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Новітні технології, 31 серпня 

2022року). За результатами конференції опубліковані наукові тези в фаховому виданні на тему 

“Лабораторний контроль якості насінневого матеріалу - основа майбутнього урожаю”;  2) 

опублікована стаття в фаховому виданні стосовно аналізу впливу викидів в атмосферне 

повітря на рослинництво та майбутні врожії в сільському господарстві з аналізом 

Європейських Регламентів та Директив на тему  “Перспективи впровадження в Україні 

системи моніторингу звітності та верифікації викидів нормативних газів у атмосферу та 

шляхи їх скорочення” (Київ, Екологічні науки, 2022рік);  3)  опублікована стаття в фаховому 

виданні щодо особливостей моніторингу та контролю фітосанітарного стану в рослинництві 

та розсадництві з урахуванням міжнародного досвіду на тему “Концепція формування і 

особливості контролю фітосанітарного стану сучасних агроценозів України” (Херсон, 

Таврійський науковий вісник, №129). 

 

 

 
 


