
СПИСОК  

наукових та навчально–методичних праць професора кафедри менеджменту  

Київського національного торговельно–економічного університету 

ДЄЄВОЇ НАТАЛІЇ ЕДУАРДІВНИ 
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I. До захисту докторської дисертації 

1.  Совершенствование технологии 

управления промышленными 

предприятиями  

Стаття Проблеми та перспективи розвитку економіки України в 

умовах ринкової трансформації: Зб.: Економічний вісник 

національної гірничої академії України.– Т.1. – 

Дніпропетровськ: РИК НГА України.– 1999. – С.150–152. 

3 О.Б.Чернега  

2.  Экспорт и экология: возможности и 

взаимосвязи  (фахове видання) 

Стаття Проблемы развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: региональный 

аспект. – Донецк: ДонГУ–Донеччина. – 2000. – С.193–

194. 

2  

3.  Формирование экологической 

политики как элемент стратегического 

планирования предприятий (фахове 

видання) 

Стаття Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – 

№4. – С.21–23. 

3  

4.  Маркетинг і менеджмент, якість і 

екологія: взаємозв’язки і єдність 

(фахове видання) 

Стаття Торгівля і ринок України. Зб. наук. пр. з проблем торгівлі 

i громадського харчування. Вип.11. – Т.2. – Донецьк: 

ДонДУЕТ. – 2000. – С.108–113. 

6 О.Б.Чернега  

5.  Экологический менеджмент как 

основа управления предприятием 

Тези Проблемы становления рыночной экономики: 

информационное финансовое обеспечение деятельности 

предпринимательских структур: Тез.Второй 

междунар.научн.–практ.конф., 4–6 мая 2000 г. – Ч.2. – 

Севастополь: Изд–во СевГТУ.– 2000. – С.70–72. 

3 О.Б.Чернега  

6.  Экологический аспект как фактор, 

влияющий на инвестиционную 

привлекательность  

Тези Экономика третьего тысячелетия – Микроэкономика: 

проблемы, тенденции, перспективы: Матер. ІІІ Междунар. 

науч. конф. молодых ученых–экономистов (Донецк, 7–9 

апр.2000г.) – Донецк: ДонГТУ МОН Украины, ИЭП НАН 

Украины. ИЭПИ НАН Украины– 2000. – С.45–48. 

4  
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7.  Учет экологических рисков при 

разработке инвестиционных проектов  

(фахове видання) 

Стаття Проблемы развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: региональный 

аспект. – Донецк: ДонНУ.– 2001. – С.337–339. 

3  

8.  Экологическая составляющая 

маркетинговой стратегии предприятия 

Тези Сучасна концепція маркетингу та її інтерпретація в 

умовах перехідного суспільства: Тези доп. Міжнар.наук.–

практ.конф., 24–25 травня, м. Харків. – Харків: Ін–т 

бізнесу і менеджменту.–2001. – С.88–90. 

3  

9.  Роль экологических факторов в 

устойчивом развитии предприятий 

Тези Тези доп. 2 міжнар. конф. студентів і молодих вчених 

“Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі”. – Донецьк: РВА 

ДонДТУ. – 2001. – С.44–47. 

4  

10.  Анализ основных задач, функций и 

инструментов экологического 

менеджмента  (фахове видання) 

Стаття Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 162. – 

Дніпропетровськ: ДНУ– 2002. – С.130–141. 

12 О.Б.Чернега  

11.  Экологический менеджмент как один 

из инструментов управления 

экологическими рисками на 

предприятии (фахове видання) 

Стаття Вісник Тернопільської академії народного господарства. 

Вип.7/1– Тернопіль: Економічна думка.– 2002.– С.133–

139. 

7  

12.  Сущность и классификация 

экологических рисков (фахове 

видання) 

Стаття Наукові праці Донецького державного технічного 

університету. Серія: економічна. Вип. 49. – Донецьк: 

ДонНТУ– 2002. – С.219–229. 

11  

13.  Место экологического менеджмента в 

перечне современных концепций 

инноватики 

Стаття Наукові праці МАУП.–Вип.3: Інноваційний менеджмент: 

проблеми формування в умовах перехідної економіки – 

К.: МАУП. – 2002. – С. 105–108. 

4  

14.  Застосування багатомірного 

кореляційного аналізу для вивчення 

взаємозв'язку соціо–еколого–

економічних факторів на рівні 

держави (фахове видання) 

Стаття Вісник Технологічного університету Поділля. – № 2.– Т.2 

(50). – 2003. – С.157–161. 

5  
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15.  Методические особенности оценки и 

прогнозирования экологических 

рисков промышленных предприятий 

(фахове видання) 

Стаття Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук. пр. 

Вип.177. – Дніпропетровськ: ДНУ.– 2003.– Т. 1. – С.255–

267. 

13  

16.  Проблемы природопользования в 

Донбассе  (фахове видання) 

Стаття Вісник Черкаського університету. Серія економічні 

науки.Вип.48.–Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ.–2003.–

С.171–179. 

9  

17.  Поиск путей решения экологических 

проблем, связанных со структурной 

перестройкой экономики Донецкой 

области  

Тези Соціально–економічні наслідки ринкових перетворень у 

постсоціалістичних країнах. Зб. матер. міжнар. конф. 24 

вересня 2003р.–Черкаси: ЧНУ. – 2003.–С.193–201. 

9  

18.  Перспективы развития лизинга в 

Украине   (фахове видання) 

Стаття Наукові праці Донецького національного технічного 

університету. Серія: економічна. Випуск 100–1. – 

Донецьк, ДонНТУ, 2005. – С. 18 – 23 

6 А.В.Гайдатов, 

И.А. Шиянов,  

19.  Вплив глобалізаційних процесів на 

розвиток фінансового ринку України 

(фахове видання) 

Стаття Вісник Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля. – 2008. – № 10 (128). – Ч.2. – С.6–

13. 

8 Т.Д.Косова  

20.  Індикатори фондового ринку як 

відзеркалення стану національної 

економіки (фахове видання) 

Стаття Наукові праці  Донецького національного технічного 

університету. Сер.: економічна. – Донецьк, ДонНТУ,2008. 

–Вип. 35 (149). – С.52 – 60. 

9  

21.  Особливості та переваги активної 

цінової політики на конкурентних 

ринках (фахове видання) 

Стаття Наукові праці Донецького національного технічного 

університету. Сер.: економічна. – Донецьк, ДонНТУ, 

2008. – Вип. 33–2 (128). – С.212–220. 

9 А.В.Гайдатов, 

Ю.Л.Гринченко  

22.  Проблеми становлення національної 

моделі корпоративного управління   

(фахове видання) 

Стаття Вісник економічної науки України. – 2008.– – № 2 (14). 

С.38–42. 

5  

23.  Формування організаційно–правової 

системи корпоративного управління в 

Україні (фахове видання)   

Стаття Вісник Національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут". – Збірник 

наукових праць. Темат. вип.: Технічний прогрес і 

ефективність виробництва Х: НТУ "ХПІ", 2008. – № 

54(3). – С.116 – 122. 

7  
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24.  Дивідендна політика як складова 

корпоративного управління  

Тези Перспективные разработки науки и техники – 2008 

(г.Днепропетровск, 2008г.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2008/ 

Economics/36357.doc.htm 

  

25.  Роль принципів корпоративного 

управління у розвитку фондового 

ринку  

Тези Стратегии развития Украины в глобальной среде: матер. 

ІІ междунар. науч.–практ.конф. (Сімферополь–Ялта, 7–9 

нояб. 2008г.). – Симферополь: ЦРОНИ, 2008. – Т.1. – 

С.197 – 199. 

3  

26.  Актуальные вопросы защиты 

корпоративных прав акционеров 

(фахове видання) 

Стаття Наукові праці Донецького національного технічного 

університету. Сер.: економічна Донецьк: ДонНТУ, 2009.– 

Вип.36–1. – С.61 – 65. 

5 А.В. Гайдатов, 

Н.С.Михайлова  

27.  Внутрішній аудит як складова 

корпоративного управління (фахове 

видання)   

Стаття Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2009. – Вип. 27. – С.449 – 457. 

9  

28.  Внутрішній контроль у системі ризик–

менеджменту комерційного банку  

(фахове видання)   

Стаття Збірник наукових праць Черкаського державного 

технологічного університету. Сер.: Економічні науки. – 

Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч.ІІ. – С.86–91 

6  

29.  Генезис акціонерного підприємництва: 

українсько–російський досвід (фахове 

видання) 

Стаття Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 172. – 

С.134 – 138. 

5  

30.  Діагностика типів дивідендної 

політики українських підприємств 

(фахове видання) 

Стаття Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (51). – С.42 – 46. 5  

31.  Інтегральний індекс фондового ринку: 

інформаційна ємність і проблеми 

використання (фахове видання) 

Стаття Вісник економічної науки України. – 2009. – № 2 (16). – 

С.37 – 40. 

4  

32.  Капіталізація фондового ринку 

України: проблеми оцінки й реакція на 

кризу (фахове видання) 

Стаття Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 4 (18). – С.115 – 

121. 

7  

http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2008/%0bEconomics/36357.doc.htm
http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2008/%0bEconomics/36357.doc.htm
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33.  Корпоративне управління у банках: 

специфіка, проблеми і шляхи їх 

вирішення (фахове видання) 

Стаття Економічний вісник Національного гірничого 

університету. – 2009. – № 1 (25). – С.107 – 114. 

8  

34.  Корпоративні чинники інтеграції 

банків і страхових компаній (фахове 

видання) 

Стаття Вісник Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського. 

2009. – № 4 (44). – С.144 – 154. 

11 Т.Д.Косова  

35.  Оцінка стану корпоративного 

управління лідерів фондового ринку 

України  (фахове видання) 

Стаття Наукові праці Донецького національного технічного 

університету. Сер.: економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 

2009. – Вип.36–2. – С.64 – 70. 

7  

36.  Причины и проявление мирового 

финансового кризиса в Украине 

Тези Национальная экономика в условиях глобализации: 

бизнес и общество в противостоянии кризису: матер. 

междунар. конф. (г. Санкт–Петербург, 2009г.). – СПб.: ИД 

«Русский остров», 2009. – С.85–91. 

7  

37.  Розвиток дефініції та методів оцінки 

капіталізації банківського сектора  

(фахове видання) 

Стаття Науковий вісник Чернівецького національного 

університету. Економіка: зб.наук.пр. – Чернівці: ЧНУ, 

2009. – Вип.493.– С.78–83. 

6  

38.  Структура власності банків як базис 

моделі корпоративного управління   

(фахове видання)  

Стаття Збірник наукових праць Донецького державного 

університету управління. Фінансово–банковські 

механізми державного управління економікою України. – 

Донецьк: ДонДУУ, 2009. – Т.Х. – С.48–60. 

13  

39.  Індекс ПФТС: динаміка і проблеми 

обчислення [електронний ресурс] 

Тези Дни науки – 2009: матер.междунар.конф. 

(г.Днепропетровск, 2009г.) // Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Economics/43424.do

c.htm 

  

40.  Іноземний капітал у банківських 

корпораціях України 

Тези Стратегія розвитку України у глобальному середовищі: 

матер. ІІІ міжнар.наук.–практ. конф. (Сімферополь–Ялта, 

13–15 листоп. 2009р.). – Симферополь: ВіТроПринт, 2009. 

– Т.2. – С.177 – 179. 

3  

41.  Особливості корпоративної податкової 

політики страхових компаній 

Тези Стан і проблеми оподаткування в умовах світової 

фінансової кризи: матер.ІХ–їміжнар.наук.–практ. конф. 

(м.Донецьк, 20–21 лист. 2009 р.). – Донецьк: ДонНУЕТ ім. 

3 Т.Д.Косова  

http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Economics/43424.doc.htm
http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Economics/43424.doc.htm
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Михайла Туган–Барановського, 2009. – С. 162 – 164. 

42.  Правове регулювання корпоративного 

управління 

Тези Актуальные проблемы и перспективы развития 

экономики Украины: матер. VIII междунар. науч.–практ. 

конф. (г.Алушта,1–3 октября 2009 г.). – Симферополь: 

ВіТроПринт, 2009. – С.121–122. 

2  

43.  Правовые способы корпоративного 

контроля в акционерных обществах  

Тези Управлінські аспекти підвищення національної 

конкурентоспроможності: матер. ІІІ міжнар.наук.–практ. 

конф. (Сімферополь–Ялта, 23–25 жовт. 2009 р.). –

Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – С.42–44. 

3 Н.С.Михайлова  

44.  Проблеми рекапіталізації банків за 

участю держави  

Тези Інституційна природа ринкових трансформацій: матер. 

ХІХ міжнар. наук.–практ. конф. (м.Чернівці, 15–16 жовт. 

2009 р.). –Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С.101 – 103. 

3  

45.  Роль внутрішнього аудиту в 

управлінні ризиками підприємницької 

діяльності 

Тези Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою 

діяльністю: матер.VI міжнар.наук.–практ. конф. 

(м. Черкаси, 8–10 квіт.2009 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 

С.131–133. 

3  

46.  Сутність корпоративного контролю і 

передумови його виникнення (фахове 

видання) 

Стаття Вісник Донецького національного університету 

економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського. Сер. 

Економічні науки. – 2010. – N4. – С.338–343 

6 Н.С. Михайлова 

47.  Депозитарний облік цінних паперів в 

умовах їх дематеріалізації  (фахове 

видання) 

Стаття Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2010. – Вип.30, т.1 – С.340 – 349. 

10  

48.  Механізм функціонування приватних і 

публічних акціонерних товариств: 

відмінності і проблеми (фахове 

видання) 

Стаття Економічний аналіз: зб.наук.пр. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. 

– Вип.7. – С.257 – 261. 

5  

49.  Інституційні заходи регулювання 

поводження з електронними відходами   

(фахове видання) 

Стаття Теоретичні та прикладні питання економіки:. – К.: 

Видавничо–поліграфічний центр «Київський 

університет», 2010.– Вип. 22. – С. 172–179. 

8 Ю.Є. Шулаєва 
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№  

пор 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Кіль–

кість 

сторінок 
 

1 2 3 4 5 6 

50.  Рейтинг корпоративного управління як 

стимулятор розвитку фондового ринку  

(фахове видання) 

Стаття Вісник Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського. 

– 2010. – № 4 (48). – С.246 – 257. 

12 Т.Д.Косова  

51.  Фінансові аспекти корпоративного 

контролю  (фахове видання) 

Стаття Экономика Крыма. – 2010. –№ 3(32). – С.180–185. 6  

52.  Проблеми становлення моделі 

державного фінансового моніторингу 

в Україні 

Тези Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах 

транзитивної економіки: матер. ІІ міжнар.наук.–практ. 

інтернет–конф. (м.Донецьк, 10 червня 2010 р.)Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2010. – С.239 – 243. 

5  

53.  Современный подход управления 

отношений с клиентами с помощью 

CRM–системы в рамках эффективного 

ведения бизнеса 

Тези Автоматизовані системи управління підприємством з 

використанням програмного забезпечення СП “Парус–

Україна”: мета, проблеми, перспективи: матеріали всеукр. 

наук.– практ. конф. / Донец. нац. ун–т економіки і торгівлі 

ім.М.Туган–Барановського.–Донецьк, 2010.– С.91–95. 

5 А.В. Гайдатов, 

Ю.В. Илюничева 

54.  Корпоративне управління і  

фінансовий ринок: проблеми теорії 

та практики 

Моно-

графія 

Донецьк: ІЕП НАН України, 2011. – 524 с. 524  

55.  Етапи розвитку фондового ринку 

України у контексті становлення 

корпоративного управління (фахове 

видання) 

Стаття Наукові праці Донецького національного технічного 

університету. Сер.: економічна. – Донецьк,  ДонНТУ, 

2011. – Вип. 39–1. – С.83–89. 

7  

56.  Методичні підходи до формування 

звітів по стійкому розвитку 

фінансових установ (фахове видання) 

Стаття Часопис економічних реформ. – 2011. –№3. – С. 44 – 48. 5 Т.Д.Косова  

57.  Особливості корпоративних відносин 

у машинобудуванні  (фахове 

видання) 

Стаття Економічний аналіз: зб. наук. пр. – Тернопіль: ТНЕУ, 

2011. – Вип.9, ч.2. – С.155 – 158. 

4 Н.С.Михайлова  
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№  

пор 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Кіль–

кість 

сторінок 
 

1 2 3 4 5 6 

58.  Структура корпоративного контролю 

(фахове видання) 

Стаття Наукові праці Донецького національного технічного 

університету. Сер.: економічна. – Донецьк, ДонНТУ, 

2011. – Вип. 39–2. – С.44 – 49. 

6 Н.С.Михайлова  

59.  Вплив інструментів корпоративного 

контролю на діяльність акціонерних 

товариств 

Тези Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної 

економіки: матер. ІV міжнар. наук.–практ. конф. 

(м.Судак, 3–5 черв.2011 р.). – Симферополь: ВіТроПринт, 

2011. – С.162–165. 

4 Н.С.Михайлова  

60.  Дефініція корпоративного контролю Тези Наукове забезпечення процесів реформування соціально–

економічних відносин в умовах глобалізації: матер. V 

наук.–практ.конф. (м.Ялта, 29–30 квітня 2011р.). –

Сімферополь: ВіТроПринт, 2011.– Т.I.– С.168 – 170. 

3 Н.С.Михайлова  

61.  Стрес–тестування як складова 

корпоративного управління банків 

Тези Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної 

та аналітичної функції у соціокультурному просторі 

сучасного бізнесу:  тези доп. міжнар.  наук.–практ. конф. 

(м.Донецьк, 12–13 трав. 2011 р.)– Донецьк: ДонНУЕТ, 

2011. – С.352–355. 

4 Т.Д.Косова 

ІІ. Після захисту докторської дисертації 

62.  Специфіка рейдерства і розвитку 

фондового ринку в Україні: проблеми 

рефлексії (фахове видання) 

Стаття Экономика Крыма. – 2013. – № 4 (45). – С. 31 – 37. 7 
Л.Г.Вергазова 

63.  Вплив структури власності на 

корпоративне управління в 

машинобудуванні (фахове видання) 

Стаття Бізнес – інформ. – 2014. – №2. – С. 149 – 154. 6 
Н.С.Михайлова 

64.  Оцінка портфеля цінних паперів 

депозитних корпорацій України 

(фахове видання) 

Стаття Бізнес–інформ. – 2014. – № 10.– С. 331 – 336. 6 
К.С.Мащенко 

65.  Інвестиційна діяльність страхових 

компаній України: проблеми і 

перспективи (фахове видання)  

Стаття Розвиток економічних методів управління національною 

економікою та економікою підприємства : зб. наук. 

працьДонДУУ. –– Серія «Економіка»; вип. 282. –Донецьк 

:ДонДУУ, 2014. – Т. ХV. – С. 112–120. 

9 

Т.Д.Косова 
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№  

пор 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Кіль–

кість 

сторінок 
 

1 2 3 4 5 6 

66.  Культуральный подход к 

формированию корпоративного 

управления 

Тези Матер. ХІІ Межд. науч.–практ. конф. «Проблемы 

экономики транспорта» (24.04 – 25.04.2014). – 

Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. – С. 224–225. 

2 Т.Д.Косова 

67.  Акціонерний капітал як об’єкт 

корпоративного контролю 

Тези Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної 

та аналітичної функцій у соціокультурному просторі 

сучасного бізнесу: VІ міжнар.наук. – практ. конф.: тези 

доп.: 30 трав. 2014 р., м. Донецьк. М–во освіти і науки 

України, Донец. нац. ун–т економіки і торгівлі ім. 

М.Туган–Барановського. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 

C.103–106. 

4 Т.Д.Косова 

68.  Акціонерне товариство: погляд 

неоінституціоналізму  

Тези Материали за 10–а международнанаучна практична 

конференция. – «Найновитенаучни постижения–2014» 

(17–25 март 2014 години). – Том 3. Икономики. – София. 

«Бял ГРАД–БГ» ООД. – С.37–39. 

3 К.С.Мащенко 

69.  Ассиметрия информации 

национального рынка страховых услуг 

// Інформаційно–економічні процеси: 

ретроспектива, сучасність, тенденції: 

колективна монографія 

Колект.

моногр. 

Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2014. – С. 180–

196. 

17 В.И.Щерба–

кова / 

За заг.ред. 

І.В.Пенькової. 

70.  Акцизне податкове регулювання в 

категоріях попиту і пропозиції 

(фахове видання) 

Стаття Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – 

№ 7. – С.699–703. 

5 Т.Д.Косова 

71.  Ризики інвестиційного портфеля 

банківських установ України (фахове 

видання) 

Стаття Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – 

Вип. № 1/6 (21). – С. 14–17. 

4  

72.  Історичні аспекти теорії і практики 

корпоративного управління (фахове 

видання) 

Стаття Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу до 

журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 

7  

73.  Сутність і моделі корпоративного 

управління у контексті глобалізації 

фінансових ринків (фахове видання) 

Стаття Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С.7–11. 5  

http://www.economy.nayka.com.ua/
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№  

пор 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Кіль–

кість 

сторінок 
 

1 2 3 4 5 6 

74.  Вартісні моделі стратегічного 

управління корпораціями (фахове 

видання) 

Стаття Агросвіт. – 2015. – № 19. – С.9–15. 7  

75.  Індикатори взаємозв’язку розвитку 

фінансового ринку і корпоративного 

управління (фахове видання) 

Стаття Економіка та держава. – 2015. – № 10. – C. 11–14. 4  

76.  Концепція удосконалення 

корпоративного управління у системі 

сталого розвитку фінансового ринку 

(фахове видання) 

Стаття Соціально–економічні проблеми і держава. – 2015. – №2 

(13). – С. 111–119. 

9  

77.  Управління репутацією підприємства: 

основні фактори впливу на 

формування та підвищення (фахове 

видання) 

Стаття Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 48–52. 5 В. І.Грабчак 

78.  Фондові механізми управління 

державними корпоративними правами 

в економіці України (фахове видання) 

Стаття Молодий вчений. – 2017. – № 3. – С. 48–52. 5 О.В.Ярошевська  

79.  Управління державними 

корпоративними правами в Україні 

Тези Менеджмент розвитку соціально–економічних систем у 

новій економіці: матеріали Міжнародної науково–

практичної інтернет–конференції (м. Полтава, 19 жовтня 

2017 р.) 

4  

80.  Barriers for management on the way to 

internationalization 

Стаття Europejska uczelnia w Warszawie. – 2017. – № 8. – С.1–10. 10 S.Bai 

81.  Механізми залучення інвестицій 

емітентами цінних паперів в умовах 

розвитку цифрової економіки України 

(фахове видання) 

 

Стаття Молодий вчений. – 2018. – № 3. – С. 48–52. 5 В.В.Делейчук 

82.  Публічно–приватне партнерство: 

інтереси зацікавлених сторін (фахове 

видання) 

Стаття Економіка України. – 2018. – № 9. – С.99–111/ 13 В.В.Хмурова 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
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Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Кіль–

кість 

сторінок 
 

1 2 3 4 5 6 

83.  Фінансові механізми оцінки вартості 

капіталу акціонерного товариства 

(фахове видання) 

Стаття Причорноморські економічні студії. – 2018. –  Вип. 

30/2018. – Том 1 . –С. 80–84. 

5 Т.Д.Косова 

84.  Вплив корпоративних договорів на 

якість корпоративного управління 

Тези Презентації виступів і тези доповідей  круглого столу з 

нагоди 45–річчя Торгово–промислової палати України за 

участю студентів, викладачів, провідних науковців і 

практиків, 7 грудня 2017 р. – К.: НУХТ, 2018 р. – С.201 – 

204. 

4  

85.  Механізми залучення інвестицій в 

умовах цифрової економіки  

Тези Проблеми та перспективи розвитку інноваційної 

діяльності в Україні: матеріали ХІ Міжнародного бізнес–

форуму (22 березня 2018 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – 

К: КНТЕУ, 2018. – С.81–84. 

4 Ю.О.Силкіна, 

В.В. Делейчук 

86.  Умови та особливості розвитку 

цифрової економіки в Україні та світі 

Тези Соціально–компетентне управління корпораціями в 

умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.–

практ. конф. (28 листопада 2018 р.) – Луцьк, 2018. – С. 

42–45. 

4 М.С.Зінюк 

 

ІІІ. Основні навчально-методичні видання 

87.  Центральний банк і грошово–кредитна політика: навч.посіб.; за 

ред. Т.Д.Косової, О.О.Папаїки  

Друк К.: Центр учбової літератури, 2011. 

– 328 с.– (із грифом МОН України, 

лист № 1/11–4605 від 01.06.2010 р.) 

328 Т.Д.Косова, 

О.О.Папаїка, 

С.Г.Арбузов, 

О.Р.Циганов 

88.  Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб.; за 

ред.Т.Д.Косової 

Друк К.: Центр учбової літератури, 2012. 

– 528 с. – (із грифом МОН України, 

лист №1/11–93 від 06.01.2011 р.). 

528 Т.Д. Косова,  

П.М. Сухарев, 

Л.О. Ващенко,  

І.В. Гречина 

89.  Конспект лекцій з вибіркової навчальної дисципліни циклу 

фундаментальної, природничо–наукової та 

загальноекономічної підготовки "Агробізнес і підприємництво" 

: для студентів усіх форм навчання: галузь знань: 0306 

"Менеджмент і адміністрування": напрями підготовки: 

Ел. 

вид. 

Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

3 Мб. 

  



 

 

12 

 

6.030601 "Менеджмент" [Електронний ресурс] 

90.  Методичні рекомендації до проведення семінарських занять 

студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу 

фундаментальної, природничонаукової та загальноекономічної 

підготовки "Агробізнес і підприємництво" : для студентів усіх 

форм навчання : галузь знань: 0306 "Менеджмент і 

адміністрування": напрями підготовки: 6.030601 "Менеджмент" 

[Електронний ресурс]  

Ел. 

вид. 

Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

45 Кб 

  

91.  Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів та завдання для виконання контрольної 

роботи виконання практичних робіт студентів з вибіркової 

навчальної дисципліни циклу фундаментальної, природничо–

наукової та загальноекономічної підготовки "Агробізнес і 

підприємництво" для студентів усіх форм навчання : галузь 

знань: 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напрями 

підготовки: 6.030601 "Менеджмент" [Електронний ресурс]  

Ел. 

вид. 

Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

83 Кб. 

  

92.  Конспект лекцій з вибіркової навчальної дисципліни циклу 

фундаментальної, природничо–наукової та 

загальноекономічної підготовки "Підприємництво і бізнес–

культура" для студентів усіх форм навчання : галузь знань: 

0306 "Менеджмент і адміністрування" : напрям підготовки: 

6.030601 "Менеджмент" 

Ел. 

вид. 

Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

53 Мб. 

  

93.  Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів та завдання для виконання контрольної 

роботи виконання практичних робіт студентів з вибіркової 

навчальної дисципліни циклу фундаментальної, природничо–

наукової та загальноекономічної підготовки "Підприємництво і 

бізнес–культура" для студентів усіх форм навчання : галузь 

знань: 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напрями 

підготовки: 6.030601 "Менеджмент" [Електронний ресурс]  

Ел. 

вид. 

Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

82 Мб 

  

94.  Методичні рекомендації до проведення семінарських занять 

студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу 

фундаментальної, природничо наукової та загальноекономічної 

підготовки "Підприємництво і бізнес–культура" для студентів 

усіх форм навчання : галузь знань: 0306 "Менеджмент і 

Ел. 

вид. 

Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

45 Мб. 
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адміністрування" : напрям підготовки: 6.030601 "Менеджмент" 

[Електронний ресурс]  

95.  Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу 

фундаментальної, природничо–наукової та 

загальноекономічної підготовки "Фінансовий менеджмент" для 

студентів усіх форм навчання : галузь знань: 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : напрями підготовки: 

7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і 

адміністрування" [Електронний ресурс] 

Ел. 

вид. 

Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

133 Мб. 

  

96.  Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з 

нормативної навчальної дисципліни циклу фундаментальної, 

природничо–наукової та загальноекономічної підготовки 

"Фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми 

навчання : галузь знань: 0306 "Менеджмент і адміністрування" 

: напрями підготовки: 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент 

організацій і адміністрування" [Електронний ресурс]  

Ел. 

вид. 

Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

458 Мб. 

  

97.  Методичні рекомендації до проведення практичних занять 

студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу 

фундаментальної, природничо–наукової та 

загальноекономічної підготовки "Фінансовий менеджмент" для 

студентів усіх форм навчання : галузь знань: 0306 Менеджмент 

і адміністрування : напрям підготовки: 7.03060101, 8.03060101 

"Менеджмент організацій і адміністрування" [Електронний 

ресурс]  

Ел. 

вид. 

Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

130 Мб. 

  

98.  Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної 

робот студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу 

фундаментальної, природничо–наукової та 

загальноекономічної підготовки "Фінансовий менеджмент" для 

студентів усіх форм навчання: галузь знань: 0306 "Менеджмент 

і адміністрування": напрями підготовки: 7.03060101, 

8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" 

[Електронний ресурс]  

Ел. 

вид. 

Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 

170 Мб. 

  

99.  Практикум «Корпоративне управління» для студентів 

освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 

Друк К.: КНТЕУ, 2015.– 193 c. 193 С.І.Бай, 

О.І.Бєлова, 

К.С.Кандагура 



 

 

14 

 

100.  Програма «Корпоративне управління» для студентів освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

Друк К.: КНТЕУ, 2015. – 14 с. 14  

101.  Робоча програма «Корпоративне управління» для студентів 

освітнього ступеня «магістр» галузі знань 0303 

«Журналістика»спеціальності 8.03030201 «Реклама» 

Друк К.: КНТЕУ, 2015.– 19 с. 19  

102.  Робоча програма «Корпоративне управління» для студентів 

освітнього ступеня «магістр» спеціальностей  051 «Економіка», 

061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Друк К.: КНТЕУ, 2017.– 79 с.  79  

103.  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

«Корпоративне управління» для студентів освітнього ступеня 

«магістр» спеціальностей 051 «Економіка», 061 

«Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  

Друк К.: КНТЕУ, 2017.– 75 с. 75 Ю.О.Силкіна 

104.  Cyrriculum and Syllabus “Corporate governance” for academic 

degree “Master” fields of speciality 072 “Finance, Banking and 

Insurance”, 073 “Management”, 051 “Economics”  

Друк К.: КНТЕУ, 2017.– 18 с. 18 Г.Т.П’ятницька, 

К.В.Яцишина 

105.  Програма та робоча програма «Кроскультурний менеджмент» 

для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальностей 061 

«Журналістика», 053 «Психологія» 

ЛДН К.: КНТЕУ, 2017.– 18 с. 18 С.І.Бай, 

Ю.В.Білявська 

 

106.  Програма «Корпоративне управління в міжнародних 

компаніях» для студентів освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

ЛДН К.: КНТЕУ, 2018. – 13 с. 13  

107.  Програма «Репутаційний менеджмент» для студентів 

освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» 

ЛДН К.: КНТЕУ, 2018. – 10 с. 10  

108.  Програма «Корпоративне управління» для студентів освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» 

ЛДН К.: КНТЕУ, 2018. – 13 с. 13  

109.  Робоча програма «Репутаційний менеджмент» для студентів 

освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» 

ЛДН К.: КНТЕУ, 2018. – 17 с. 17  

 


