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1 2 3 4 5 6 

Наукові праці опубліковані до захисту дисертації 

1.  Тpудовий потенціал 

Укpаїни  

тези Упpавління тpудовими 

pесуpсами: пpоблеми, 

пеpспективи pозвитку //Зб. 

доповідей міжнаpодної наук.-

пpакт. конф. Ч.2 -

Хмельницький: ТУП, 1997. 

с.302-305 

0,4  

2.  Вивчення національної 

освіти та культуpи 

тези Етнонаціональний pозвиток в 

Укpаїні та стан укpаїнської  

етнічності в діаспоpі: сутність, 

pеалії конфліктності, 

пpоблеми та пpогнози на 

поpозі ХХІ століття //Тези 

п’ятої Міжнаpодної наук-

пpакт. конф., Київ - Чеpнівці, 

1997, с.84-87 

0,4  

3.  Забезпечення 

життєдіяльності людей - 

один із напpямів 

гаpмонізації суспільства 

стаття Укpаїна: аспекти пpаці. 

Наук.економ. та сусп.-політ. 

жуpнал №3-4, 1997, с.40-43 

 

1,0 Г.Г.Стаpосте

нко 

4.   Соціально-економічний 

та екологічний вплив на 

демогpафічний pозвиток 

Житомиpщини 

стаття Житомиpщина кpізь пpизму 

століть: Наук.зб./Відп. pед. 

М.Ю.Костpиця, Житомиp: 

Жуpфонд, 1997. с.159-161 

0,5 Г.Г.Стаpосте

нко 

5.  Фоpмування тpудового, 

освітньо- культуpного 

потенціалу Укpаїни 

тези Тpудовий потенціал Укpаїни і 

його pеалізація в умовах 

pозбудови національної 

економіки //Матеpіали 

міжнаpодної наук. конф., 

Львів, 1997, с.98-102 

0,4 Г.Г.Стаpосте

нко 

6.  Питання безпеки тpудової 

діяльності 

стаття Пpоблеми пpаці, економіки та 

моделювання. Зб. наук. пpаць. 

0,5 В.В.Манзюк, 

О.А.Сластьон



 

Ч.2. Хмельницький, 1998, 

с.79-81 

енко 

7.  Тpудовий та освітньо-

культуpний потенціал 

Волині 

тези Минуле і сучасне Волині: 

Олександp Цинкаловський і 

Волинь. Матеpіали ІХ наук. 

істоpико-кpаєзнавчої 

міжнаpодної конф. Наук.зб., 

Луцьк, 1998, с.269-271 

0,5 Г.Г.Стаpосте

нко 

8.  Пpоблема екологічної 

безпеки населення 

стаття Регіональна політика Укpаїни: 

наукові основи, методи, 

механізми /Зб.наук.пpаць. 

НАНУ ІРД - Ч.ІІІ. Львів, 1998. 

С.144-149 

 

0,5 О.А.Сластьо

ненко, 

Г.Г.Стаpосте

нко 

9.  Становлення деpжавності 

Укpаїни: демогpафічний 

аспект 

тези Пpоблеми безпеки укpаїнської 

нації на поpозі ХХІ стоpіччя. 

Мат. Всеукp. наук.- пpакт. 

конф., Київ-Чеpнівці,1998, 

с.544-554 

0,5 Г.Г.Стаpосте

нко, 

Л.Л.Таpангул 

10.  Демогpафічні пpоцеси в 

pегіонах Укpаїни 

стаття Розбудова деpжави, № 5-6, 

1998, с. 42-50 

1,0 Г.Г.Стаpосте

нко, 

Л.Л.Таpангул 

11.  Тpансфоpмація 

демогpафічних пpоцесів в 

pегіонах Укpаїни 

стаття Укpаїна: аспекти пpаці, №7, 

1998, с.31-33 

 

0,5 Г.Г.Стаpосте

нко, 

Л.Л.Таpангул 

12.  Освітньо-культуpний та 

тpудовий потенціал в 

туpистичних pайонах 

Укpаїни: демогpафічний 

аналіз 

тези Туpистично-кpаєзнавчі 

дослідження, Вип.1 //Мат. ІІІ 

Всеукp. Наук.-пpакт.конф. 

Київ, 1998, с.252-263 

 

0,5 Г.Г.Стаpосте

нко, 

Л.Л.Таpангул 

13.  Питання сучасного 

оподаткування 

pекpеаційної галузі 

тези Пpоблеми та шляхи pозвитку 

податкової системи Укpаїни. 

Матеpіали наук.-пpакт. конф., 

К.: - Іpпінь, 1998, С.230-236 

0,5 Г.Г.Стаpосте

нко, В.А. 

Сіренко, 

О.М. 

Толстова 

14.  Кризова соціально-

демографічна ситуація в 

сім’ї та державі 

тези Жінки на порозі третього 

тисячоліття// Наук.-практ. 

конф. Жінки Чернігівщини: 

історія і сучасність. Чернігів, 

1999 

0,5 Г.Г. 

Старостенко 

15.  Вплив соціально-

економічної та 

екологічної кризи на  

динаміку чисельності 

населення (на прикладі 

Житомирської області) 

стаття Бердичівська земля в 

контексті історії України. 

Наук. Зб. "Велика Волинь" 

Т.19. Житомир М.А.К. 1999.  

С. 106-107 

0,5 Г.Г. 

Старостенко 

16.  Методичні засади 

визначення економіко-

стаття Вісник Сумського державного 

аграрного університету. 

0,5 А.І. Накай 



 

екологічного розвитку 

регіонального 

продовольчого комплексу 

Науково-методичний журнал. 

Серія «Економіка та 

менеджмент» Вип.2, 2001. 

С.387-391  

17.  Трансформація 

бюджетної системи 

тези Бюджетно-податкова політика 

в Україні (проблеми та 

перспективи розвитку) Зб. 

наук. праць за матеріалами 

наук. - практ. конференції.- 

Ірпінь: Академія ДПС 

України, 2002. С.367-368 

0,3  

18.  Трансформація 

податкової політики та  її 

вплив на інвестиційну 

діяльність 

стаття Науковий вісник АДПСУ, 

2002. - №4 (18). – С.107-109 

0,25 А. В. Бодюк 

19.  Місце і роль бюджетної 

системи у формуванні 

ринку праці 

стаття Зайнятість та ринок праці// 

Вип.17, 2002. – С.26-35 

0,6  

20.  Фінансове забезпечення 

розвитку інфраструктури 

туризму  

стаття Стали розвиток економічного 

туризму на Чорноморському 

узбережжі: Зб. матеріалів 

симпозіуму,   2-го, 10-13 

червня 2002р., - Одеса: 

ОЦНТЕІ, 2002, 

С. 130-135 

0,5  

21.  Інвестиції та ринок праці стаття Ірпінь, Академія ДПС 

України, 2002.- 144с. 

  8, 61 А.В.Бодюк, 

М.М.Касья-

ненко,Г.Г. 

Старостенко 

22.  Рекреаційно-туристична 

діяльність в Україні: 

організаційно-правове та 

економічне забезпечення 

стаття Туристично-краєзнавчі 

дослідження. Вип.4. – К.:2002. 

– С.195-213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1,2 Г.Г. 

Старостенко 

23.  Ринок праці в аграрному 

секторі України 

тези Соціально-економічні 

наслідки ринкових 

перетворень у 

постсоціалістичних країнах // 

Зб. матер. міжн. наук.-практ. 

конф. – Черкаси: Вид. відділ 

ЧНУ, 2003. – С. 90-92 

0,2 Г.Г. 

Старостенко 

24.  Регулювання ринку праці 

в аграрному секторі 

України 

стаття Вісник Черкаського 

університету. Серія 

Економічні науки. Вип.48. – 

2003. – С. 180-186. 

0,4 Г.Г. 

Старостенко 

25.  Особливості розвитку 

транскордонних регіонів 

стаття Сталий розвиток екологічного 

туризму на узбережжі 

Чорного моря // Зб. матер. 

симпоз. Одеса: 2003. – С. 

0,35 Г.Г. 

Старостенко 



 

26.  Економіко-правові основи 

організації міжнародних 

розрахунків в Україні 

тези Розвиток ринкової економіки 

на Поділлі: здобутки, 

проблеми, перспективи // 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конф. – 

Хмельницький, 2003. – С. 88-

92 

0,3 Г.Г. 

Старостенко 

27.  Проблеми залучення і 

регулювання іноземних 

інвестицій 

тези Стан і проблеми 

трансформації фінансів та 

економіки регіонів у 

перехідний період // 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції 15 травня 2003 

року у Хмельницькому 

інституті бізнесу: - 

Хмельницький, НВП “Евріка” 

ТОВ, 2003. – С.140-147 

0,5 Г.Г. 

Старостенко 

28.  Теоретичні аспекти 

дослідження страхового 

ринку України 

 Фінансово-правові засади 

перспектив розвитку 

економіки України // 

Матеріали І міжнародної 

науково-практичної 

конференції 4-6 грудня. – 

Хмельницький: ТУП, 2003. – 

С.103-107 

0,25 Г.Г. 

Старостенко,  

В.І. Коваль  

29.  Теоретико-методологічні 

засади дослідження 

демографічнго розвитку 

регіонів України. 

стаття Зб. наук. праць 

Прикарпатського університету 

ім. В. Стефаника, 2004 

 Г.Г. 

Старостенко 

30.  Теоретичні аспекти 

дослідження страхового 

ринку України 

стаття Вісник Тернопільського 

університету Поділля. Ч.2.- 

Т.2. Економічні науки. – 

Хмельницький, 2004. – С.15-

19. 

1,0  

31.  Теоретико-методологічні 

засади дослідження 

демографічнго розвитку 

регіонів України 

 

стаття Зб. наук. праць 

Прикарпатського університету 

ім. В. Стефаника. 

 Г.Г. 

Старостенко 

32.  Фінансовий аналіз: 

Навчальний посібник 

Навча

льний 

посіб

ник 

К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 224 с. 

Гриф МОН  України 

 

14,0 Г.Г. 

Старостенко 

33.  Державне регулювання 

промисловості в період 

трансформації економіки 

тези Теорія та практика 

державного управління в 

умовах євроінтеграціцї: 

Матер. наук.-практ. конф. 

Тези доп. (8-9 черв.2006 р.) / 

  



 

Відп. Ред.. Р.А. Слав’юк. – 

Луцьк: Волинська обласна 

друкарня, 2006. – С. 191-193. 

34.  Промисловий 

менеджмент в період 

трансформації форм 

власності 

тези Методологія та практика 

менеджменту на порозі ХНІ 

століття: загальнодержавні, 

галузеві та регіональні 

аспекти. Матеріали ІІІ Міжн. 

наук.-практ.конф. – Полтава: 

ПУСКУ, 2006. –С. 100 

0,1  

35.  Інвестиційно-

інноваційний розвиток 

внутрішнього ринку 

промислової продукції 

стаття Вісник Хмельницького 

національного університету. – 

2007. - №6. – Т.2. – С.72-77. 

0,7  

36.  Глобалізація як фактор 

інноваційного розвитку 

внутрішнього ринку 

промислової продукції в 

Україні  

стаття //Вісник Хмельницького 

національного університету. – 

2008. - №5. – Т.1. – С.220-224 

0,4  

37.  Роль держави у 

становленні інноваційної 

моделі економіки 

тези Стратегія забезпечення 

сталого розвитку України 

//Матеріали міжнар. аук.-

практ. конф. – м. Київ,20 

травня 2008 р. - К.: РВПС 

України НАН України, 2008. – 

ч.3. – С. 232-236 

0,4  

38.  Інвестиційно-

інноваційний вектор 

розвитку економіки 

стаття Фінансова система України: 

становлення та розвиток.//Зб. 

Наук. Праць. – Острог. – Вид-

во «Національний університет 

«Острозька академія», 2008. – 

Вип. 10. – Ч.1. – С. 408-416 

0,5 Г.Г. 

Старостенко. 

39.  Венчурне фінансування  в 

сучасних умовах 

вітчизняної інноваційної 

економіки 

тези Інноваційний розвиток 

економіки і фінансів України 

в умовах глобалізації // 

Зб.наук. праць міфжн.наук.-

практ конф. – Хмельницький, 

2008. – С. 97-99. 

0,4 Г.Г. 

Старостенко 

Р.С. 

Квасницька 

40.  Інноваційний розвиток 

економіки України в 

умовах глобалізації 

тези Інноваційний розвиток 

економіки і фінансів України 

в умовах глобалізації // 

Зб.наук. праць міфжн.наук.-

практ конф. – Хмельницький, 

2008. – С. 117-123 

0,5  

41.  Конкуренція, як форма 

існування внутрішнього 

ринку промислової 

продукції 

стаття Вісник Хмельницького 

національного університету, 

2009, №2, Т.1. С.51-57 

0,64  



 

42.  Основні види 

конкурентних відносин на 

внутрішньому ринку 

промислової продукції 

стаття Фінансова система України. 

Збірник наукових праць. – 

Острог: Видавництво 

Національного університету 

«Острозька академія», 2009. – 

Випуск 10. – Ч.1. – с.313-323. 

0,62  

43.  Внутрішній ринок 

промислової продукції як 

основа економічного 

зростання 

стаття Національне господарство 

України: теорія та практика 

управління//Збірник наукових 

праць.- К.: РВПС НАН 

України,2009 

0,61  

44.  Інвестиційно-

інноваційний вектор 

розвитку економіки 

стаття Фінансова система України. 

Збірник наукових праць. – 

Острог: Видавництво 

Національного університету 

«Острозька академія», 2008. – 

Випуск 10. – Ч.1. – с.425-434.  

0,74 Старостенко 

Г.Г. 

45.  Реалії та перспективи 

співробітництва 

стаття 2-й номер Зб. Наук. праць 

Національного університету 

державної податкової служби 

України, 2009. 

0,4 Старостенко 

Г.Г., 

Подсядло 

Л.П. 

46.  Внутрішній ринок 

промислової продукції як 

основа економічного 

зростання 

стаття Національне господарство 

України: теорія та практика 

управління: зб. Наук. праць – 

К.: Рада по вивченню 

продуктивних сил України 

НАН України, 2009. – с.66-70 

0,47  

47.  Конкурентоспроможність 

як форма існування 

внутрішнього ринку 

промислової продукції 

стаття Вісник Хмельницького 

національного університету № 

2, том 1, 2009. с. 53-58. 

0,51  

48.  Основні види 

конкурентних відносин на 

внутрішньому ринку 

промислової продукції 

стаття Фінансова система України. 

Збірник наукових праць. – 

Острог: Видавництво 

Національного університету 

«Острозька академія», 2009. – 

Випуск 12. – с.257-267. 

0,7  

49.  Методи дослідження 

фінансового аналізу 

(стану) суб’єктів 

господарювання 

стаття Вісник Хмельницького 

національного 

університету,2009,№6, Т.3, 

С.268-272 

 

0,45  

50.  Україна – Польща – ЄС: 

реалії та перспективи 

співробітництва 

стаття Національна бібліотека ім.. 

Вернадського: http: 

www.nbuv.gov.ua/e-

journals/Znpnudps/index.html 

 

0,63 Старостенко 

Г.Г. 

Подсядло 

Л.П. 

51.  Конкурентні відносини на тези «Сучасні виклики для України 0,69  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/


 

внутрішньому ринку 

легкої промисловості 

у сфері політики, економіки та 

права в умовах глобалізації» 

Матеріали Міжнародної 

конференції, Ірпінь, 2010 

52.  Регулювання ринку 

освітніх послуг в 

структурі соціально-

економічних відносин 

тези Розвиток легкої 

промисловості в умовах 

активізації євроінтеграційних 

процесів // Матеріали між 

нар.наук.-практ.конф. м. Київ, 

29 жовтня 2010р. – К.: РВПС 

України НАН України, 2010. – 

72-74 с. 

0,2  

53.  Державний механізм 

захисту внутрішнього 

товарного ринку 

 

тези Сучасна освіта в Україні: 

європейські орієнтири// 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 17 грудня 2010 

року,м.Київ, КиМУ.С.455-468 

0.48  

54.  Державна економічна 

політика розвитку легкої 

промисловості 

 

стаття РВПС України НАН України, 

2010р. 

0,52  

55.  Державний механізм 

регулювання взаємодії 

внутрішнього та 

зовнішнього ринків легкої 

промисловості 

стаття Державне управління: 

удосконалення та розвиток. 

С.22-29 

0,51  

56.  Державний організаційно-

економічний механізм 

регулювання та 

активізації розвитку 

внутрішнього ринку 

продукції легкої 

промисловості 

стаття РВПС України НАН України, 

2010р. 

0,52  

57.  Державне регулювання 

внутрішнього ринку 

легкої промисловості 

стаття РВПС України НАН України, 

2010р. 

0,56  

58.  Державне регулювання  

внутрішнього ринку та 

шляхи та його активізації 

стаття Київський міжнародний 

університет, «Сучасні питання 

економіки і права»,В.ІІ, с.34-

40 

0,7  

59.  Оцінка стану та тенденції 

розвитку внутрішнього 

ринку продукції легкої 

промисловості 

 

стаття Актуальні управлінські і 

економічні проблеми 

сучасності, №3, 2010. С.31-40 

0,6  

 

 

 

 

 

60.  Стратегії активізації стаття РВПС України НАН України, 0,2  



 

внутрішнього ринку 

промислової продукції 

2010р.  

 

 

61.  Законодавчі аспекти 

активізації розвитку 

легкої промисловості 

стаття РВПС України НАН України, 

2010р. 

0,19 Г.Г.Старосте

нко, 

Р.С.Квасниць

ка 

 

 

 

62.  Внутрішній ринок легкої 

промисловості: стан та 

тенденції розвитку 

стаття Актуальні управлінські і 

економічні проблеми 

сучасності,№2(2), 2010. С.51-

61 

0,7  

 

 

 

 

Наукові праці опубліковані після захисту дисертації 

63.  Державна економічна 

політика розвитку легкої  

промисловості 

стаття Журнал «Інвестиції: практика 

та досвід», 2011 р.,№3, с.116-

119 

0,5  

 

 

 

64.  Удосконалення 

організаційно - 

економінчого механізму 

активізації розвитку 

внутрішнього ринку 

стаття Журнал «Інвестиції: практика 

та досвід», 2011 р.,№2, с.127-

132 

0,71  

 

 

 

 

 

65.  Облік основних засобів 

підприємств легкої 

промисловості 

тези Розвиток бухгалтерського 

обліку в умовах інтеграційних 

процесів// Матеріали 

Всеукраїнського науково-

методичного семінару, 27 

жовтня 2011 року.м.Ірпінь, 

НУДПСУ, с.171-17 

0,19  

 

 

 

 

66.  Система маркетингу 

підприємств легкої 

промисловості та напрями 

підвищення її 

ефективності 

тези «Антикризовий розвиток 

соціальних та економічних 

процесів в умовах 

глобалізації»// Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції, 18-19 

квітня 2012 року.С.58-60 

0,27  

 

 

67.  Аналіз та облік основних 

засобів в умовах 

нестабільного 

фінансового простору 

 

тези Досвід роботи підприємств 

при фінансовій кризі: Збірник 

наукових праць всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції.-Миколаїв:Ділова 

інформація, 2012.-С.66-68 

0,2  

 

 

 

68.  Організація 

управлінських відносин в 

стаття Сучасні питання економіки і 

права. Збірник наукових праць 

0,57  

 



 

секторі легкої 

промисловості 

КМУ»,2012.  

 

69.  Основні засади 

державного управління в 

умовах переходу до 

інформаційної економіки 

стаття Ірпінські читання 

( НУДПСУ), 2012 

0,63 Г.Г.Старосте

нко 

70.  Концептуальні основи 

державного регулювання 

розвитком внутрішнього 

ринку продукції легкої 

промисловості України 

стаття  

Збірник наукових праць МПІ 

0,67   

71.  Стратегія активізації 

внутрішнього ринку 

продукції легкої 

промисловості 

стаття Збірник наукових праць 

ТНЕУ, 2012.-С.272-277 

 

0,69  

72.  Государственный 

организационно-

экономический механизм 

регулирования 

конкуренции в процессе 

развития внутреннего 

рынка продукции легкой 

промышленности 

Украины 

стаття Весник Воронежского 

государственного 

технического университета 

0,63  

73.  Методологія дослідження 

організаційно-

економічного механізму 

функціонування 

внутрішнього ринку 

промислової продукції 

стаття Збірник наукових праць УГІ 

м.Буча 

1,15  

74.  Регулирование 

конкуренции на рынке 

легкой промышленности 

Украины 

стаття Журнал «Культура народів 

Причорномор’я»,2012 

0,65  

75.  Маркетинг как основа 

конкуренции на рынке 

товаров легкой 

промышлености 

тези Материали ХІІІ 

Международной научно-

практической конференции 

«Концепции маркетинга 

предприятиями и 

предпринимательскими 

структурами»25-26 апреля 

2012 

0,3  

76.  Державне регулювання 

внутрішнього ринку 

легкої промисловості 

стаття «Збірник наукових праць 

Державного економіко-

технологічного університету 

транспорту» Бориспіль, БІММ 

при МАУП, 2012. 

0,6  

77.  Управління тези Матеріали VI Міжнародної 0,2  



 

інформаційною 

діяльністю як складовою 

суспільного виробництва 

науково-практичної 

конференції «Методологія та 

практика менеджменту у ХХІ 

столітті: загальнодержавні, 

галузеві те регіональні 

аспекти» 26-27 квітня 2012.- 

Полтавський університет 

економіки і торгівлі.-С.361-

364 

78.  Економічна сутність 

оплати праці як категорії 

облікового процесу 

тези Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

проблеми розвитку економіки 

в умовах глобалізації» 26-27 

квітня 2012 Чортківський 

інститут підприємництва і 

бізнесу ТНЕУ 

0,19  

79.  Соціалізація економіки в 

контексті нових реалій 

національного розвитку 

тези Матеріали Науково-

практичної конференції за 

міжнародною участю 

«Завдання державного, 

регіонального та 

муніципального управління в 

контексті нових реалій 

національного розвитку» 6 

квітня 2012 року 

0,13 Г.Г.Старосте

нко 

80.  Система маркетингу 

підприємств легкої 

промисловості та напрями 

підвищення її 

ефективності 

тези Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Антикризовий 

розвиток соціальних та 

економічних процесів в 

умовах глобалізації» 17-18 

квітня 2012 р. 

0,27  

81.  Ринок промислової 

продукції як основа 

соціально-економічного 

зростання 

тези Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Розвиток 

бухгалтерського обліку, 

контролю та аналізу в 

сучасних концепціях 

управління» 1-3 червня 2012 

р. м.Судак, АР Крим, 

Таврійський національний 

університет 

ім..В.І.Вернадського.-С.41-43 

0,19  

82.  Навчальний посібник 

«Політична економія» 

посіб

ник 
Навчальний посібник 

«Політична економія» 

К.:Кондор-Видавництво, 

2013.-464с.  

Гриф МОН  України 

41,14 Старостенко 

Г.Г. 



 

 

83.  Специфіка обліку 

операцій з оподаткування 

банківської діяльності 

 

тези Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Підсумки розвитку 

економіки України: проблеми, 

перспективи, ефективність», 

м. Київ, Київський 

міжнародний університет 

22 листопада 2013 року 

0,2  

84.  Механизми залучення 

інвестицій для 

регіонального розвитку  

моног

рафія 

Монографія / за ред. 

О.В.Мягкової  - К.: КиМУ, 

2013.- 404с. 

16,8 Воронов 

М.П., 

Дихнич І.В., 

Мягкова О.В.  

85.  Запровадження 

інноваційних заходів 

щодо уніфікації 

національних та 

міжнародних стандартів 

обліку необоротних 

активів                          

стаття Сучасні питання економіки і 

права. Збірник наукових праць 

КМУ, 2014. 

 

0,63  

86.  Теоретичні засади 

формування трудового 

потенціалу регіону  

тези Модернізаційні процеси 

державного та 

муніципального управління: 

[тези наук. – практич. 

конференції за міжнародною 

участю]– К: Академія 

муніципального управління, 

04.04.2014. 

0,2  

87.  Управління 

інформаційною 

діяльністю як складовою 

суспільного виробництва   

тези Інноваційні економічні 

технології для розвитку 

підприємств, регіонів, країн : 

[тези наук. – практич. 

конференції за міжнародною 

участю] м. Дніпропетровськ, 

жовтень 2014 р. 

0,2  

88.  Економічна сутність 

оплати праці як категорії 

облікового процесу 

тези Структурні трансформації 

національних економік в 

умовах глобалізації : [тези 

наук. – практич. конференції 

за міжнародною участю], м. 

Миколаїв, жовтень 2014 р. 

0,2  

89.  Innovative measures on 

unification of national and 

International standards of 

accounting non-negotiable 

assets  

 

стаття Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu 

avýzkum (Central European 

Journal)№ For Science And 

Research ) №9 2014, p.  70-77. 

–[Міжнародна наукометрична 

база: ЕС и БРИНЦ]. 

0,58  

90.  Контролінг як дієвий тези Модернізаційні процеси 0,2  



 

засіб прийняття 

ефективних 

управлінських рішень 

 

державного та 

муніципального управління: 

[тези наук. – практич. 

конференції за міжнародною 

участю]– К: Академія 

муніципального управління,03 

.04.2015. 

91.  Актуалізація управління 

оборотним капіталом 

підприємства 

тези Механізми, стратегії, моделі 

та технології управління 

економічними системами за 

умов інтеграційних процесів: 

теорія, методологія, практика 

тези ІІ наук. – практич. 

конференції за міжнародною 

участю]–Хмельницький – 

Яремче 8-10 жовтня 2015р. 

0,2  

92.  Концептуальні аспекти 

управління оборотними 

активами 

тези Соціально-економічний 

розвиток держави: досвід 

проблеми, перспективи: [тези 

наук. – практич. конференції 

за міжнародною участю]– К.: 

23-24 жовтня 2015 року 

0,2  

93.  Інституціональне 

забезпечення державного 

регулювання розвитку 

внутрішнього ринку 

тези Економіка і менеджмент:  

сучасні трансформації в епоху 

глобалізації: [тези наук. – 

практич. конференції за 

міжнародною участю] 

м. Клайпеда (Литва)  

29 січня 2016 року 

0,2  

94.  Запровадження методу 

ситуаційного підходу для 

формування професійної 

компетентності  

тези Розвиток креативного 

публічного управління:  [тези 

наук. – практич. конференції 

за міжнародною участю]- К.: 8 

квітня 2016 року 

0,2  

95.  Використання 

інноваційних методів 

навчання для формування 

професійної 

компетентності 

тези Формування сучасного 

економічного простору: 

переваги, ризики, механізми 

реалізації: [тези наук. – 

практич. конференції за 

міжнародною участю]–Тбілісі 

(Грузія): 29 квітня 2016 р. 

0,2  

96.  Формування професійної 

компетентності шляхом 

запровадження 

інноваційних освітніх 

технологій  

тези Механізми, стратегії, моделі 

та технології управління 

економічними системами за 

умов інтеграційних процесів: 

теорія, методологія, практика: 

[тези наук. – практич. 

конференції за міжнародною 

участю] – Кам'янець-

Подільський: 6-8 жовтня 2016 

0,2  



 

р. 

97.  Кейс метод: розвиток та 

перспективи 

впровадження в освітню 

діяльність 

тези Сучасний стан цивільного 

захисту України: перспективи 

та шляхи до європейського 

простору: Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  в рамках ХV 

Міжнародного виставкового 

форуму “Технології захисту / 

ПожТех 2016” 11-12 жовтня 

2016 р.). 

0,125  

98.  Організаційний механізм 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

навчально-методичних 

центрів сфери цивільного 

захисту на основі 

компетентнісного підходу 

стаття Науковий збірник  

ІДУЦЗ №4, 2016 р. 

0,4 

 

МихайловВ.М

., Ковровський 

Ю.Г.,  

Павлов С.С. 

99.  Реалізація інноваційних 

освітніх технологій для 

формування професійної 

компетентності 

педагогічних працівників 

навчально-методичних 

ентрів сфери цивільного 

захисту  

тези Реалії та перспективи 

розвитку суспільства: 

соціальні, психологічні і 

політичні аспекти: 

Міжнародна науково-

практична конференція. м. 

Сладковічево (Словацька 

Республіка) 28-29 жовтня 2016 

р. 

0,2  

100.  Концептуальні засади 

формування професійної 

компетентності  

тези Проблеми техногенно- 

екологічної безпеки: освіта, 

наука, практика: 

Всеукраїнська науково-

практична конференція — 

Харків  

24 листопада 2016 р. 

0,125  

101.  Впровадження 

навчального тренінгу 

MACSIM як засобу 

підготовки педагогічних 

працівників навчально 

методичних центрів 

сфери цивільного захисту  

стаття Науковий збірник  

ІДУЦЗ №4, 2016 р. 

0,5  

102.  Формування професійної 

компетентності 

працівників сфери 

цивільного захисту 

шляхом запровадження 

активних методів 

навчання  

тези Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція “Державне 

управління у сфері цивільного 

захисту наука, освіта, 

практика” Харків 22-23 

лютого  2017 р.; 

0,2  

103.  Використання тренінгу  тези Міжнародна наукова 0,2  



 

MACSIM для підготовки 

педагогічних працівників 

сфери цивільного захисту 

конференції"Інноваційна 

економіка: процеси, стратегії, 

технології",  27 січня 2017 

року (Кельце, Республіка 

Польща). 

104. Інноваційна освіта 

педагогічних працівників 

сфери цивільного захисту  

тези Міжнародна наукова 

конференція «Економіка і 

менеджмент: сучасні 

трансформації в епоху 

глобалізації» Клайпеда 

(Литва) 

0,2  

105. Формування професійної 

компетентності 

педагогічних працівників 

сфери цивільного захисту 

шляхом впровадження 

компетентнісного підходу 

тези Міжнародна науково-

практична конференціях 

“Попередження і ліквідація 

надзвичайних ситуацій: 

методи, технології, проблеми 

та перспективи”   

28 квітня 2017 р.  

0,2  

106. Сучасні методи 

підвищення професійної 

компетентності 

педагогічних працівників 

НМЦ  ЦЗ та БЖД 

тези Сучасний стан цивільного 

захисту України та 

перспективи розвитку 19 

Всеукраїнська науково-

практична конференція  в 

рамках ХVІ Міжнародного 

виставкового форуму 

“Технології захисту / ПожТех 

2017” 10-11 жовтня 2017 р.). 

0,2  

107. Впровадження сучасних 

методів навчання для 

формування професійної 

компетентності 

педагогічних працівників 

сфери цивільного захисту  

тези Національні цінності й 

національні інтереси в системі 

публічного управління: 

матеріали наук.-практ. конф. 

за міжнар. участю (Київ,12 

жовтня 2017 р.)/ за заг.ред. 

В.С. Куйбіди,  І.В.Розпутенка 

— К.: НАДУ, 2017. — Т. І.   

392 с. 

0,2  

108. Впровадження системи 

імітаційного 

моделювання в 

підготовку педагогічних 

працівників сфери 

цивільного захисту 

стаття Науковий збірник  

ІДУЦЗ №5, 2017 р. 

  

109. Підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

педагогічних працівників 

сфери цивільного захисту 

шляхом впровадження 

сучасних методів 

навчання план  

тези Інноваційна економіка: 

процеси, стратегії, 

технології”: матеріали ІІ 

Міжнародної наукової 

конференції ( Кельце, 

Республіка Польща, 26 січня 

2018)  

 Михайлов 

В.М 



 

110. Теорія і практика 

формування професійної 

компетентності 

педагогічних працівників 

навчально-методичних 

центрів сфери цивільного 

захисту 

тези International Scientific-Practical 

Conference Integration of 

Business Structures: Strategies 

and Technologies, February 23, 

2018. Tbilisi, Georgia: Baltija 

Publishing. 218 pages., С. 95-98 
 

 Романюк 

Н.М. 

111. Реалізація інноваційних 

освітніх технологій для 

формування професійної 

компетентності 

педагогічних працівників 

навчально-методичних 

центрів сфери цивільного 

захисту 

тези Стратегія реформування 

організації цивільного 

захисту. Том 1. Цивільний 

захист України: сучасний 

стан, здобутки, проблеми, 

перспективи розвитку: 

матеріали науково-практичної 

конференції. - Київ: ІДУЦЗ, 

2018. - 345 с. С. 193-196 

 Романюк 

Н.М. 

112. Державне управління 

трудовою міграцією 

населення та її вплив на 

економічне становище 

країни  

стаття Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія: 

Міжнародні економічні 

відносини та світове 

господарство. м. Ужгород: 

Випуск18, 2018. - С.74-77. 

 Старостенко 

Г.Г. 

113. Вплив інвестицій на 

стимулювання розвитку 

ринку робочої сили  

тези Міжнародна науково-

практична конференція 

“Економічні, політичні та 

культурологічні аспекти 

європейської інтеграції 

України в умовах нових 

глобалізаційних викликів” м. 

Ужгород, 16-17 квітня 2018 р.  

 Старостенко 

Г.Г. 

114. Креативність та 

інноваційність: основні 

напрями удосконалення 

системи освіти 

тези Реформування національної 

безпеки: історія, сучасність, 

перспективи. Матеріали ІІ 

підсумкової науково-

практичної конференції. 

18.05.2018. УДО 

  

115. Трансформація людського 

капіталу — основний 

вектор розвитку 

креативної економіки 

тези ІІ Міжнародна наукова 

конференція “Економіка та 

суспільство: сучасні вектори 

розвитку” Лейпциг, 

Німеччина 27 квітня 2018 р. 

 Михайлов 

В.М. 

116. Аналіз основних 

складових розвитку 

фінансового ринку 

України в системі оцінки 

її конкуренції  

тези Міжнародна конференція 

“Формування сучасного 

конкурентного середовища: 

інтеграція та глобалізація” 

Університет Гринвіч, м. 

Гринвіч  Велика Британія, 25 

травня 2018 р. 

 Квасницька 

Р.С., 

Старостенко 

Г.Г. 



 

117. Практика формування 

компетентностей 

керівного складу і 

фахівців, діяльність яких 

пов'язана  з організацією 

та проведенням заходів з 

питань цивільного 

захисту 

тези Щорічна науково-практична 

конференція за міжнародною 

участю “Актуальні питання 

підготовки фахівців у сфері 

публічного управління та 

адміністрування” (м. Київ, 1-2 

листопада 2018 р.) т.1, С.264-

269 

 Михайлов 

В.М., 

Ковровський 

Ю.Г.,  

Павлов С.С. 

118. Розвиток креативності як 

напрям удосконалення 

системи освіти  

тези II International Scientific 

Conference Anti-Crisis 

Management: State, Region, 

Enterprise: Conference 

Proceedings, Part I, November 

23th, 2018. Le Mans, 

France: Baltija Publishing. 144 

pages 

ISBN 978-9934-571-57-2 

  

119. Інкорпорування 

імітаційного 

моделювання в 

підготовку фахівців сфери 

цивільного 

захисту 

тези Матеріали ІІ Науково-

практичної конференції (за 

міжнародною участю) — 

Київ: ІДУЦЗ, 2019 . - 139 с. 

 Павлов С.С. 

120. Актуальні питання 

вдосконалення підготовки 

фахівців сфери 

цивільного захисту  

тези II International Scientific 

Conference Development of 

Socio-Economic Systems 

in a Global Competitive 

Environment: Conference 

Proceedings, May 24 

th, 2019. 

Le Mans, France: Baltija 

Publishing. 200 pages. 

ISBN 978-9934-571-91-6 

 Михайлов 

В.М. 

121.   Інтернаціоналізація та 

глобалізація 

відтворювальних процесів  

тези ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні 

тенденції формування 

соціальної відповідальності 

бізнесу» (м. Лісабон, 

Португалія) 28 червня 2019 р. 

 Старостенко 

Г.Г. 

122. Стратегічне управління 

корпоративним сектором: 

глобальні моделі та 

національні особливості   

колек

тивна 

моног

рафія 

Strategic Management: Global 

Trends and National 

Peculiarities. – Collective 

monograph. – Poland: 

Publishing House “Baltija 

Publishing”, 2019. – 712 p. 

ISBN 978-9934-571-92-3 

 Старостенко 

Г.Г. 

123.  Теоретичні засади 

регіональної політики у 

сфері туризму  

тези International Scientific 

Conference Economy 

Digitalization: Processes, 

 Костянчук О. 



 

Strategies, Technologies: 

Conference Proceedings, 

January 24th, 2020. 

Kielce, Poland: Baltija 

Publishing. 148 pages. 

ISBN 978-9934-588-31-0 

124. Управління розвитком 

туристичної сфери в 

регіонах 

Колек

тивна 

моног

рафія 

Prognostication and planning of 

economic development: 

microeconomic and 

macroeconomic levels. – Multi-

authored monograph. – Vol. 1. – 

Lithuania: Publishing 

House “Baltija Publishing”, 

2019. – 420 p. 

ISBN 978-9934-588-30-3 

 Старостенко 

Г.Г. 

125. Концептуальні засади 

управління туристичною 

сферою на прикладі 

Житомирської області  

Статт

я 

Вчені записки ТНУ  

Серія: Державне управління 

 Костянчук О. 
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