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№ 

з/п 
Назва Вихідні дані* 

Обсяг, 

сторінок 
Співавтори 

1. Підручники, навчальні посібники, монографії 

1 

Конкурентоспроможніс

ть підприємств в 

умовах ринкової 

економіки: у 3-х томах: 

Том 1: Регіональни 

аспекти та напрямки 

підвищення 

конкурентоспроможнос

ті підприємств в умовах 

інноваційного розвитку 

 Монографія / Одеса: 

ВМВ, 2014. – 292с. 

 

15 

Н.М. 

Головченко, 

І.А. Маркіна 

та ін.; за ред 

М.А. Зайця, 

О.В. 

Захарченка, 

О.М. 

Коваленка 

О.М. 

 2. Статті у фахових виданнях України 

1 

Дослідження 

інноваційних 

можливостей підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств виноробної 

галузі. 

збірник наукових праць з 

актуальних проблем 

економічних наук: у 2-х 

частинах / Наукова 

організація  

«Перспектива». – 

Дніпропетровськ: 

Видавничій дім 

«Гельветика», 2013. Ч. 1. 

– 268 с., С. 27-30. 

 

4(3) Чорна О.Ю. 

2 

Дослідження системи 

факторів, що впливають 

на вихід підприємства на 

зовнішній ринок 

збірник наукових праць з 

актуальних проблем 

економічних наук: у 2-х 

частинах / Наукова 

організація  

«Перспектива». – 

Дніпропетровськ: 

Видавничій дім 

«Гельветика», 2013. Ч. 1. 

– 268 с., С. 24-27. 

 

4(3) Піскун Ю.П. 

3 

Дослідження ефективних 

організаційних форм 

спільної підприємницької 

діяльності для виходу на 

зовнішні ринки 

підприємствами 

виноробної галузі 

Науковий вісник 

херсонського державного 

університету. – 

Економічні науки. – 

Випуск 3. – Херсон. – 

2013. – С.7-11. 

 

5(4) 
Добровольсь

ка І.В. 

4 Дослідження стану та Економіка: реалії часу. - 5(3) Дігіч А.В. 

                                           
* у разі співавторства - з фіксованим власним внеском 



перспектив розвитку 

машинобудівної галузі 

України 

№ 4(9). – 2013. – С.27-31. 

 

 

5 

Дослідження тенденцій та 

перспектив розвитку 

машинобудівельної галузі 

України. 

Аспекти прогнозування 

економічного та 

соціального розвитку 

країн. Збірник наукових 

праць з актуальних 

проблем економічних 

наук / Наукова 

організація 

«Перспектива». У 2-х 

частинах. – 

Дніпропетровськ: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2013. ч. 1. 

– 204 с.,- С. 130-134. 

 

5(3) Дігіч А.В. 

6 

Напрямки вдосконалення 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств 

нафтогазової 

промисловості за рахунок 

підвищення якості 

міжнародних 

транспортних перевезень. 

Аспекти прогнозування 

економічного та 

соціального розвитку 

країн. Збірник наукових 

праць з актуальних 

проблем економічних 

наук / Наукова 

організація 

«Перспектива». У 2-х 

частинах. – 

Дніпропетровськ: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2013. ч. 1. 

– 204 с., - С. 6-9. 

4(3) 
Світліщук 

О.А. 

7 

Дослідження стану ринку 

кави в Україні та 

напрямки його 

подальшого розвитку 

Економіка: реалії часу. - 

№ 4(14). – 2014. – С.128-

32. 

 

5(3) 
Кукурудза 

К.О. 

8 

Дослідження впливу 

крос-культурного 

фактору на ефективність 

експортної діяльності    

 Науковий вісник – 2014 

– №11 (219). – С.5-18. 

 

14(9) Тарасюк Д.В. 

9 

Дослідження шляхів 

залучення іноземного 

капіталу до банківської 

системи України    

 Науковий вісник – 2014 

– №12 (220). – С.5-15. 

 

11(8) Шайняк А. І. 

10 

Дослідження напрямків 

вдосконалення 

логістичної діяльності 

міжнародних 

транспортних 

підприємств 

 Науковий вісник, - 2015. 

-  №7. – с.10-15. 

 

6(4) 
Рябова К.І., 

Кравцов М.О. 

11 

Вдосконалення механізму 

транспортно-логістичного 

обслуговування 

міжнародних вантажних 

 Науковий вісник, - 2015. 

-  №7. – с.25-31. 

 

7(5) Рябова К.І. 



перевезень як фактору 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств. 

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

     

     

 4. Інші (тези  конференцій, тощо) 

1. 

 Стратегія 

інноваційного розвитку 

підприємств 

виноробної галузі.  

Збірник матеріалів 

матеріалів IV-ої 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Стратегії розвитку 

економічних систем на 

мікро- та макрорівнях», м. 

Дніпроперовськ 17-18 

травня 2013 року/ 

Дніпропетровськ: 

Видавничій дім 

«Гельветика», 2013. – 208 

с., С. 174-175. 

2 (1,5) Чорна О.Ю. 

2 

Сучасні напрямки 

формування стратегії 

інноваційного розвитку 

підприємств 

виноробної галузі 

України. 

1. Збірник матеріалів 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Міжнародна практика 

економічного розвитку 

країни», м. Сімферополь, 

24-25 травня 2013 року, 

у 2-х частинах/Наукове 

об’єднання «Economics»/ 

- Сімферополь: НО  

«Economics», 2013. Ч.1 – 

140 с., С. 107-108. 

 

2 (1,5) Чорна О.Ю. 

3 

Дослідження сучасних 

проблем страхових аси 

станс компаній при 

виконанні 

зовнішньоекономічних 

договорів 

Збірник матеріалів 

міжнародної конференції 

«Наука і сучасність: 

виклики глобалізації» - 

Частина 1 (Економічні 

науки): м.Київ, 25 травня 

2013 р. Центр наукових 

публікацій. 162 с., С. 6-8. 

3(2) 

Ковальчук 

Т.С.  

 

4 

Дослідження проблем та 

перспектив розвитку в 

Україні банківських 

інтернет послуг 

Актуальні проблеми 

економіки та 

менеджменту: теорія та 

практика: збірник 

матеріалів міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м.Київ, 30-

31 травня 2013 р.): У 3-х 

частинах. – К.: ГО 

«Київський економічний 

науковий центр», 2013. 

Ч. 2. – 128 с., С. 78-79. 

2(1) Павленко І.С. 



5 

Визначення ринкових 

можливостей 

підприємства – 

дистриб’ютору імпортної 

елітної кави 

Проблеми сучасної 

економіки. Збірник 

матеріалів міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м. 

Донецьк, 30-31 травня 

2013 р.) / 

Східноукраїнський 

інститут економіки та 

управління. – Донецьк: 

ГО «СІЕУ», 2013 – 

144с., С. 19-20. 

2(1) 
Кукурудза 

К.О. 

6 
Особливості експортної 

діяльності підприємств 

матеріали другої 

міжнародної інтернет-

конференції «Актуальні 

проблеми теорії та 

практики менеджменту» 

(Одеський національний 

політехнічний університет, 

м.Одеса, 23 травня 2013). – 

Одеса, ОНПУ, 2013 – 264с., 

С. 122-124. 

3(2) Труфкіна О. 

7 

Дослідження проблеми 

технічного 

переоснащення 

підприємств 

машинобудівної галузі в 

Україні 

Геоекономічні проблеми 

міжнародних відносин: 

оцінки, прогнози, 

сценарії. – Київ: КЕНЦ – 

2013. – 224с., С. 120-122. 

 

3(2) Дігіч А.В. 

8 

Перспективи розвитку 

банківської системи 

України в умовах 

глобалізації. 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Перспективи 

економічної інтеграції: 

бачення наукової 

молоді», 24-25 квітня 

2014 р., м. Одеса / 

ІПРЕЕД НАH та ін. – 

Одеса, 2014. – 187 с., С. 

110-112. 

3(2) Шайняк А.І. 

9 

Напрямки вдосконалення  

підготовки фахівців з 

проблем менеджменту, як 

засіб підвищення 

міжнародної 

конкурентоспроможності 

регіону. 

Матеріали ІІІ 

Міжнародної інтернет-

конференції «Актуальні 

проблеми теорії та 

практики менеджменту» 

(Одеський національний 

політехнічний 

університет, м. Одеса, 

22-23 травня 2014). – 

Одеса, ОНПУ, 2014. – 

243с., С. 228-230. 

  

10 

Дослідження 

особливостей виходу на 

зовнішній ринок 

підприємств сфери послуг 

 Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Соціальні 

та економічні аспекти 

3(2) Тарасюк Д.В. 



розвитку міжнародних 

відносин», 

(Дніпропетровськ, 26-28 

жовтня, 2014 р.). – 210 с., 

- С. 11-14. 

11 

Дослідження 

особливостей організації 

експортної діяльності на 

підприємствах сфери 

послуг 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Фактори 

впливу на формування 

та розвиток фінансової 

системи України» 

(Львів, 26-28 жовтня, 

2014 р., Львівська 

економічна фундація). 

193с., С. 128-130. 

3(2) Тарасюк Д.В. 

12 

Дослідження напрямків 

підвищення 

конкурентоспроможності 

вітчизняних промислових 

підприємств за рахунок 

інновацій 

 /Міжнародна науково-

практична конференція 

«виробничо-експортний 

потенціал національної 

економіки»  (Ужгород, 3-

4 жовтня 2014 р.), 203с., 

С. 98-100. 

3(2) Донець А. С. 

13 

Роль інновацій у 

забезпечені 

конкурентоспроможності 

українських підприємств 

в міжнародному 

економічному середовищі 

Сучасна економіка та 

пошук ефективних 

механізмів 

господарювання: збірник 

тез наукових робіт 

учасників Міжнародної 

науково-практичної 

конференції для 

студентів, аспірантів та 

молодих учених (м. Київ, 

17-18 жовтня 2014 р.). У 

2-х частинах. – К. : 

Аналітичний центр 

«Нова Економіка», 2014. 

–  Ч. 1. – 120 c., С. 23-25. 

3(2) Донець А. С. 

14 

Дослідження сутності та 

перспектив сучасної 

міської логістики 

 // Матеріали доповідей 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Виробничо-експортний 

потенціал національної 

економіки». Ужгород: 

Видавничий дім 

«Гельветика». – 2014. – 

С. 266-267. 

2(1) 
Лука О.О., 

Семенова І.С.   

15 

Роль логістики у 

підвищенні ефективності 

роботи міжнародних 

транспортних 

підприємств 

Матеріали міднародної 

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

проблеми сучасних наук 

- 2015» (07-15 червня 

2015). Пшемисль: Наука і 

освіта. – 2015. – С. 56-57. 

2(1) Кравцов М.О. 

16 Іноземні інвестиції як  Матеріали першої 3(2) Семенова І.С. 



засіб підвищення 

конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств 

міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

«Формування потенціалу 

економічного розвитку 

промислових 

підприємств» (23-24 

квітня 2015 р.) Одеса, 

ОНПУ, 2015. – С. 79-81. 

17 

Дослідження 

можливостей 

удосконалення 

транспортно-

експедиторського 

обслуговування 

міжнародних вантажних 

перевезень 

 Матеріали першої 

міжнародної науково-

практичної інтернет 

конференції 

«Формування 

потенціалу 

економічного розвитку 

промислових 

підприємств» (23-24 

квітня 2015 р.) Одеса, 

ОНПУ, 2015. – С. 117-

119. 

3(2) Рябова К.І. 

18 

Інновації як фактор 

сприяння розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 Матеріали першої 

міжнародної науково-

практичної інтернет 

конференції 

«Управління 

інноваційним розвитком 

на макро-, мезо- та  

мікрорівнях» В двох 

томах. Том 1. (5 червня 

2015 р.) Одеса, ОНПУ, 

2015. – С. 81-83. 

 

Ісмагілова 

Ю.Р., Рожкова 

О.В. 

19 

Напрямки підвищення 

конкурентоспроможності 

вітчизняних морських 

портів на інноваційних 

засадах. 

 матеріали науково-

практичної інтернет-

конференції «економічна 

кібернетика: теорія, 

практика та напрямки 

розвитку». Одеса: 

ОНПУ. – 2015. – 74-75. 

2(1) Донець А.С. 

20 

Перспективи вступу 

України до 

Європейського Союзу: 

економічний та 

громадський погляди 

матеріали до участі у ІІ-

ій Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Економіка: реалії часу і 

перспективи». Одеса: 

ОНПУ. – 2015. – с. 12-15. 

4  

21 

Громадська думка як 

інструмент менеджменту 

в сфері публічного 

управління 

 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

за міжнародною участю, 

ОРІДУ НАДУ, 28 жовтня 

2016 р.. - Одеса: ОРІДУ. 

– 2016. – С. 384-385. 

2  

     

 
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 

Конспект лекцій з 

дисципліни «Міжнародні 

організації» для студентів 

спеціальності 8.03060104 

«Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності» денної форми 

навчання 

Одеса: ОНПУ, 2013. 

 
98  

2 

Конспект лекцій з 

дисципліни: 

«Міжнародний 

менеджмент» для 

студентів спеціальності  

8.18010016 «Бізнес-

адміністрування» денної 

форми навчання 

Одеса: ОНПУ, 2014. 112  

3 

Методичні вказівки до 

виконання курсової 

роботи з дисципліни 

«Міжнародний 

менеджмент» для 

студентів спеціальності  

8.18010016 «Бізнес-

адміністрування» денної 

форми навчання 

Одеса: ОНПУ, 2015. 35  

4 

Конспект лекцій з 

дисципліни: 

«Бюджетування» для 

студентів напряму 

«менеджмент» денної та 

заочної форм навчання 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

2017. 

71  

5 

Конспект лекцій з 

дисципліни: 

«Бюджетування» для 

студентів спеціалізації 

«Бізнес-адміністрування» 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

2017. 

82  

6 

Конспект лекцій з 

дисципліни: «Стратегія 

бізнесу» для студентів 

спеціалізації «Бізнес-

адміністрування» 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

2017. 

75  

7 

Методичні вказівки до 

виконання курсової 

роботи з дисципліни 

«Економіка 

підприємства» для 

студентів напряму 

«менеджмент» денної та 

заочної форм навчання 

Одеса: ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

2017. 

16 
Савенкова 

С.В. 

 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 

Prospects of Ukraine's 

accession to the 

European Union: 

Economic and public 

views 

International conference on 

European union financial 

regulation/ Iasi, Romania, 

18.05.2017-20.05.2017. 

6(3) 
Krasnostanova 

N. 

2 

Виконання обов’язків 

куратору групи першого 

курсу 

   

3 

Участь у проведенні 

заходу: «Школа 

майбутнього менеджера» 

   

 

 

 

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

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 


