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№ 

з/п 
Назва Вихідні дані* 

Обсяг, 

сторінок 
Співавтори 

1. Підручники, навчальні посібники, монографії 

2.1 
Податковий облік та 

звітність 

Додається до друку 

Травень 2017р. 
 

Бутенко В.В., 

доцент. 

Одеський 

національний 

університет 

імені 

І.І.Мечникова 

 2. Статті у фахових виданнях України 

2.2 

Оцінка світового 

досвіду формування 

системи непрямого 

оподаткування 

аграрного бізнесу з 

метою підвищення 

ефективності його 

функціонування 

 

Інвестиції: практика та досвід: 

науково - практичний журнал. 

– 2012. – №2. – С. 20―25.  
0,5  

2.3 

Напрями формування 

системи ефективного 

розвитку аграрного 

виробництва 

 

Вісник Сумського 

національного аграрного 

університету, Серія 

"Фінанси і кредит",. – 2012. – 

№2. – С. 25―30. 

0,5  

2.4 

Підвищення 

ефективності розвитку 

аграрної сфери через 

удосконалення 

механізму податкового 

планування 

підприємств 

 

Економіка та держава: 

міжнародний науково - 

практичний журнал. – 2012. 

– №1. – С. 14-19. 

0,5  

2.5 

Теоретичні аспекти 

визначення 

ефективності 

функціонування 

аграрної сфери 

Агросвіт: науково - 

практичний журнал. – 2012. 

– №2. – С. 22–28.  
 

0,5  

2.6 

Організаційно - 

економічний механізм 

інноваційного розвитку 

підприємств 

 

Б Бізнес - навігатор. – 2013. 

– №2. – С. 234–238.  
 

0,5 

Бутенко В.В., 

доцент. 

Одеський 

національний 

університет 

імені 

І.І.Мечникова 

                                           
* у разі співавторства - з фіксованим власним внеском 



2.7 

Роль та перспективи 

впровадження 

трансферу 

екотехнологій у процесі 

інноваційної стратегії 

України 

 

Науковий вісник 

Міжнародного 

Гуманітарного університету. 

Серія: Економіка і 

менеджмент. Збірник 

наукових праць. – 2013. – 

№6. – С. 92–95. 

0,5  

 

2.8 

Проблеми моніторінгу 

економічної безпеки 

сфери аграрного 

виробництва 

 

Бізнес навігатор. – 2014. – 

№1. – С. 31–35.  
0,5  

2.9 

Організаційно – 

економічні аспекти 

екологізації розвитку 

харчової промисловості  

ВІСНИК. Київський інститут 

бізнесу та технологій. – 

2014. – №3. – С. 20–25. 
0,5  

2.10 

Удосконалення 

механізмів фінансового 

забезпечення кластерів 

аграрної сфери 

 

Агросвіт, 

Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет. – 2014. – №1. – 

С. 15–20. 
 

0,5 

Солтик Я.В., 

Одеський 

регіональний 

інститут 

стратегічних 

досліджень 

НАДУ,  

Кравчук А.О., 

асистент 

кафедри бух. 

Обліку та 

аудиту, 

Одеський 

державний 

аграрний 

університет 

2.11 

Структура 

методологічних 

аспектів нарахування 

штрафних санкцій по 

зовнішньоекономічним 

договорам в Україні.  

 

Науковий вісник 

Міжнародного 

Гуманітарного університету. 

Серія: Економіка і 

менеджмент. Збірник 

наукових праць. – 2015. – 

№9. – С. 58–60. 

0,5  

2.12 

Актуальні питання 

взаємодії органів влади 

і громадськості на 

регіональному рівні 

 

ОРІДУ НАДУ При 

Президентові України, 

Реформування публічного 

управління: теорія, практика. 

Міжнародний досвід.. – 

2015. – С. 248―252 

0,5 

Новак Г.Д., 

слухач 

факультету 

Державного 

управління 

ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

11 

 

Трансфертне 

ціноутворення в 

Україні: сучасний стан і 

перспективи розвитку 

3 

Науковий вісник 
Міжнародного 

Гуманітарного університету. 

Серія: Економіка і 

менеджмент. Збірник 

наукових праць. – 2016. – 

№15. – С. 39-42  

0,5 

Круковська 

Л.М., к. 

держ.упр., 

старший 

викладач 

кафедри 



 менеджмент 

організацій, 

ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

2.13 

Переваги та недоліки 

використання різних 

форм оподаткування в 

Україні 

Науковий вісник 

Міжнародного 

Гуманітарного університету. 

Серія: Економіка і 

менеджмент. Збірник 

наукових праць. – 2017. – 

№25. – С. 22–28. 

0,5  

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

3.1 

 

 

Переваги та недоліки 

податку з обороту та 

податку на додану 

вартість у контексті їх 

практичного 

застосування 

 

 Міністерство освіти і науки 

України Хмельницький 

національний університет 

Академія економічних наук, 

ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 

Академічне товариство ім. М. 

Балудянського м. Кошице 

(Словаччина)ІІІ. – 2016. – С. 

38–42.  

0,5 

Бутенко В.В., 

доцент. 

Одеський 

національний 

університет 

імені 

І.І.Мечникова 

 4. Інші (тези  конференцій, тощо) 

4.1 

Управління якістю, як 

інструмент діяльності 

органів публічного 

управління 

 

ОРІДУ НАДУ При 

Президентові України, 

Реформування публічного 

управління: теорія, практика. 

Міжнародний досвід. 

Матеріали Всеукраїнської 

науково - практичної 

конференції за міжнародною 

участю, присвяченої 20- річчу 

утворення інституту. – 2015. – 

С. 22–28. 

0,3  

4.2 

Реформування 

публічного управління: 

теорія, практика, 

міжнародний досвід  

 

ОРІДУ НАДУ При 

Президентові України, 

Реформування публічного 

управління: теорія, практика. 

Міжнародний досвід.. – 

2015. – С. 351―353 

0,3 

Бальжик О.А., 

слухач 

факультету 

Державного 

управління 

ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України. 

4.3 

Історичні 

еволюціонування 

інструментів 

публічного 

адміністрування 

 

ОРІДУ НАДУ При 

Президентові України, 

Реформування публічного 

управління: теорія, практика. 

Міжнародний досвід.. – 2016. – 

С. 22–28. 

0,3 

Матюшкин 

Т.В., слухач 

факультету 

Державного 

управління 

ОРІДУ 

НАДУ при 

Президентов

і України 

 

 

4.4 Нормативне правове Икономически университет 0,3 Бутенко 



регулювання 

трансфертного 

ціноутворення в 

Україні 

 

Варна 

(Болгария)CТАЖИРОВКА 

НА ТЕМУ: 

«СБАЛАНСИРОВАНЫЕ 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ 

И БИЗНЕС-СРЕДЕ В 

УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 24 

СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 

2016, ВАРНА (БОЛГАРИЯ 

26 жовтня 2016. – 2016. – С. 

14-17 

В.В., доцент. 

Одеський 

національни

й 

університет 

імені 

І.І.Мечников

а 

 

 
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 

6.1 

Методичні рекомендації 

до практичної та 

самостійної роботи до 

дисципліни «Податкова 

система» для студентів 

IVкурсу очної та заочної 

форми навчання 

спеціальності 

«Менеджмент 

організації» 

Одеса : ОРІДУ НАДУ 

Квітень 2014р.― 30 с. 
2,0  

6.2 

Податковий облік та 

звітність : методичні 

рекомендації до 

проведення практичних 

занять та завдання для 

індивідуальної і 

самостійної роботи 

Одеса : ОРІДУ НАДУ 

Квітень 2017р. ―45 с. 
1,2  

6.3 

Методичні вказівки щодо 

виконання контрольних 

робіт з навчальної 

дисципліни «Контроль і 

ревізія для заочної форми 

навчання». 

Одеса : ОРІДУ НАДУ 

Лютий 2016― 52 с. 
1,6  

 

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)† 

7.1 

Виконання обов’язків 

куратора групи  

 

Група М-11 факультету 

менеджменту у 2014-

2017 навчальних роках 

  

     

 

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

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 


