
СПИСОК 

наукових і науково-методичних праць, винаходів, публікацій інших досягнень  

(за останні 5 років) 

Красностанової Наталії Едуардівни 
 

№ 

з/п 
Назва Вихідні дані* 

Обсяг, 

сторінок 
Співавтори 

1. Підручники, навчальні посібники, монографії 

1 
Стратегічне планування 

сталого розвитку регіону 

Спецпроект «Аналіз 

наукових досліджень». – 

Том 2. – Дніпропетровськ, 

2013. 

с. 6-14. Артем’єва Н.П 

2 
Напрями прискорення 

євроінтеграції бізнесу 

Монографія за загальною 

редакцією В.Я. Чевганової 

«Економіка та управління 

підприємствами регіонів 

України в контексті 

Європейської інтеграції », 

протокол №11 від 

01.02.2016. – Полтава, 

Полтавський національний 

технічний університету ім. 

Ю. Кондратюка, 2016. 

с. 93-99. 
студ. Шкурупій 

А. В 

3 

Управління сталим 

регіональним розвитком на 

засадах демократичного 

врядування: теорія та 

практика 

 

За заг. ред. М.М. Іжі. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012 

224 с. 

 
 

 2. Статті у фахових виданнях України 

1 

Науковий підхід в 

розвитку управлінської 

бізнес-освіти 

Актуальні проблеми 

державного управління: 

зб.наук.праць ОРІДУ : 

спецвипуск до 20-річчя 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України / 

[голов.ред.М.М.Іжа] – Вип. 

3 (63). – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2015. 

с.242-248. Паламарчук В.І. 

2 

Задоволення потреб 

регіону в розвитку 

управлінської освіти 

Видавництво - 

Національної Академії 

державного управління при 

Президентові України - 

Київ. Журнал 

«Командор»—  2014 р. 

0,5 др.а. 

7 с. Паламарчук В. І. 

3 

Прикладні аспекти 

формування показників 

сталого розвитку 

Актуальні проблеми 

державного управління: зб. 

наук. праць ОРІДУ. – Вип. 

3 (51). – Одеса: ОРІДУ 

  

                                           
* у разі співавторства - з фіксованим власним внеском 



НАДУ,  2012. 

4 

State budgetary policy 

management in financing 

The agrarian sector of 

economy 

Актуальні проблеми 

державного управління : 

зб. наук. пр. ОРІДУ / 

[голов. ред. М.М. Іжа]. 

Вип. 1(69). – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2017. 

с.48-52 Ботвіна Н.О. 

 3. Статті в іноземних виданнях, включених до міжнародних баз даних 

     

 4. Інші (тези  конференцій, тощо) 

1 

Управління сталим 

розвитком регіону: 

методологія та 

інструменти реалізації 

Матеріали науково-

практичного семінару 

«Регіональне управління та 

реалізація державної 

політики сталого 

розвитку», 03 грудня 2015 

року. – Одеса, ОРІГУ 

НАГУ, 2015 

с. 55-75.  

2 

Особливості використання 

інструментарію 

управлінського процесу в 

публічному менеджменті 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

публічного управління 

[Текст]: Матеріали та 

рекомендації Всеукр. наук.-

практ. конф. за міжнар. 

участю. 25 жовтня 2013 

року. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ. – 2013. 

с. 401-403 Горголюк Я.Ю. 

3 

Глобальный кризис 

мировой инвестиционной 

экономики в области 

энергоресурсов 

Міжнародна наукова 

конференція 

«Перспективні напрямки 

наукових досліджень – 

2015»/ Словакія 

(Братислава)/ 17-22 жовтня 

2015 р. 

с.70-71. студ. Демір Д.Д. 

4 

Мотиваційний механізм 

зниження опору 

організаційним змінам 

Міжнародна наукова 

конференція 

«Перспективні напрямки 

наукових досліджень – 

2015»/ Словакія 

(Братислава)/ 17-22 жовтня 

2015 р 

с.71-72  
студ. Шкурупій 

А.В. 

5 

Корпоративні системи 

управління регіональним 

розвитком 

Реформування публічного 

управління: теорія, 

практика, міжнародний 

досвід: матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за між нар. участю, 

присвяченої 20-річчю 

утворення інституту. 29-30 

жов. 2015 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2015 

 

с.347-348   

6 
Напрями підвищення 

інвестиційної 

Економіка та управління 

підприємствами регіонів 

с. 227 – 

230. 
студ. Демір Д 



привабливості України України в контексті 

європейської інтеграції: 

Матеріали Всеукраїнської 

студентської Інтернет-

конференції, 14-15 жовтня 

2015 р. – Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 

7 
Напрями прискорення 

євроінтеграції бізнесу 

Економіка та управління 

підприємствами регіонів 

України в контексті 

європейської інтеграції: 

Матеріали Всеукраїнської 

студентської Інтернет-

конференції, 14-15 жовтня 

2015 р. – Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 

с. 142 – 

144. 

студ. Шкурупій 

А.В. 

8 

Організаційне 

забезпечення 

збалансованого розвитку 

корпорації 

Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Проблеми 

забезпечення економічного 

розвитку промислових 

підприємств» (Одеський 

національний 

політехнічний університет, 

м. Одеса, 28-29 вересня 

2015). Том 1. -Одеса, 

ОНПУ, 2015 

с.236  

9 

Использование 

критических факторов 

успеха для формирования 

стратегической карты 

развития организации 

VІ Міжнародна наукова 

Інтернет-конференція « 

Актуальні проблеми теорії 

та практики менеджменту», 

21-22 травня 2015. – Одеса, 

ОНПУ, 2015 

с. 214. 
студ. Шкурупій 

А.В. 

10 

Проблеми збалансованого 

планування інноваційного 

розвитку підприємства / 

Н.Е. Красностанова 

Реформування публічного 

управління: теорія, 

практика, міжнародний 

досвід: матеріали 

Всеукраїнської наук.практ. 

конф. за між нар. участю, 

28 жов. 2016 р. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016 

 

с.383-

384  
 

 
5. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, 

алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід 

     

     

 
6. Основні науково-методичні роботи за період 

науково-педагогічної діяльності 

1 

Методичні вказівки до 

написання дипломної 

роботи для студентів 

денної та заочної форм 

навчання 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013 64 с. 
В.І. Паламарчук, 

С.І. Майданюк, 

С.В. Савенкова 



2 

Методичні рекомендації 

до написання дипломної 

роботи. Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

«Бакалавр» 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013 84 с. 
В.І. Паламарчук, 

С.І. Майданюк, 

Т.О. Кічкіна 

3 

Самостійна робота в 

схемах і таблицях: 

навчальний посібник 

Одеса: Державний заклад 

«Південноукраїський 

національний педагогічний 

університет ім. К.Д. 

Ушинського». – 2013. 

53 с. 
Сакалюк О.О., 

Торган М.М. 

4 

Методичні вказівки до 

написання дипломної 

роботи. Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

«Бакалавр»,  галузі знань 

0306 «Менеджмент і 

адміністрування». Напрям 

підготовки 6.030601 

«Менеджмент»  (для 

студентів денної та 

заочної форм навчання) 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, – 

2015р. – 3.0 др.арк. 

87 с. 

Паламарчук 

Володимир 

Іванович, 

к.військ.н., 

доцент,  к.е.н., 

доцент Майданюк 

С.І., 

5 

Методичні вказівки до 

виконання курсового 

проекту «Бізнес-план 

підприємства» з 

дисципліни «Бізнес-

планування» (для 

студентів денної та 

заочної форм навчання 

напряму підготовки 

6.030601 «Менеджмент») 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2012р. 
86 с. С.В. Савенкова 

6 

Методичні вказівки з 

комп’ютерного 

тестування відповідно до 

програми вступних 

екзаменів у 2012 р. 

Одеса: ОРІДУ НАДУ. – 

2012 р. 

с.351-

405. 

Яроміч С.А. 

Томашевська 

М.В. 

7 

Програма виробничої 

(переддипломної) 

практики студентів галузі 

знань 0306 «Менеджмент 

і адміністрування» зі  

спеціальності 7.03060101, 

8.03060101 «Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» 

освітньо-кваліфікаційних 

рівнів «Спеціаліст» і 

«Магістр» 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2015. 
35 с В.І. Паламарчук 

8 

Збірник програм 

навчальних дисциплін з 

підготовки магістрів за 

спеціальністю 8.03060101 

«Менеджмент організацій 

і адміністрування» (за 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016 р. 
319 с. В.І. Паламарчук 



                                           
† ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженні постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

видами економічної 

діяльності) 

 

 

7. Інші показники для визначення рівня наукової та професійної активності 

відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти (п. 6 Додатку 12 до Ліцензійних умов)† 

1 

Завідувач кафедрою 

менеджменту організацій  

 

 

Завідувач кафедрою 

менеджменту організацій  

 

Завідувач кафедрою 

менеджменту організацій  

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

з 19.12.2007 по 05.11. 2014 

р. 

з 01.06.2015 по 01.09.2016 

 

 

з 28. 03. 2017 по т. час                                                         

  

2 

Член Спеціалізованої 

Вченої Ради К 41.052.10  

Наказ МОН України 

№455 від 15.04.2014 р. 

(додаток 1) 

   

3 

Відповідальний 

виконавець науково-

дослідної роботи 

«Розроблення моделі 

управління сталим 

регіональним розвитком 

на засадах 

демократичного 

врядування», 

договір-угода, 

свідоцтво, звіт., 2012 р. 

  

4 Стажування 

Одеська обласна державна 

адміністрація. Головне 

управління 

зовнішньоекономічної 

діяльності та європейської 

інтеграції, жовтень - 

листопад 2010 р., без 

відриву від виробництва, 

свідоцтво, звіт 

  

5 Стажування 

Одеський національний 

політехнічний 

університет, кафедра 

менеджменту  

05.09.2016 р. - 04.10.2016 

р.,  свідоцтво, звіт. 

  

6 

Керівник студента , 

який посів І місце І-го 

етапу Всеукраїнської 

студентської  олімпіади  

 

2012-2016 р.р. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                              

Керівник студента , 

який посів І місце І-го 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу наукових 

студентських робіт  

 

2012, 2013, 2016 р.р. 

7 

Куратор гр. МО-51, 

гр. МОіА, 

гр. БА-1 

 

 

2007-2014 р.р., 

2014,2015 р.р.,  

2016 по т.ч. 

 

 

  


