
СПИСОК 

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

(за останні 5 років) 

Воловник Валентини Євгенівни 

 

№ 

з/п 
Назва Вихідні дані* 

Обсяг, 

сторінок 
Співавтори 

1. Підручники, навчальні посібники, монографії 

1 

Логістика : навчальний 

посібник для студентів денної 

і заочної форм навчання 

спеціальності «Менеджмент і 

адміністрування» 

Одесса : ОРІДУ НАДУ. — 

2012. — 96 с.  

Протокол № 3 від 17 

листопада 2011 р, 

Науково-методичної ради 

ОРІДУ. 

96 с.  

2 

Організація підприємницької 

діяльності : навчальний 

посібник для студентів денної 

і заочної форм навчання 

спеціальності «Менеджмент і 

адміністрування» 

Одесса : ОРІДУ НАДУ. — 

2013. — 203 с. (Електронне 

видання). Протокол № 3 

від 19 грудня 2012 р., 

Науково-методичної ради 

ОРІДУ 

203 с.  

3 

Теорія організації : 

навчальний посібник для 

студентів денної і заочної 

форм навчання в галузі знань 

«Менеджмент і 

адміністрування» 

ОРІДУ НАДУ. — 2015. — 

74 с. (Електронне видання). 

Протокол № 3 від 19 

листопада 2014 р., 

Науково-методичної ради 

ОРІДУ 

74 с.  

4 

Економіка і менеджмент 

військової промисловості : 

навчальний посібник для 

студентів денної і заочної 

форм навчання в галузі знань 

07  «Управління та 

адміністрування» 

спеціальності  073 

«Менеджмент» 

спеціалізація  «Економічна 

безпека» 

Підготовлено до друку  

(за планом  

термін виконання – 

червень 2017 р.) 

215 с.  

 2. Статті у фахових виданнях України 

1 

Концептуальні детермінанти 

формування моделі управління 

сталим регіональним 

розвитком на засадах 

демократичного врядування 

Актуальні проблеми 

державного управління. — 

Одесса : ОРІДУ НАДУ. — 

2011. — Вип. 3 (47). — С. 

14—18. 

С. 14—

18. 
 

2 

Сучасні підходи до 

забезпечення ефективності 

управління регіональним 

розвитком 

Актуальні проблеми 

державного управління. — 

Одесса : ОРІДУ НАДУ. — 

2012. — Вип. 4. — С. 61—

65. 

С. 61—

65. 
 

3 
Логістичний підхід до 

управління освітою 

Актуальні проблеми 

державного управління. — 

С. 60—

66. 
 

                                           
*у разі співавторства - з фіксованим власним внеском 



 2 
Одесса : ОРІДУ НАДУ. — 

2016. — Вип. 4. — С. 60—

66. 

4 

Інновації в управлінні 

освітою: логістичний підхід 

до оцінювання ключових 

компетенцій студентів вищих 

навчальних закладів 

(на англійській мові) 

(власний внесок – 33,3 %) 

Прийнято до друку  

в журналі 

Актуальні проблеми 

державного управління. —  

Одесса : ОРІДУ НАДУ. — 

2017. — Вип. 2. 

(червень – липень 2017 р.) 

12 с. 

Дедловська 

М.Є., 

Нечаєва 

М.С. 

La Guardia 

Community 

College, City 

University of 

New York 

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

     

 4. Інші (тези  конференцій, тощо) 

1 

Логістичний підхід як 

інструмент підвищення 

ефективності в системі 

управління регіональним 

розвитком 

Матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конференції за 

міжнародною участю «Сучасні 

тенденції розвитку публічного 

управління: теорія і практика» 

Одесса, 2 листопада 2012 р. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 2012. 

–  С. 223-225. 

С. 223–

225. 
 

2 

Організація підприємницької 

діяльності : Контрольні 

завдання до розрахунково-

графічної роботи з 

дисципліни «Організація 

підприємницької діяльності» : 

методичні рекомендації для 

студентів ІІ курсу денної і 

заочної форм навчання зі 

спеціальності «Менеджмент і 

адміністрування» 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2012. — 46 с.  

Протокол № 3 від 19 

грудня 2012 р., Науково-

методичної ради ОРІДУ 

 

46 с.  

3 

Інструменти логістичного 

менеджменту в системі 

публічного управління 

Матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конференції за 

міжнародною участю «Сучасні 

тенденції розвитку публічного 

управління: теорія і практика» 

Одесса, 31 жовтня 2013 р. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 2013. 

–  С. 408-409. 

С. 408–

409 
 

4 

Стандарт вищої освіти  

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Збірник програм навчальних 

дисциплін з підготовки 

спеціалістів за спеціальністю 

7.03060101  «Менеджмент 

організацій і 

адміністрування»  

Навчально-методичний 

посібник. – ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

– Одеса. 2014. – 188 с.  

Протокол № 4 від 21 

лютого 2014 р., Науково-

методичної ради ОРІДУ 

(власний внесок –  

С. 79–85). 

С. 79–

85 

Укладачі: 

Паламарчук 

В. І., 

Красностано

ва Н.Е., 

Яроміч С.А. 

та ін. 

5 
Методичні вказівки до 

написання дипломної роботи. 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2014. – 79 с. 
 

Н. Е. Красно

станова, 



 3 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Спеціаліст»  

(власний внесок – 25 %) 

 В. І. Палама

рчук, 

С. І. Майдан

юк 

6 

Сучасні моделі менеджменту в 

системі публічного управління  

 

Матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конференції за 

міжнародною участю 

«Реформування публічного 

управління: теорія, практика, 

міжнародний досвід» 

Одесса, 31 жовтня 2014 р. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 2014. 

–  С. 422-423. 

С. 422-

423. 
 

7 

Методичні вказівки до 

написання дипломної роботи. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Бакалавр»  

(власний внесок – 25 %) 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2015. – 79 с. 

 

 

Н. Е. Красно

станова, 

В. І. Палама

рчук, 

С. І. Майдан

юк 

8 

Роль логістичного 

менеджменту в результат-

орієнтованому управлінні 
 

Матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конференції за 

міжнародною участю 

«Реформування публічного 

управління: теорія, практика, 

міжнародний досвід»  

Одеса, 30 жовтня  2015 р. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 2015. –  

С. 355-356. 

С. 355-

356. 
 

9 

Методичні вказівки до 

написання дипломної роботи. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Магістр» 

(власний внесок – 25 %) 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 73 с. 

 

 

Н. Е. Красно

станова, 

С. І. Майдан

юк 

10 

Використання інструментарію 

логістичного менеджменту в 

публічному управлінні 

Матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конференції за 

міжнародною участю 

«Реформування публічного 

управління: теорія, практика, 

міжнародний досвід»  

Одеса, 28 жовтня  2016 р. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

2016. –  С. 

  

 
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 

 

Підготовка за останні 5 років курсів лекцій і повного навчально-методичного 

забезпечення 12 навчальних дисциплін:  

1. Логістика 

2. Система технологій 

3. Модуль «Логістика і комунікації» дисципліни «Управління територіальними 



 4 
ресурсами» 

4. Організація підприємницької діяльності 

5. Управління конкурентоспроможністю 

6. Теорія організації 

7. Управління змінами 

8. Інтелектуальна власність 

9. Управління проектами 

10. Антикризовий менеджмент 

11. Адміністративний менеджмент 

12. Економіка і менеджмент військової промисловості 

 

Наукове керівництво здобувача О. М. Маслія — дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування фахової компетентності 

майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики». Захист — 

26.05.2011 р.  Документ про присудження наукового ступеня одержано у 2012 р. 

 

7. Інші показники для визначення рівня наукової та професійної активності 

відповідно до кадрових вимогщодо забезпечення провадження освітньої 

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

 
За пп. 16 п. 6 Додатку 12 щодо ... виконання обов’язків куратора групи : 

2011—2012, 2012—2013, 2013—2014, 2015—2016 і 2016—2017 навч. роки — 

куратор груп І — ІV курсів факультету менеджменту організацій 

 

За пп. 18 п. 6 Додатку 12 щодо наявності науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики : 

Наявні дискусійні публікації з наукової і професійної тематики – тези доповідей 

на конференціях за п. 4 даного додатку 2. 

 

 

 

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

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 


