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№ 

з/п 
Назва Вихідні дані* 

Обсяг, 

сторінок 
Співавтори 

1. Підручники, навчальні посібники, монографії 

1 Міжнародні економічні 

відносини: навчальний 

посібник 

Міжнародні економічні 

відносини  [текст]: навч. 

посіб. : М 58 / За ред. 

Ю. Г. Козака, – К.: Центр 

учбової літератури, 2012.  – 

399 с. 
з грифом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України (лист №1/11-5222 від 

17.04.2012 р.). 

399/ 

39 

Ю.Г.Козак 

Н.С.Логвинова 

М.І.Барановська 

В.В.Ковалевський 

М.А.Заєць 

О.В.Захарченко 

Ю.М.Сотніков 

А.І.Рибак 

Є.В.Кравченко 

О.П.Солянікова 

Л.Л.Кольчева 

О.В.Ніколюк 

М.Є.Бикова 

А.О.Петрова 

Л.А.Пархоменко 

Д.С.Буланова 

Н.І.Антощишина 

Л.М.Ганущак-

Єфименко 

С.В.Ляліков 

 

     

 2. Статті у фахових виданнях України 

2 Напрями формування 

та розвитку 

маркетингової 

діяльності 

агропромислових 

підприємств 

Агросвіт: науково-

практичний журнал . № 21. 

– Дніпропетровськ : ДДАУ, 

2012 – С. 18 – 20. 

 

3 

 

3 Экономические 

предпосылки 

формирования 

информационного 

общества и управление 

Экономическая и 
продовольственная 

безопасность Украины: 
ОНАПТ   (вересень 2014) 

С. 29 –32 

4 

 

4 Основні джерела 

здійснення та принципи 

управління розвитком 

інвестиційної 

діяльності суб’єктів 

господарювання в АПК 

информационной 

безопасностью 

Інвестиції: практика та 

досвід: науковий журнал – 

№ 20. – 2015. – С. 12-15 
http://www.investplan.com.ua/?

op=1&z=4652&i=1 

4 

 

                                           
* у разі співавторства - з фіксованим власним внеском 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=4652&i=1
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=4652&i=1


 

5 Теоретичні засади 

сталого розвитку 

Регіональне управління та 
реалізація державної 
політики сталого розвитку // 
Матеріали науково-
практичного семінару, 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 
03 грудня 2015 р. 

13 

 

6 Стратегічне управління 

фінансово-економічною 

безпекою аграрних та 

харчових підприємств 

Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу: 

Науковий економічний 
 журнал «Вісник 
«БУМіБ»№2 (34),  2016 р., - 
117 с.- С.47-51 

14/4 Мармуль Л. О. 

Рогатіна Л. П. 

7 Аналіз інвестиційної 

привабливості 

корпоративних цінних 

паперів 

 

Науковий вісник 

Львівського державного 

університету внутрішніх 

справ. Серія економічна / 

головний редактор 

В.В.Середа. – Львів: 

ЛьвДУВС,. – 2016. – Вип. 

1.- 328 с. – С.256-270. ISSN 

2311-844Х. 

 Режим доступу: 

 http://journal.lvduvs.edu.ua/# 

15/5  Сватюк О. Р.  

Тувакова Н. В. 

8 Сутність поняття 

маркетингового 

менеджменту в 

науковому дискурсі 

Мукачівський державний 

університет: електронне 

наукове фахове видання 

«Економіка та суспільство»   

Випуск № 9, квітень 2017 р 

11/5 Яроміч С.А. 

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

9 Використання 

бенчмаркінгу в 

технологіях поточного 

управління та 

стратегічному 

менеджменті розвитку 

підприємств 

Economics, Management, 

Law: current state and 

perspectives of development: 

Collection of scientific 

articles. – Thorpe Bowker. 

Melbourne. Australia. август 

2015. – С. 147–152. 

6 

 

 4. Інші (тези  конференцій, тощо) 

10 Сутність стратегії 

розвитку сучасного 

підприємства 

Управление развитием 

предпринимательства в 

современных условиях : 

материалы второй 

международной научно-

практической конференции 

(г.Евпатория, 3-6 октября 

2012 г.). –  Симферополь : 

ДИАЙПИ, 2012. – С. 168-170 

3 

 

11 
Формування 

екологічного світогляду 

у студентів вищих 

навчальних закладів 

 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

публічного управління: 

Матеріали Всеукраїнської 

підсумкової науково-практ. 

конференції. – Одеса: ОРІДУ 

2 

 

http://bumib.edu.ua/uk
http://bumib.edu.ua/uk
http://journal.lvduvs.edu.ua/


НАДУ, 2013. – С.407. 

12 Ділове спілкування та 

технологія проведення 

переговорів в бізнесі 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

публічного управління: 

Матеріали Всеукраїнської 

підсумкової науково-практ. 

конференції. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2014. – С.420-421. 

3 

 

13 Нестача професійних 

кадрів серед 

менеджерів на ринку 

праці України 

 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

публічного управління: 

Матеріали Всеукраїнської 

підсумкової науково-практ. 

конференції. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – С. 

3 М.В Томашевська  

14 Напрямки реалізації 

державної політики 

розвитку регіонів 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

публічного управління: 

Матеріали Всеукраїнської 

підсумкової науково-практ. 

конференції. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – С. 

3 М.В Томашевська 

15 Особливості та 

напрями формування 

державних програм 

сталого розвитку 

сільського 

господарства 

Наука и инновации – 2015: 

матер.XI Международной 

 научно-практической 

конференции, Польша,  

07.10 – 15.10.2015. 
www.rusnauka.com 

4  

16 Впровадження систем 

екологічного 

менеджменту в 

управлінні 

підприємствами 

Образование и наука XXI 

века – 2015: матер. 

XI  Международной 

научно-практической 

конференции, София, 15.10 

–22.10.2015. 
www.rusnauka.com 

3  

17 Prospects of development 

of integration processes 

in Ukraine 

Реформування  публічного 

управління та  

адміністрування: 

Теорія, практика, 

міжнародний досвід: 

Матеріали Всеукраїнської 

підсумкової науково-практ. 

конференції. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 216-218 

3 М.В Томашевська 

18 Активізація ролі 

держави в 

інвестиційному процесі 

Реформування  публічного 

управління та  

адміністрування:: 

Теорія, практика, 

міжнародний досвід: 

Матеріали Всеукраїнської 

підсумкової науково-практ. 

конференції. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 

С. 391-392 

3 М.В Томашевська 

http://www.rusnauka.com/
http://www.rusnauka.com/


 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 

19 Навчально-методичні 

вказівки до вивчення 

дисципліни 

«Менеджмент» 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 

114 с. 

114/50 С.А Яроміч 

20 Методичні вказівки до 

виконання розрахунково 

– графічної роботи з дис-

ципліни «Бюджетування» 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 

28 с. 

28/14 Т.О.Кічкіна 

21 Методичні вказівки до 

виконання контрольних 

робіт з дисципліни 

«Міжнародні економічні 

відносини» для студентів 

ІІ курсу денної форми 

навчання спеціальності 

«Менеджмент» 

Одеса: ОНПУ, вересень 

2015. –24 с. 

http://memos.library.opu.ua:8

080/memos/jsp/materials.ifac

e?mId=25082 

 

24/8 
М.А.Заєць 

22 Методичні вказівки до 

самостійної роботи 

студентів з дисципліни 

«Міжнародна економіка»  

для студентів 

спеціальності 7.030601 

«Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності» 

Одеса: ОНПУ, вересень 

2015. – 35 с. 

http://memos.library.opu.u

a:8080/memos/jsp/material

s.iface?mId=25075 

35/11 М.А.Заєць 

23 Методичні 

рекомендації з 

вивчення дисципліни 

«Управлінський аналіз» 

та варіанти 

індивідуальних завдань 

щодо виконання 

розрахунково-графічної 

роботи для студентів 

денної та заочної форм 

навчання спеціальності 

«Менеджмент організацій 

і адміністрування» 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

жовтень 2015. –   39 с. 

39/30 М.В Томашевська 

24 Методичні вказівки 

щодо проведення 

практичних занять та 

організації самостійної 

роботи з дисципліни 

«Теорія організації» 

для студентів галузі 

знань 07  «Управління 

та адміністрування» 

спеціальності 073 

Одеса: ОДАБА, 2015. – 

66 с. 

66/30 Н.Ю. Ширяєва 

http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=25082
http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=25082
http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=25082
http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=25075
http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=25075
http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=25075


«Менеджмент» 

освітнього ступеню 

«Бакалавр» денної та 

заочної форми 

навчання 

 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)† 

25 

 

Присвоєння  вченого звання  -

доцент, кафедра менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, наказ 

Міносвіти і науки України, м. 

Київ № 160 від 25.02.2016 

 

 

26 

 

Відповідно до листа 

Полтавського національного 

технічного університету імені 

Юрія Кондратюка від 

10.02.2016  № 35-11-246 та 

наказу директора інституту 

від  01 квітня 2016 року 

№ 15 оп.  

Полтавський національний 

технічний університет імені 

Юрія Кондратюка, робота у 

складі експертів з проведення 

ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» (за видами 

економічної діяльності)  

(з 05 по 09 квітня 2016 р.) 

Студентки 4-го курсу 

Демір Д. и 5-го курсу 

Шатайло Н. зайняли призові 

місця 

 

 

 

 

 

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

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 


