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№  

пор. 
Назва  

Харак-

тер 

роботи 

Вихідні дані 
Обсяг 

сторінок 
Співавтори 

1. Наукові роботи 

1. Місце операційного менеджменту в загальній 

системі менеджменту  

Наукова 

стаття 

Сучасні економічні проблеми розвитку 

підприємництва: Зб. наук. праць. - К.: 

КДТЕУ, 2000. 

7 - 

2 Управління якістю як філософія 

функціонування роздрібного торговельного 

підприємства  

Тези Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – К.: 

КДТЕУ, 2000. 

2 - 

3. Особливості операційного менеджменту в 

роздрібній торгівлі  

Наукова 

стаття 

Вісник КДТЕУ. — 2000. — №2. 7 - 

4. Методичні основи дослідження операційного 

менеджменту підприємств роздрібної торгівлі  

Тези Вісник ХДПУ. - 2000, випуск 122. 4 - 

5. Дослідження практики функціонування 

операційної системи підприємств роздрібної 

торгівлі  

Наукова 

стаття 

Вісник ДонДУЕТ. — 2001. — № 2 (10). 10 - 

6. Застосування проектного підходу в 

операційному менеджменті роздрібного 

торговельного підприємства  

Наукова 

стаття 

Менеджер (Вісник ДонДАУ). — 2001. — 

№1(13). 

7 - 

7. Операційний менеджмент у роздрібній 

торгівлі та передумови його здійснення  

Наукова 

стаття 

Вісник КНТЕУ. — 2001. — №3. 8 - 



8. Концепція застосування системи управління 

товарними запасами “точно у термін” на 

підприємстві роздрібної торгівлі  

Тези Матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. — 

Черкаси: ЧДТУ. — 2001. 

3 - 

9. Оцінка ефективності операційного 

менеджменту роздрібного підприємства як 

основа оптимізації управлінських рішень  

Наукова 

стаття 

Дослідження соціально-еконо-мічних 

проблем перехідного періоду: Науковий 

вісник. Випуск ІІІ. — Чернівці: ЧТЕІ 

КНТЕУ. — 2001. 

4 - 

10. Проектування операційної системи як основа 

успішності функціонування роздрібних 

торговельних підприємств  

Тези Збірник матеріалів І міжнар. наук.-практ. 

конф. — К.: “Політехніка”. — 2001. 

2 - 

11. Комплекс задач управління за фазами 

операційного циклу торговельного 

підприємства  

Наукова 

стаття 

Зб. наук. праць КНТЕУ. - К.: КНТЕУ. - 

2002. 

8 Іванова І.В. 

12. Особливості операційної системи 

підприємства роздрібної торгівлі  

Тези Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – К.: 

КНТЕУ, 2002.  

2 - 

13. Функціональна характеристика операційного 

менеджменту підприємства  

Тези Материалы науч.-практ. конф. - Брусино, 

2004. 

2 - 

14. Операційний менеджмент: еволюційний 

розвиток поняття, його природа та 

категорійний апарат  

Наукова 

стаття 

Вісник КНТЕУ. — 2003. — №5. 9 - 

15. Методичні основи впровадження системи 

“точно у термін” на підприємстві роздрібної 

торгівлі  

Наукова 

стаття 

Регіональні перспективи. — 2004. — № 3-5 

(40-42). 

9 Тривайло А.Ю. 

16 Використання інтерактивних методик в 

процесі викладання дисципліни 

“Менеджмент організації”  

Наукова 

стаття 

“Менеджер”. Вісник ДонДУУ, Донецьк, 

2004. 

 

5 Тривайло А.Ю. 

17. Проектування операційної системи 

підприємства роздрібної торгівлі  

Наукова 

стаття 

Вісник КНТЕУ. — 2005. — №4. 6 - 



18. Умови розвитку операційного менеджменту в 

роздрібній торгівлі  

Наукова 

стаття 

Вісник ДонДУЕТ. — 2005. — № 3 (27). 8 - 

19. Особливості застосування методу “дерева 

рішень” в операційному менеджменті 

підприємства  

Тези Материалы VI науч.-практ. конф. – 

Симферополь: КИБ, 2005.  

3 - 

20. Методичні підходи до викладання 

дисципліни «Операційний менеджмент»  

Тези Матеріали Х міжн. наук.-метод. конф. – 

Одеса: ОДАБА, 2005.  

2 - 

21. Значення дисципліни “Операційний 

менеджмент” та методика її викладання при 

підготовці сучасних менеджерів  

Тези Матеріали ІII міжнар. наук.-практ. конф. – 

Полтава: ПУСПУ, 2006. 

2 - 

22. Специфіка операційної системи закладу 

швидкого обслуговування  

Тези Матеріали VII науч.-практ. конф. – 

Симферополь: КИБ, 2006. 

3 - 

23. Вплив стратегічних орієнтирів підприємства 

на функціональний розподіл між 

операційними менеджерами  

Наукова 

стаття 

Економіка, менеджмент, підприємництво: 

Зб. наук. праць. -Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 

2007. - №17 (1) – С.186-193 

8 - 

24. Методика викладання дисципліни 

“Діловодство” при підготовці сучасних 

фахівців  

Тези Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми економіки 

та управління підприємствами». – 

Дніпропетро-вськ: Наука і освіта, 2007. 

2 - 

25. Специфика функционирования операционной 

системы предприятий гостиничного 

хозяйства  

Тези Сборник материалов ІІ международной 

научно-практической конференции 

«Стратегия развития индустрии 

гостеприимства и туризма». – Орел: 

ОрелГТУ, 2007. 

2 Мішенкова К.В 

26. Застосування кредитно-модульної технології 

до нормативних дисциплін  

Тези Матеріали V науково-методичної 

конференції «Сучасні тенденції розвитку 

вищої освіти, трансформація навчального 

процесу у технологію навчання». – К.: 

ДУІКТ, 2008. 

2 Чернушенко Й.І. 



27. Cучасні орієнтири та практика менеджменту 

якості на вітчизняних підприємствах  

Тези Матеріали ІV міжнародної науково-

практичної конференції «Методологія та 

практика менеджменту на порозі ХХІ 

століття: загальнодержавні, галузеві та 

регіональні аспекти». – Полтава: РВВ 

ПУСКУ, 2008. 

2 - 

28. Особливості проектування операційної 

системи в сфері послуг  

Наукова 

стаття 

Вісник КНТЕУ. — 2009. — №4. 7 - 

29. Вітчизняний досвід реалізації соціальної 

відповідальності на підприємствах  

Тези Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Наука-2009: Теоретичні та 

прикладні дослідження». – Черкаси: ЧДТУ, 

2009. 

2 - 

30. Типологія операційних систем сучасних 

підприємств: теоретичні та практичні аспекти 

Тези Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції «Стратегія розвитку 

підприємництва: теорія, організація, 

практика». – Чортків, 2009. 

3 - 

31. Впровадження стандартів обслуговування як 

фактор формування соціальної 

відповідальності підприємства торгівлі  

Наукова 

стаття 

Науковий вісник Волинського державного 

університету ім. Лесі Українки. – 2010. - 

№1.  

7 - 

32. Методичні підходи до розробки і 

впровадження стандартів обслуговування 

покупців  

Тези Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні питання 

теорії та практики менеджменту». – 

Луганськ: СНУ, 2010. 

3 - 

33. Стратегічні аспекти соціальної 

відповідальності підприємств  

Тези Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Соціально-економічний 

розвиток України і її регіонів: проблеми 

науки і практики». – Харків: ХНТУ, 2010. 

2 - 

34. Проектування операційної системи 

підприємства на засадах загального 

менеджменту якості  

Наукова 

стаття 

Економіка, менеджмент, підприємництво: 

Зб. наук. праць. -Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 

2010. - №22 (ІІ) – С.191-197. 

7 - 



35. Характерні особливості та сучасні 

тенденції розвитку сфери послуг в Україні 

Тези  Матеріали VII міжнародної науково-

практичної конференції  

«Сучасні підходи до креативного 

управління економічними процесами». – К.: 

НАУ, 2016. 

3 - 

36. Методичні рекомендації щодо застосу-вання 

методу «дерева рішень» в операційному 

менеджменті 

Тези Матеріали ІІ міжнародної науково-

практичної конференції «Перспективи 

ефективних управлінських рішень у бізнесі 

та проектах». – Одеса, 2016.  

3 - 

37. Аутсорсинг роздрібних торговельних мереж: 

світові тенденції та українські реалії 

Наукова 

стаття 

Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2017. - № 1 (244). – с. 118-

126. 

8 Денисенко І.П. 

38. Сonditions for successful functioning 

management information systems 

Тези Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Інформаційні технології в 

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці 

та бізнесі». – Київ: КНУКіМ, 2017. – Ч. 1. – 

С. 70-72. 

3 Замерлова А.В. 

39. Завдання і принципи створення структурного 

підрозділу з питань управління 

інформаційними системами в організації 

Тези Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Наукова думка інформаційного 

століття». – Одеса: Друкарня «Друка-рик»., 

2017. – Т.3. – С. 78-81. 

5 - 

40. Інформаційні системи як стратегічний ресурс 

розвитку підприємств харчової 

промисловості 

Тези Підвищення ефективності діяльності 

підприємств харчової та переробної галузей 

АПК: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, Київ, 22-23 

листопада 2017 р.: Тези доповідей. — К.: 

НУХТ, 2017.  – С.84-86. 

3 Дубініна В.В. 

41. Можливості використання автоматизованих 

інформаційних систем в операційній 

діяльності  

Наукова 

стаття 

Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія 

«Економіка» : науковий журнал. – Острог : 

Вид-во НаУОА, 2017. – № 7(35). – С. 132–

136. 

5 - 



42. Дослідження бізнес-процесів підприємств 

роздрібної торгівлі за допомогою методів 

якісного аналізу 

Наукова 

стаття 

Наукові праці НУХТ : науковий журнал. - 

Київ: Вид-во НУХТ, 2018. - Том 24, № 2. - с. 

93-103. 

10 Дубініна В.В. 

43. Distribution of information requirements at the 

level of management at the industrial enterprise 

Тези Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Формування потенціалу 

економічного розвитку промислових 

підприємств». – Одеса: ОНПУ, 2018. – 

С.156-158. 

3 Замерлова А.В. 

44. Тайм-менеджмент як метод управління часом 

категорійного менеджера 

Наукова 

стаття 

Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Економічні науки» : 

науковий вісник. Херсон. держ. ун-ту. – 

2018. – №3, Ч. 3. – С. 83-88. 

6 Білявська Ю.В. 

 

2. Навчально-методичні роботи 

45. Програма курсу “Операційний мене-джмент” для студентів 

спеціальності “Менеджмент організації” 

друк Київ, КНТЕУ, 2001. 10 Іванова І.В. 

46. Якість. Ситуаційна вправа з дисципліни “Операційний 

менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2001. 40 Іванова І.В. 

47. Методичні рекомендації щодо опрацювання  конкретних 

ситуацій (кейс-стаді) для студентів усіх спеціальностей 

друк Київ, КНТЕУ, 2002. 14 Іванова І.В. 

48. Опорний конспект лекцій. Метод конкретних ситуацій (кейс-

стаді) для студентів рівня підготовки “Магістр” усіх 

спеціальностей та слухачів вищої школи педагогічної 

майстерності 

друк Київ, КНТЕУ, 2002. 40 Іванова І.В. 

49. Програма нормативної дисципліни “Операційний 

менеджмент” для студентів напряму підготовки  0502 

“Менеджмент” (Каталог програм нормативних дисциплін 

підготовки бакалавра за напрямом “Менеджмент”) 

друк МОН України, НМК з 

напряму “Менеджмент”, 

2002. 

10 - 



50. Робоча програма дисципліни “Опера-ційний менеджмент” для 

студентів спеціальності “Менеджмент організації” 

друк Київ, КНТЕУ, 2003. 17 Іванова І.В. 

51. Робоча програма дисципліни “Опера-ційний менеджмент” для 

студентів спеціальності “Менеджмент антимонопольної 

діяльності” 

друк Київ, КНТЕУ, 2004. 20 Іванова І.В. 

52. Робоча програма дисципліни “Опера-ційний менеджмент” для 

студентів спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності” 

друк Київ, КНТЕУ, 2004. 19 Іванова І.В. 

53. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Операційний 

менеджмент” для слухачів спеціальності “Менеджмент 

організації” ІВК КНТЕУ 

друк Київ, КНТЕУ, 2003. 52 Іванова І.В. 

54. Операційний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. друк Київ, КНТЕУ, 2004. 187, в т.ч. 

118 - 

авторські 

Бай С.І.,  

Іванова І.В. 

55. Гонка за лідером. Конкретна ситуація з дисципліни 

“Операційний менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2003. 40 Іванова І.В. 

56. Дорослі проблеми “Дитячого Світу” – ІІ. Конкретна ситуація з 

дисципліни “Операційний менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2003. 36 Іванова І.В. 

57. На роздоріжжі. Конкретна ситуація з дисципліни 

“Операційний менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2003. 22 - 

58. Програма державного екзамену з базової освіти за напрямом 

“Менеджмент” (фахового спрямуван-ня “Менеджмент 

організацій”) 

друк Київ, КНТЕУ, 2002. 37 Авторський 

колектив 

59. Менеджмент: ситуаційні вправи: Навч. посіб. друк К.: Навч.-метод. центр 

“Консорціум із удоскон. 

Менеджмент-освіти в 

Україні”, 2004. 

568, в т.ч. 

22 - 

авторські 

Авторський 

колектив 

60. Менеджмент: методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. 

посіб. 

друк К.: Навч.-метод. центр 

“Консор-ціум із удоскон. 

менеджмент-освіти в 

Україні”, 2004. 

600,  

в т.ч. 30 -

авторські 

Авторський 

колектив 



61. Опорний конспект лекцій (Частина 1) з дисципліни 

“Операційний менеджмент”  

друк Київ, КНТЕУ, 2005. 63 - 

62. Опорний конспект лекцій (Частина 2) з дисципліни 

“Операційний менеджмент”  

друк Київ, КНТЕУ, 2006. 58 Калиновська Л.Є. 

63. Збірник тестових завдань для поточного та підсумкового 

контролю знань студентів напряму підготовки “Менеджмент” 

з дисципліни “Операційний менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2006. 50 - 

64. Програма та робоча програма дисципліни “Операційний 

менеджмент” для слухачів спеціальності “Бізнес-

адміністрування” напряму підготовки “Специфічні категорії” 

друк Київ, КНТЕУ, 2006. 22 - 

65. Опорний конспект лекцій (Частина 1) з дисципліни 

“Операційний менеджмент” для слухачів спеціальності 

“Бізнес-адміністрування” напряму підготовки “Специфічні 

категорії” 

друк Київ, КНТЕУ, 2006. 58 - 

66. Програма дисципліни “Операційний менеджмент” для 

студентів напряму “Менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2007. 11 - 

67. Операційний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. друк Київ, КНТЕУ, 2009. 197 - 

68. Програма нормативної дисципліни “Операційний 

менеджмент” для студентів напряму підготовки 6.030601 

“Менеджмент” (Каталог програм нормативних дисциплін 

підготовки бакалавра за напрямом “Менеджмент”) 

друк МОН України, НМК з 

менеджменту і 

адміністрування, 2009. 

12 - 

69. Програма дисципліни “Операційний менеджмент” для 

студентів напряму підготовки “Менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2010. 12 - 

70. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Операційний 

менеджмент” для слухачів спеціальності “Менеджмент 

організації” ІВК КНТЕУ 

друк Київ, КНТЕУ, 2010. 55 - 

71. Операційний менеджмент. Електронний підручник. електрон.  

опт. диск 

Київ, КНТЕУ, 2012. 75 Бай С.І.,  

Гайдай Ю.В. 

72. Збірник тестових завдань для поточного та підсумкового 

контролю знань студентів напряму підготовки “Менеджмент” 

з дисципліни “Операційний менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2013. 50 Гайдай Ю.В. 

73. Програма  исципліни “Операційний менеджмент” для друк Київ, КНТЕУ, 2017. 14 Білявська Ю.В. 



студентів спеціальності “Менеджмент” 

74. Теорія організації: опорний конспект лекцій для студентів 

спеціальності “Менеджмент” 

друк Київ, КНТЕУ, 2018. 120 Білявська Ю.В., 

Совершенна І.О. 

75. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Теорія організації».  

друк Київ: КНТЕУ, 2018. – 66 с.  Білявська Ю.В. 

76. Збірник тестових завдань з дисципліни «Теорія організації».   Сайт 

ЛДН 

Київ: КНТЕУ, 2018. – 53 с.  Білявська Ю.В. 

77. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Операційний менеджмент». 

Сайт 

ЛДН 
Київ: КНТЕУ, 2018. – 51 с.  Білявська Ю.В., 

78. Збірник тестових завдань з дисципліни «Операційний 

менеджмент».  

Сайт 

ЛДН 
Київ: КНТЕУ, 2018. – 51 с  Білявська Ю.В. 

 

Доцент кафедри менеджменту            Н.В. Микитенко  

 


