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СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць к.е.н., доцента кафедри 

менеджменту КНТЕУ Сичової Ніни Вікторівни 

 
 

№ 

з/п 
Назва 

Характер 
роботи 

Вихідні дані 
Обсяг, 
стор. 

Співавтори 

І. Наукові та науково-методичні публікації до захисту кандидатської дисертації 

1. Стратегія управління знаннями як 

запорука успіху організації (стаття) 

Друк Науковий та громадсько- політичний  журнал «Економіст». – 

2006. - №12, - с. 48-51 (0,42 д.а.) (фахове видання) 

4  

2. Соціальна відповідальність як напрям 

реалізації корпоративної стратегії 

розвитку (стаття) 

Друк Науковий журнал «Вісник національного університету водного 

господарства та природокористування - 2008. - №1(41). – с. 72-79 

(0,42 д.а., з них авторські – 0,32 д.а.) (фахове видання) 

8 Жуковська 

В.М. 

3. Стратегія соціального розвитку 

організації крізь призму 

стратегічного планування її 

соціальної інфраструктури (стаття) 

Друк Науковий журнал «Економіка і регіон. Вісник Полтавського 

національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка». – 

2008. - №3 (18). – с. 158-164 (0,47 д.а.). (фахове видання) 

7  

4. Дослідження рівня соціального 

розвитку підприємств торгівлі 
(стаття) 

Друк Науковий та громадсько- політичний журнал «Економіст». – 

2008. - №12. – с. 64-66 (0,36 д.а.). 

(фахове видання) 

3  

5. Формування стратегії соціального 

розвитку підприємств торгівлі 

(стаття) 

Друк Науковий журнал «Вісник Київського національного 

торговельно-економічного університету. – 2009. - №3. – с.40- 43 

(0,33 д.а.). (фахове видання) 

4  

6. Комплексна система показників 

оцінки стратегії соціального 

розвитку підприємства торгівлі 

(стаття) 

Друк Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових 

праць. – Випуск 255: В 9 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 

2009. – с. 534-543. (фахове видання) 

10  

7. Управління знаннями – ключ до 

успіху сучасної організації (тези) 

Друк Громадсько-державний механізм прискорення розвитку 

підприємництва (регіональний аспект): матеріали міжнар. наук.- 

практ. конф. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського 

ун-ту економіки та права, 2006. – с. 58- 59 (0,1 д.а.). 

1  



2  

8. Стратегія управління знаннями – 
запорука успіху організації (тези) 

Друк Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: 

загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: матеріали ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава: Полтав. ун-т. споживч. 

кооп. України, 2006. – с. 233-234 (0,1 д.а.). 

2  

9. Стратегія розвитку соціально-
побутової інфраструктури 
організації (тези) 

Друк Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість 

стратегій розвитку: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. – К.: Київ. 

нац. екон. ун-т, 2007. – с. 354-357 (0,12 д.а.). (фахове видання) 

2  

10. Соціальна відповідальність як 

складова загальної корпоративної 

стратегії розвитку організації (тези) 

друк Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: 

матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. А.А. Мазаракі - 

К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2007. – с. 25-26 (0,1 д.а.). 

2  

11. Управління формуванням 

соціального пакету організації 

(тези) 

Друк Управлінській потенціал у системі економічного розвитку: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. В.Г. Сумцов – 

Луганськ.: Східноукр. нац. ун-т. ім. В. Даля, 2007. – с. 139-141 

(0,12 д.а.). 

3  

12. Формування стратегії соціального 
розвитку організації (тези) 

Друк Управління розвитком соціально- економічних систем: 

глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: 

матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп.: у 2 ч. – Ч. 

2 // відп. ред. О.Б. Ступін – Донецьк.: Донец. нац. ун-т, 2007. –  

с.203-205 (0,12 д.а.). 

  

13. Моделювання стратегії соціального 

розвитку торговельного 

підприємства (тези) 

Друк Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: 

матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. А.А. Мазаракі - 

К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2008. – с. 207-208 (0,1 д.а.). 

2  

14. Моделювання процесу розробки 

стратегії соціального розвитку 

торговельного підприємства в 

умовах динамічного зовнішнього 

середовища (тези) 

Друк Пріоритети національного економічного розвитку в контексті 

глобалізаційних викликів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: 
тези доп.: у 2 ч. – Ч. 2 / відп. ред. А.А. Мазаракі - К.: Київ. нац. торг. 

екон. ун-т, 2008. – с. 228-230 (0,1 д.а.). 

2  

15. Оцінка ефективності стратегії 
соціального розвитку підприємств 
торгівлі (тези) 

Друк Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: 

матеріали міжнар. наук.- практ. конф.: - К.: Київ. нац. торг. екон. 

ун-т, 2009. – с. 228-230 (0,1 д.а.). 

2  
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ІІ. Наукові та науково-методичні публікації після захисту кандидатської дисертації 

16. Дослідження ціннісних орієнтацій 

студентів: методичні підходи 

(стаття) 

Друк Всеукраїнський науково- виробничий журнал «Сталий 

розвиток економіки». – Хмільницький, 2011. - №1(4) – 

с.208-211. (0,3) (фахове видання) 

4 Волобуєв М.І.- 

17. Методичне забезпечення оцінки 
результативності та ефективності 
стратегії  соціального розвитку 
підприємств торгівлі (стаття) 

друк Всеукраїнський науково- виробничий журнал «Сталий 
розвиток економіки». – Хмільницький, 2011.- №2(5) – с.67-73. 
(0,43) (фахове видання) 

6 - 

18. Контроль за реалізацією стратегії 

соціального розвитку підприємства 
торгівлі (стаття) 

друк Науковий журнал «Вісник Київського національного 

університету технологій та дизайну» – 2011. - №5(61). – 

с.202- 208 (0,43 д.а.). (фахове видання) 

5 Волобуєв М.І. 

19. Стратегія соціального розвитку 

підприємства торгівлі та підходи 
до її оцінювання (стаття) 

друк Науковий журнал «Вісник Київського національного 

торговельно-економічного університету. – 2012. - 

№5(85). – с.44-50 (0,43 д.а.). (фахове видання) 

6 Сичова А.- 

20. Механізм формування кадрового 
резерву торговельного 

підприємства (стаття) 

друк Науковий журнал «Вісник Східноукраїнського 

національного університету ім. В. Даля».-2012.- №11(182) 

частина І.- с.443-449 (0,43 д.а.). (фахове видання) 

6 Сичова А.- 

21. Управління соціальним розвитком 
підприємства 

друк Науковий журнал «Вісник Київського національного 
торговельно-економічного університету. – 2015. - №4(102). – 
с.43-50 (0,43 д.а.). (фахове видання) 

7 - 

22. Investigation of socially responsible 

behavior of trade enterprises on a 

competent-based approach 

Друк Технологічний аудит та резерви виробництва. –  2017. – № 

6/4 (38). – С. 52-57. (Index Copernicus, РИНЦ, EBSCO, Ulrich's 

Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

0,7 Sylkina Y., 

Mykolaichuk I.P. 

23. Інтелектуальний капітал як основа 

розвитку компетенцій підприємства 

торгівлі 

Друк Проблеми економіки, 2018. – №2. – С. 221 – 228 (фахове 

видання, що входить до МБД UlrichswebGlobal Serials 

Directory (США), Research Papersin Economics (США), РІНЦ 

(Росія), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost (США), Cite 

Factor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), 

Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, 

OpenAcademic Journals Index та ін.) 

0,65 Миколайчук І.П. 

24 Використання методики Web-квестів в 

навчальному процесі  

Друк SMART-освіта: ресурси та перспективи: Матеріали ІІІ 

Міжнар. науково-метод. конф. (м. Київ, 7 грудня 2018 р.). – 

К.: КНТЕУ, 2018. – С..185-186. 

0,15  
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ІІІ. Основні навчально-методичні роботи 

 
22. Робоча програма з навчальної практики «Вступ до фаху» 

напрям підготовки 0502 «Менеджмент», спеціальність 

050201 «Менеджмент організацій», спеціалізація 05020101 

«Менеджмент на ринку товарів та послуг» 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ – 2007. - 

обсягом 3,00 др. арк. 

25 Іванова І.В., 

Жуковська В.М., 

Тривайло А.Ю. 

23. Робоча програма з навчальної практики «Вступ до фаху» 

напрям підготовки 0502 «Менеджмент», спеціальність 

050201 «Менеджмент організацій», спеціалізація 05020102 

«Менеджмент митної справи» 

друк Центр підготовки навчально-

методичних видань КНТЕУ – 2007. - 

обсягом 3,02 др. арк. 

26 Іванова І.В., 

Жуковська В.М., 

Тривайло А.Ю. 

24. Основи менеджменту Збірник тестових завдань у 2-х частинах 

напрям підготовки 0502 «Менеджмент», спеціальність050201 

«Менеджмент організацій» 

друк Центр підготовки навчально-

методичних видань КНТЕУ – 2008. - 

обсягом 1,02 др. арк. 

20 Іванова І.В., Попова 

О.І. 

25. Менеджмент. Збірник тестових завдань напрям підготовки 

0502 «Менеджмент», спеціальність 050201 «Менеджмент 

організацій» 

друк Центр підготовки навчально-

методичних видань КНТЕУ – 2008. - 

обсягом 1,02 др. арк. 

18 Бєлова О.І., 

Гайдай Ю.В., Ракша 

Н.В. 

26. Менеджмент. Опорний конспект лекцій. напрям підготовки 

0502 «Менеджмент», спеціальність050201 «Менеджмент 

організацій» 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ –2008. - 

обсягом 6,00 др. арк. 

60 Бєлова О.І., Гайдай 

Ю.В., 

Ракша Н.В. 

27. Збірка ситуаційних вправ з дисципліни «Менеджмент». Для 

студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент», 

спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ – 2009. - 

обсягом 3,02 др. арк. 

30 Бєлова О.І., Гайдай 

Ю.В., 

Ракша Н.В. 

28. Програма та робоча програма з дисципліни «Управління 

розвитком персоналу» Освітньо–кваліфікаційний рівень 

«магістр», напрям підготовки 0502 «Менеджмент» 

спеціальність «Менеджмент персоналу» 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ – 2009. - 

обсягом 3,0 др. арк. 

25 Жуковська В.М. 

29. Програма та робоча програма з дисципліни «Кадровий аудит» 

Освітнь–кваліфікаційний рівень «магістр», напрям підготовки 

0502 «Менеджмент» спеціальність «Менеджмент персоналу» 

2009р. 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ – 2009. - 

обсягом 3,0 др. арк. 

25 Жуковська В.М. 

30. Збірка ситуаційних вправ з дисципліни «Організаційна 

поведінка» Освітньо–кваліфікаційний рівень «магістр», 

напрям підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальність 

«Менеджмент інноваційної діяльності» 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ – 2010. - 

обсягом 2,8 др. арк. 

25 Жуковська В.М. 



5  

31. Робоча програма з навчальної практики «Вступ до фаху» 

напрям підготовки 030601 «Менеджмент», 

спеціальність03060101 «Менеджмент персоналу» 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ – 

2012. - обсягом 3,00 др. арк. 
34 

Бай С.І., 
Жуковська В.М.,  

Гайдай Ю.В. 

32. Збірка ситуаційних вправ  з дисципліни «Управління 

персоналом» Освітньо–кваліфікаційний рівень «бакалавр», 
напрям підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальність 

«Менеджмент організацій торгівлі» 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ – 

2016. - обсягом 3,00 др. арк. 
30 

- 

33. “Само менеджмент»: програма та робоча програма з 
дисципліни., Освітньо–кваліфікаційний рівень «бакалавр», 
напрям підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальність 
«Менеджмент організацій торгівлі» 

друк Центр підготовки навчально- 

методичних видань КНТЕУ – 

2016. - обсягом 3,00 др. арк. 
30 

Волобуєв М.І. 

34. Менеджмент персоналу : програма та робоча програма  друк Київ : КНТЕУ, 2017. – 31 c. 1,3 Сичова Н.В. 

35. Основи менеджменту : опорний конспект лекцій друк Київ : КНТЕУ, 2017. – 117 с. 3,8 Миколайчук І.П., 

Ціпуринда В.С.  

та ін. 

36. Human resource management = Управління персоналом : 

програма та робоча програма 

друк Київ : КНТЕУ, 2017. – 32 c. 1,2 Бай С.І.,  

Бєляєва Н.С. 

Миколайчук І.П., 

Хмурова В.В. 

37. Організаційна поведінка: опорний конспект лекцій друк К.: КНТЕУ, 2018. – 51 с.  Жуковська В.М., 

Хмурова В.В. 

38. Програма і робоча програма з дисципліни «Групова динаміка та 

комунікації» для студентів ОКР «бакалавр» галузі знань 0501 

«Інформатика та комп’ютерна техніка»  

друк К.: КНТЕУ, 2018. – 21 с 0,9 Жуковська В.М., 

Миколайчук І.П., 

Хмурова В.В. 
 


