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№ 
пор Назва 

Харак-
тер 

роботи 
Вихідні дані Обсяг 

д.а. Співавтори 

1 2 3 4 5 6 
І. Наукові публікації до захисту кандидатської дисертації 

1.  Ефективність праці і стимулювання 
управлінських працівників 

Друк Основні напрями розвитку менеджменту в Україні (тези допов. 
міжвуз. наук.-практ. конференції). – Львів: ЛКА, 1994. – С.77-
79 

0,1 Хміль Ф.І. 

2.  Про адаптацію фахівців споживчої 
кооперації до ринкових умов 

Друк Основні напрями розвитку менеджменту в Україні (тези допов. 
міжвуз. наук.-практ. конференції). – Львів: ЛКА, 1994. – С.95-
96 

0,2  

3.  Кадрові аспекти удосконалення 
діяльності споживчої кооперації 

Друк Становлення нової економічної системи в Україні (тези допов. 
міжнародної наук.-практ. конференції, 20-21 грудня). – Львів: 
ЛКА, 1994. - С. 81-83 

0,1  

4.  Про активізацію людського фактору 
в передринкових умовах  

Друк Матеріали конференції профес.-виклад. складу і аспірантів 
Львівської комерц. академії. – Львів: ЛКА, 1996.– С.81-83. 

0,1  

5.  Про удосконалення інформаційного 
забезпечення кадрового 
менеджменту 

Друк Матеріали наук.-практ. конференції «Управління організацією: 
теорія і практика». – НТУ «Київський політехнічний інститут». 
– К.: КПІ, 1997. – С.167-168. 

0,1  

6.  Кадровий потенціал споживчої 
кооперації України 

Друк Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і 
аспірантів Львівської комерційної академії. – Львів: ЛКА, 1997. 
–  С.86-89.  

0,25  

7.  Удосконалення системи мотивації 
працівників споживчої кооперації 

Друк Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення 
та проблеми розвитку //  Вісник Державного Університету 
«Львівська політехніка». Зб. наук.-прикл. праць. – Львів: НУ 
«Львівська політехніка». –1997. – С.57-61. 

0,2  



8.  Регіональні проблеми управління в 
системі споживчої кооперації 

Друк Регіональна політика України: наукові основи, методи, 
механізми (Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, № 2). – Львів, 1998. – с. 147-149 

0,1  

9.  Удосконалення інформаційного 
забезпечення кадрового 
менеджменту в споживчій кооперації  

Друк Вісник Львівської комерційної академії. – 1998. – №2.- Львів. 
–С.156-165. 

0,5  

10.  Шляхи збереження та стабілізації 
кадрового складу в системі 
споживчої кооперації 

Друк Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення 
та проблеми розвитку //  Вісник Державного Університету 
«Львівська політехніка». Зб. наук.-прикл. праць. – Львів: НУ 
«Львівська політехніка». – 1998. – №4. – С.123-126. 

0, 15  

11.  Проблеми кадрових служб у системі 
споживчої кооперації 

Друк Торгівля, комерція, підприємництво (Зб. наук. праць. - №1). – 
Львів: ЛКА, 1998. – С. 139-141 

0,1  

ІІ. Наукові публікації після захисту кандидатської дисертації 

12.  Фактори стабілізації та оптимізації 
кадрової складу працівників 
споживчої кооперації України 

Друк Вісник Львівської комерційної академії.- №1.- Львів, 2000. –
С.126-130. 

0,2  

13.  Вплив елементів кадрової роботи на 
формування організаційної культури 
вітчизняних підприємств 

Друк Економіка і управління. – К. – 2001. – №1. – С. 62-70 0,5  

14.  Сфера професійної діяльності 
менеджера з персоналу 

Друк Економіка розвитку. – Харків. – 2002. – №4. - с.45-48. 0,2  

15.  Окремі аспекти інформаційного 
забезпечення екоменеджменту  

Друк Міжнародна науково-технічна конференція 
«Енергоефективність-2002», жовтень 2002 року, м.Київ. 

0,1  

16.  Сучасні проблеми в організації 
роботи  кадрових служб 

Друк Справочник кадровика. – 2002. – №6. - С. 47-48. 0,4 Кличанов-
ський В. 

17.  Якість трудового життя персоналу як 
фактор його стабілізації соціального 
розвитку  

Друк Вісник академії праці та соціального розвитку. – К.: № 1, 
2003.  

0,5 
 

18.  Формування ефективної кадрової 
політики – кадрового аудиту 
організації  

Друк Проблеми науки. – К.: № 2, 2003 0,4 
 

19.  Збалансованість промислового Друк Проблеми економіки і управління на транспорті. Тези 1-ї 0,1 Микитенко 



виробництва як чинник економічного 
зростання транспортно-промислового 
комплексу України 

науково-практичної конференції  5-6- грудня 2003 р. // 
Київський ун-тет економіки і технологій транспорту. –  К. – 
С.9-10  

В.В. 

20.  Поведінка керівників організації 
щодо підвищення ефективності 
кадрових інноваційних процесів 

Друк Вісник Київського національного університету технологій та 
дизайну. – 2004. – №2. – С.54-59. 

0,3  

21.  Методичні підходи до формування 
управлінської команди на засадах 
психодіагностики 

Друк Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”: 
Методологія та практика менеджменту на порозі  XXI ст.: 
загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: № 3-5, 
м.Полтава, ПУСК, 2004. – С.188-202. 

0,7 Жуковська 
В.М. 

22.  Роль персоналу у впровадженні 
організаційних змін 

Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
“Управління людськими ресурсами: держава, регіон, 
підприємство”: Зб. наукових праць, м. Донецьк, ДНУ, 2004. № 
2. – С.224-229 

0,4  

23.  Організаційні проблеми 
корпоративного управління та 
напрями їх вирішення 

Друк Тези наукової конференції “Розвиток корпоративного 
управління в глобальному середовищі”: м.Тернопіль, ТАНГ, 
2004. – С.122-124. 

0,2 Микитенко 
В.В. 

24.  Влияние социального развития 
коллектива на эффективность 
деятельности предприятия 

Друк Тезизы 2-й научно-практической конференции «актуальне 
проблемы менеджмента, маркетинга и логистики». – М.: 
РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2005. – С.106-108. 

0,1 Устименко 
Ю.И. 

25.  Формування мотиваційного 
середовища в менеджменті 
підприємства 

Друк Вісник Східноукраїнського національного університету ім.. 
Володимира Даля. - Луганськ: Науковий журнал, №12 (94), 
2005. – С.69-74 

0,5 Ігнатьєва І.А. 

26.  Організації, що навчаються – як нова 
форма впровадження управлінських 
технологій 

Друк Міжнародна науково-практична конференція «Управління 
інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, 
ризики. Збірник тез доповідей» (11-13 травня 2006 року)- 
Львів: «НУ «Львівська політехніка», 2006. – С.524-526 

0,1  

27.  Фактори ефективності роботи 
управлінської команди в сучасних 
умовах 

Друк Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи та 
пріоритети розвитку людського капіталу в умовах 
глобалізації» (19-20 травня 2006 року). – Харків: ХНЕУ, 2006. 

0,4  

28.  Влияние социального развития 
коллектива на эффективность 
деятельности предприятия 

Друк Тезизы 2-й научно-практической конференции «актуальне 
проблемы менеджмента, маркетинга и логистики». – М.: 
РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2005. –  с. 106-108 

0,1 Устименко 
Ю.И. 



29.  Проблеми корпоративного 
управління в промисловості та 
напрями їх вирішення 

Друк Механізм збалансованого розвитку промислового 
виробництва. – Зб. наукових праць. – К.: НАН України, 
Об’єднаний ін.-т економіки. – Київ, 2005. – с. 139- 144 

0,4 Москаленко 
Г.О. 

30.  Соціальний розвиток трудового 
колективу як фактор стратегічних 
змін 

Друк Управління стратегічними змінами на підприємстві: 
концептуальні засади, методологія та практика: Матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 жовтня, м. Київ) – К.: 
КНТЕУ, 2005. –  С. 40-43 

0,2 Устименко 
Ю.І. 

31.  Реінжиніринг як форма стратегічних 
змін в сучасних організаціях 

Друк II Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні 
проблеми регіонального розвитку в контексті європейської 
інтеграції” (1-3 червня 2006 року).- Луцьк: ВТУ, 2006. 

0,3 Гарафонова 
О.І. 

32.  Методичні підходи до викладання 
навчальної дисципліни «Соціальний 
менеджмент» 

Друк Сучасні технології у вищій школі: Матеріали міжнар. наук.-
метод. конференції (м. Київ, 1-2 листопада 2007 року). Ч. 2. – 
К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2007. – 259 с. - С. 59-61. 

0,1 Білявський 
В.М. 

33.  Теоретичні аспекти формування 
механізму управління персоналом 
організації 

Друк Міжнародна науково-практична конференція «Управління 
регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія і 
практика»: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Дрогобич, 11-12 жовтня 2007 
року). – Дрогобич: Посвіт, 2007. - С. 222-224 

0,2  

34.  Проблеми реалізації соціальної 
політики на мікрорівні управління 
соціально-економічними системами  

друк Сучасні проблеми економіки та  управління: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. [“Сучасні проблеми  економіки та 
управління”], (Львів, 7 грудня 2007 р.) / М-во освіти і науки 
України, Львівська обласна державна адміністрація [та ін.]. –  
Львів: Апріорі, 2008. - С.  279-282. - (Спецвип.: 70 років з дня  
народження В’ячеслава Чорновола) 

0,15 Устименко 
Ю.І. 

35.  Створення корпоративних 
університетів в Україні як інновації у 
навчанні персоналу 

друк Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
молодих вчених «Управління інноваційним розвитком 
підприємств України в умовах світових інтеграційних 
процесів». – Том 6.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. –  С. 70-
74. 

0,2  

36.  Сучасні підходи до формування та 
реалізації соціальної політики в 
Україні 

друк Матеріали міжнародної науково-практично конференції 
вчених, студентів і практиків «Стратегія інноваційного 
розвитку економіки та соціальної сфери України» . – Донецьк: 
Норд-Прес, 2008. – 365 с. 

0,5  



37.  Проблеми інтегрування стратегії 
соціального розвитку трудового 
колективу у систему стратегічного 
набору підприємства 

друк Матеріали міжнародної науково-практично конференції 
«Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та 
перспективи в умовах глобалізації», 22-24 жовтня 2008 р. – 
Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С.317-321 

0,3 Устименко 
Ю.І. 

38.  Дослідження особливостей 
формування згуртованого трудового 
колективу  

друк Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 
аспірантів, студентів «Менеджмент організацій у кризовій 
ситуації»: - К.: ЕКОМЕН, 2009. – С. 51-57 

0,3 Василенко М. 

39.  Формування ефективної системи 
мотивації та розвитку персоналу на 
підприємстві 

друк Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 
аспірантів, студентів «Менеджмент організацій у кризовій 
ситуації»: - К.: ЕКОМЕН, 2009. – С. 55-63 

0,3 Пономаренко 
А. 

40.  Формування ключових компетенцій 
організації в системі стратегічного 
управління  

друк Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 
аспірантів, студентів «Менеджмент організацій у кризовій 
ситуації»: - К.: ЕКОМЕН, 2009. – С. 90-94 

0,15 Ковальчук А. 

41.  Особливості пошуку перспективних 
кандидатів на вакантні посади в 
кризовий час 

друк Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 
аспірантів, студентів «Менеджмент організацій у кризовій 
ситуації»: - К.: ЕКОМЕН, 2009. – С. 94-97 

0,12 Цісар Т. 

42.  Формування концепції корпоративної 
соціальної відповідальності у 
практиці вітчизняного бізнесу 

друк Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 
аспірантів, студентів «Менеджмент організацій у кризовій 
ситуації»: - К.: ЕКОМЕН, 2009. – С. 98-108 

0,4 Верченко А. 

43.  Проблеми дискримінації жінок на 
ринку праці  

друк Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 
аспірантів, студентів «Менеджмент організацій у кризовій 
ситуації»: - К.: ЕКОМЕН, 2009. – С. 173-176 

0,1 Синєльни-
ченко К. 

44.  Дрес-код в менеджменті як складова 
ефективної діяльності організації 

 Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 
аспірантів, студентів «Менеджмент організацій у кризовій 
ситуації»: - К.: ЕКОМЕН, 2009. – С. 173-176 

 Водогайло Г. 

45.  Електронне навчання персоналу як 
конкурентна перевага підприємства 

друк Матеріали V-ї міжнародної науково-практичної конференції 
13-14 травня 2010 р. – Полтава. РВВ ПУЕТ. – Ч.2. – С. 203-
206 

0,2  

46.  Управління персоналом. Практикум. 
(з грифом МОН України)  

 Навчальний посібник – К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 
293 с. 

 Жуковська 
В.М. 



47.  Підходи до розроблення моделі 
компетенцій працівників 

друк Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції «Україна-Чехія-ЄС». – Херсон-Прага: ПП 
Вишемирський В.С., 2010. – С. 146-155. 

0,4  

48.  Особливості пошуку управлінців на 
ринку праці в умовах кризи 

друк Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: 
проблеми науки і практики: Тези доповідей міжнародної 
науково-практичної конференції 27-28 травня 2010 р. – Х.: 
ФОП Александрова К.М.: ВД «ІНЖЕК», 2010. С.111-115 

0,4  

49.  Роль компетенцій підприємства у 
формуванні його конкурентних 
переваг 

друк Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи 
вирішення/ Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної 
конференції «Теорія  і практика сучасного менеджменту: 
проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010 р. – 
Тернопіль: «Економічна думка», 2010. - С.147-150 

0,2 Гарафонова 
О.І. 

50.  Формирование репутационного 
капитала организации 

друк Проблемы системной модернизации экономики России: 
социально-политический, финансово-экономический и 
экологический аспекты. Сборник научных статей. Вып.9 / Под 
общей редакцией проф. В.В.Тумалева. – СПб.: НОУ ВПО 
Институт бизнеса и права, 2010. – С.99 – 103.  

0,3 Тривайло А.Ю. 

51.  Системний підхід до визначення 
сутності поняття трудового 
потенціалу та тенденції його 
макроекономічного розвитку 

друк Управління розвитком трудового потенціалу України. – 
Управління розвитком трудового потенціалу України: 
Монографія / за аг. ред. д.е.н., Г.Г.Савіної. – Херсон, ХНТУ 
МОН України. Вид-во ПП Вишемирівський В.С., 2010. – С. 
136-150. 

0,7  

52.  Особливості формування соціальної 
відповідальності у сфері 
вітчизняного малого бізесу 

 Збірик матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференціїю «Соціальні аспекти процесів глобалізації та 
інтеграції». Том ІІ. - Херсон-Прага: ПП Вишемирський В.С., 
2010. – С. 36-46. 

  

53.  Соціальні аспекти розвитку 
підприємництва в Україні 

 Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах 
економічної кризи: Монографія. / За ред. д-ра екон. наук, 
професора Н.А.Тітової та д-ра техн. наук, професора, 
академіка МКА В.Д.Рожка. – К.: Комп’ютерпрес, 2011. –  
с. 262 – 309.  

1,8  



54.  Формування кадрового потенціалу на 
вітчизняних підприємствах у сфері 
малого і середнього бізнесу 

друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми управління підприємствами 
малого і середнього бізнесу в умовах кризи». – К.: ЕКОМЕН, 
2011. – С.105-110. 

0,25 Михайловська 
В. 

55.  Особливості розроблення та 
реалізації кадрової стратегії на малих 
підприємствах 

друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми управління підприємствами 
малого і середнього бізнесу в умовах кризи». – К.: ЕКОМЕН, 
2011. – С.117-120. 

0,1 Костенко А. 

56.  Формування соціально 
відповідального підприємства у сфері 
малого і середнього бізнесу  

друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми управління підприємствами 
малого і середнього бізнесу в умовах кризи». – К.: ЕКОМЕН, 
2011. – С.46-50. 

0,2  

57.  Проблеми управління адаптацією 
персоналу на вітчизняних 
підприємствах 

друк Матеріали третьої науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми управління вітчизняними 
підприємствами», м. Київ: «Київський економічний інститут 
менеджменту», 2012.  – С. 137-140. 

0,3 Горбатенкова 
С. 

58.  Підходи до визначення 
компетентності персоналу у 
комерційному банку 

друк Матеріали третьої науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми управління вітчизняними 
підприємствами», м. Київ: «Київський економічний інститут 
менеджменту», 2012. – С. 168-173. 

0,3 Лесик Г. 

59.  Електронне навчання персоналу як 
складова розвитку його ефективного 
розвитку 

друк Матеріали третьої науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми управління вітчизняними 
підприємствами», м. Київ: «Київський економічний інститут 
менеджменту», 2012. С. 173-177. 

0,2 Марковець Т. 

60.  Аутсорсинг кадрових процесів в 
організації  

друк Матеріали 2-ї Міжнародної конференції «Проблеми бізнесу та 
розвитку освіти і Західних та Східних країнах», Будапешт-
Київ, квітень 2012. – С.167-173. 

0,3  

61.  Кадровий аудит в практиці 
управління персоналом: сутність та 
параметри застосування 

Друк Вісник Донецького Національного університету, Серія В 
«Економіка і право», №2, 2012. – с. 134-140. (фахове видання) 

0,6 Дроздов Н.Є. 



62.  Особливості застосування 
аутстаффінгу та лізингу персоналу в 
банківських установах 

Друк Матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: 
світовий та вітчизняний виміри», м.Херсон, 1-2 березня  
2013 р. – С. 203-205. 

0,3 Лесик Г.Ю. 

63.  Управління організаційними 
змінами: теоретичні та методичні 
аспекти 

Друк Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції 
«Ділове та публічне адміністрування», м.Євпаторія, 25-26 
квітня 2013 року. – С. 132-133. 

0,2  

64.  Поведінка працівників при 
впровадженні організаційних змін 

Друк Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент у 
ХХІ сторіччі: методологія і практика», 16–17 травня 2013 
року. – Полтава: ПНТУ, 2013. – С.188-202. 

0,15  

65.  Особливості організаційних змін на 
підприємствах торгівлі 

Друк Матеріали міжнародної наукової конференції «Економіка в 
умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, 
країн», 20 листопада 2013 року, м. Дніпропетровськ. – С. 218-
223. 

0,1  

66.  Компетенції працівників кадрової 
служби в управлінні організаційними 
змінами 

Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Інвестиційні та інноваційні пріоритети діяльності 
економічних субєктів», 6-7 грудня 2013 року, м. Одеса, 2013. 
– С. 61-65. 

0,2  

67.  Вдосконалення організаційно-
економічного механізму адаптивного 
управління підприємством  

Друк Сталий розвиток економіки (Міжнародний науково-
практичний журнал). - №5 (22) 2013. – с. 71-80. (фахове 
видання) 

0,5 Присяжнюк 
А.Ю. 

68.  Evaluation of the social partners of 
trade 

Друк Bulletin of Kyiv National Trade and Economic University. - № 6. 
– 2013. – P. 96 – 106. (фахове видання) 

0,4 Zhukovska 
V.M. 

69.  The development of trade networks in 
Ukraine: modern tendencies and 
perspectives 

Друк The аdvanced science journal. - № 6. – 2013. – P. 63-66.  
(фахове видання) 

0,6 Жуковська 
В.М. 

70.  Внутрішньоорганізаційні чинники 
опору працівників змінам 

Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Ефективне управління економікою: процеси, явища, 
ризики». – Черкаси, 13-14 червня 2014. – с. 123-126. 

0,3  

71.  Підходи до розвитку нових форм 
торговельної діяльності 

Друк Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в 
Україні: матеріали VII Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 
20.03.2014) / відп. ред. А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нт, 2014. – 

0,2 Шевченко І.О. 



С.124- 126. 

72.  Формування команди як чинник 
проведення успішних змін в 
організації 

Друк Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи 
вирішення: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції. – м. Дніпропетровськ, 11-12 липня 2014 року. - с. 
123-126 

0,4  

73.  Проблеми та перспективи 
інноваційного розвитку соціальної 
відповідальності малого бізнесу 

Друк Науковий Вісник Херсонського державного університету: 
Сер.: Економічні науки. – 2014. – Вип. 2, Ч.3. – С. 36–40. 
(фахове видання) 

0,7  

74.  E-learning як сучасна технологія 
навчання персоналу 

Друк SMART-освіта: ресурси та перспективи: Матеріали 
Міжнародної науково-методичної конференції, 16-17 жовтня 
2014 року. – К.: КНТЕУ 

0,2  

75.  Світові тенденції інвестування та 
перспективи інвестиційної політики в 
контексті сталого розвитку 
економіки України 

Друк Розвиток економіки України під впливом економічних, 
соціальних, технологічних та екологічних трендів : 
монографія / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во 
освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. 
– Д. : НГУ, 2015. – 455 с.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. (особистий 
внесок: С. 437-445) 

1,0 Федулова Л.І. 

76.  Дослідження впливу факторів 
інноваційного розвитку на 
формування компетенцій 
підприємства 

Друк Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і 
управління : електронний збірник наукових праць. – Чернігів : 
ЧНТУ, 2015. – № 1(6). – 81, [1] – с. 75-80. (фахове видання) 

0,7  

77.  Формування механізму управління 
розвитком інноваційного потенціалу 
підприємства 

Друк Агросвіт, 2015. - № 12. – С. 56-60. (фахове видання) 0,8  

78.  Коучинг в системі управління 
персоналом 

Друк Вісник КНТЕУ, 2015. - № 3. (фахове видання) 0,8  

79.  Роль соціальних інновацій у 
забезпеченні розвитку організацій 

Друк Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в 
Україні. Матеріали VIII міжнародного бізнес-форуму (м.Київ, 
19 березня 2015 року) 

0,3  



80.  Організаційні зміни як ключовий 
чинник розвитку підприємства 

Друк Міжнародна науково-практична конференції «Реформування 
економіки держави та регіонів: технологічні та економічні 
аспекти» (19-20 червня 2015 року) 

0,4  

81.  Формування механізму економічної 
стійкості підприємства 

Друк Науковий вісник Полісся № 3 (3), 2015. – с. 106-110. (фахове 
видання) 

0,6  

82.  Управління змінами в організаційній 
культурі підприємства 

Друк Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 
економічної євроінтеграції. – 2015. - № 4. – ч. 98-103. (фахове 
видання) 

0,5  

83.  Методичний підхід до оцінювання 
ефективності процесу управління 
персоналом підприємства на засадах 
збалансованої системи показників. 

Друк Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 
економічної євроінтеграції. – 2016. - № 23 (11). – ч. 98-103. 
(фахове видання) 

0,6  

84.  Інноваційні стратегії розвитку 
торговельних мереж 

Друк Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в 
Україні: ІХ Міжнародний бізнес-форум (Київ, 17 березня 2016 
р.) / відп. ред. Мазаракі А.А. – Київ: Київ. нац.торг.-екон.ун-т, 
2016. – с.21-23.   

0,15  

85.  Соціально-відповідальна поведінка 
підприємства торгівлі на основі 
компетентісного підходу 

Друк Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні 
виклики розвитку національних економік», присвячена 70-
річчю Київського національного торговельно-економічного 
університету (Київ, 19-21 жовтня 2016 р.) / відп. ред.  
Мазаракі А.А. – Київ: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2016. – Ч.1.  – 
с.97-109.  

0,8  

86.  Рекрутмент в системі управління 
персоналом підприємства 

Друк Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та 
управління». – 2016. - №5 (12). – с. 58-61. (фахове видання, 
РІНЦ) 

0,4 Куценко А.С. 

87.  Особливості реінжинірингу та 
оптимізації бізнес-процесів на 
підприємствах торгівлі 

Друк Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 
економічної євроінтеграції. – Херсон, 2016. - № 22 (11). – ч. 
99-104. (фахове видання) 

0,7  

88.  Удосконалення процесу 
бюджетування в управлінні 
фінансовою підсистемою 
підприємства споживчої кооперації 

Друк Науковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2016. - № 5 (78). – с. 
122-126. (Index Copernicus). 

0,6  



89.  Тренди змін в сучасній системі 
освіти 

Друк SMART-освіта: ресурси та перспективи: Матеріали 
Міжнародної науково-методичної конференції,  
23-24 листопада 2016. – К.: КНТЕУ. – С. 66-69. 

0,2  

90.  Етимологія та сутність 
організаційних змін як наукової 
категорії 

Друк Cборник научных статей «Экономика. Менеджмент. 
Современные тенденции в науке и образовании / Economy. 
Zarządzanie. Współczesne tendencje w nauce i edukacji 
30.10.2016- 31.10.2016 – Краков/Kraków. – с. 19-21.  

0,3  

91.  Моделювання ключових компетенцій 
управлінського персоналу 

Друк Науково-фаховий журнал «Східна Європа: економіка, бізнес 
та управління» [Електронний ресурс] // Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 
№ 4 (04). – С. 176-182. Режим доступу: 
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/4-2016-ukr 
(фахове видання, розміщене у НБУ ім. В.І.Вернадського) 

0,5  

92.  Markets of biotechnologies-drivers for 
social and economic development 

Друк Managing economic growth: marketing, management, and 
innovations / S.M. Illiashenko, W. Strielkowski, (eds.). - 1st 
edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 
ISBN 978-80-906210-0-8, 2016. – 640 pages. – p. 440-454. 

0,6 Федулова Л.І. 

93.  Інноваційний розвиток підприємств 
сфери:  торгівлі: світові тенденції та 
практика в Україні: монографія.  

 Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І.Долішнього НАН України», 2016. – 432 с (особистий 
внесок: С. 248-264 Розділ 4.2. Концепція формування та 
реалізації інноваційної політики підприємств сфери торгівлі) 

 За заг. ред. 
С.А.Давимуки 

94.  Інноваційні зміни в діяльності 
підприємств торгівлі Друк 

Матеріали Х Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та 
перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» 
(Київ, 21 березня 2017 року) / відп. ред. Мазаракі А.А. – Київ: 
Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2017. – с.115 – 117.  

0,15  

95.  Моніторинг та контроль як ефективні 
інструменти управління 
організаційними змінами Друк 

Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку 
[Електронний ресурс]: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. 
конф., 29–30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, 
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» [та ін.]; оргком.: 
Г.О.Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – 
Київ : КНЕУ, 2017. – С. 92–95. 

0,3 Пучкова М. 

96.  Підходи до реінжинірингу бізнес-
процесів в системі управління Друк Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку 

[Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. 
0,3 Кисельова І. 



змінами конф., 29–30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, 
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана» [та ін.]; оргком.: 
Г.О.Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – 
Київ : КНЕУ, 2017. – С. 87–89. 

97.  Особливості управління кадровими 
змінами на підприємстві 

Друк Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, 
освіта: Праці VІII Міжнародної науково-практичної 
конференції (16 – 20 травня - 2017 р.) / за редакцією Савченко 
О.І. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2017. – с. 39-42. 

0,3 Куценко А.С. 

98.  Підвищення ефективності управління 
підприємством на засадах 
впровадження інструментарію 
моніторингу та контролю змін 

Друк Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.  
2017. – Вип. № 18. – С. 120-124. (фахове видання) 

0,4  

99.  Чинники розвитку 
конкурентоспроможності персоналу 
підприємств торгівлі в сучасних 
умовах 

Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі 
України на інноваційних засадах» (Львів, 2-3 листопада 2017) 
. – Львів: ЛТЕУ. – С. 143-144. 

0,2  

100.  Стратегічний підхід до розвитку 
послуг у торговельних мережах 

Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: 
правовий та інституційний виміри», 15 – 16 листопада 2017 
року. – К.: КНТЕУ 

  

101.  Розвиток соціальної відповідальності 
бізнесу підприємств торгівлі 

Друк Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та 
стратегічні напрями розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез 
доп. учасників міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 14–16 
листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. 
нац. екон. ун-т імены Вадима Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: 
А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : 
КНЕУ, 2017. – С. 82–84. 

  

102.  Особливості формування практичних 
навичок фахівця-економіста 

Друк Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-
економічної системи України», Львівський торговельно-
економічний університет, м.Львів, 23 листопада 2017 року 

 Кондзера В. 



103.  Формування інноваційних 
компетенцій для розбудови нового 
формату економіки 

Друк Інноваційний механізм розвитку економіки та стратегії 
інноваційного зростання : [монографія / під наук. ред. 
О. І. Савченко, О. В. Гуменної]. – Харків: ТОВ «Планета-
принт», 2017. – С. 75–89. 

0,8 Федулова Л.І. 

104.  Критерії та показники оцінювання 
ефективності підприємств в умовах 
територіального об’єднання 

Друк Науковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 4(82). – С. 51-
58. (Index Copernicus). 

0,5 Кирич Н.Б., 
Співак С.М. 

105.  Компетентісний підхід в управлінні 
персоналом 

Друк Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. - №18.  
с.53-57. (Index Copernicus, ResearchBib, Scientific Indexin  
Services (SIS), Polish Scholarly Bibliography (PBN), Electron  
Journals Library, InfoBase Index, CiteFactor, Open J-Gate, Cosmo  
Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Російськи  
імпакт-фактор) 

0,4 Стрижак Ю. 

106.  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.,  
Sychova N. 

107.  Influence of neoindustrialization on 
socio-economic development of the 
country 

Друк Perspectives – journal on economic issues. – 2017. – №2.– p.4-17. 0,7 Fedulova L. 

108.  Управління стратегічним розвитком 
економічної безпеки суб’єктів 
господарювання 

Друк Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 
міжнародної інтеграції. – Херсон: ХНТУ, 2017. – № 27 (16). – 
С. 205-212. (Google Scholar) 

0,5 Андрушків 
Б.М.,  
Кирич Н.Б., 
Погайдак О.Б. 

109.  Створення інтелектуального 
продукту як результат реалізації 
інноваційної політики підприємства 

Друк Науковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 5(84). – С. 38-
43. (Index Copernicus). 

0,6  

110.  Чинники формування кадрових 
інновацій  

Друк Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в 
Україні : ХІ Міжнародний бізнес-форум (Київ, 22 березня  
2018 р.) / відп. ред. Мазаракі А.А. – Київ: Київ. нац.торг.-
екон.ун-т, 2018. – С.121-123. 

0,15  

111.  Управління змінами на підприємстві 
на засадах інноваційного підходу 

Друк Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські 
економічні студії». – Вип. 29. – Ч.2. – Одеса : ПУ «Причорн. 

0,7 Ціпуринда В.С. 



науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – 2018. – 
С.10-15. (НБУ ім. В.І.Вернадського, Index Copernicus). 

112.  Компетентнісний підхід до 
оцінювання керівного персоналу в 
системі державної служби  

Друк Теорія та практика державного управління і місцевого 
самоврядування. Електронне наукове фахове видання / 
Херсон. Нац. техн. ун-т. – 2018. – № 2. [Електронний ресурс]  
– Режим доступу:  http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/35.pdf (Google 
Scholar) 

0,8 Науменко Р. А. 

113.  Розвиток компетентностi працiвникiв 
як чинник конкурентоспроможностi 
пiдприємства 

Друк Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник 
матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Запоріжжя, 9 червня 2018 року) / Східноукраїнський 
інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 
2018. – С. 47-51. 

0,3  

114.  Управління 
конкурентоспроможністю персоналу 
в системі збалансованого розвитку 
підприємства 

Друк Сучасний рух науки: тези доп. II міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. – 
Дніпро, 2018. – с.254-259. 

0,2  

115.  Формування ділової репутації як 
ключової компетенції підприємства 
торгівлі 

Друк Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. 
кол.: Куцик П.О., Апопій В.В., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : 
Вид-тво Львівського торговельно-економічного університету, 
2018. – Вип. 22. – С.5-10. (Ulrich’s Periodicals, Google Scholar) 

0,6  

116.  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 Сичова Н. В. 

117.  Ефективність операційної діяльності 
роздрібного торговельного 
підприємства та методологія її 
вимірювання 

 Науковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. Серія «Економічні науки». 2018. – № 3(87). – С. 79-
89. (Index Copernicus). 

0,7 Трут О.О. 

118.  Інноваційна політика комерційного 
банку 

 Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-
економічної системи України: Матеріали ІХ Всеукраїнської 

0,15 Чернишева 
Г.С. 



науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених (м. Львів, 21-22 листопада 2018 р.). – Львів, 
2018. – С. 234-236. 

119.  Інформаційна компетентність 
фахівців у SMART-суспільстві 

 SMART-освіта: ресурси та перспективи: Матеріали ІІІ 
Міжнар. науково-метод. конф. (м. Київ, 7 грудня 2018 р.). – 
К.: КНТЕУ, 2018. – С.126-129.  

0,2  

 
ІІІ. Основні навчально-методичні видання 

№ 
пор Назва 

Харак-
тер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 
сторі-
нок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 
1.  Плани семінарських і практичних занять з курсу «Основи 

менеджменту» для студентів спец. 7.050201 «Менеджмент 
організацій» - 

друк Львів : Львівська комерційна 
академія, 1998. 

1,0 Батьковець 
Г.А. 

2.  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу 
«Менеджмент» для студентів заочної форми навчання.  

друк Львів : Львівська комерційна 
академія, 1998. 

1,5 Коцупей В.М., 
Трут О.О. 

3.  Плани семінарів і завдання для практичних занять з курсу 
«Ділове спілкування» для студентів спец. 7.050201 
«Менеджмент організацій» 

друк Львів : Львівська комерційна 
академія, 2000. 

1,0 Батьковець 
Г.А. 

4.  Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з 
дисципліни «Основи менеджменту» для студентів заочної 
форми навчання (частина І). 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2001. 

1,7  

5.  Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з 
дисципліни «Основи менеджменту» для студентів заочної 
форми навчання (частина ІІ). - 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2001. 

0,5  

6.  Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з 
дисципліни «Основи менеджменту» для студентів заочної 
форми навчання (частина ІІІ). 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2001. 

1,2  

7.  Програма навчальної дисципліни «Менеджмент» для освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (напряму 6.0502 
«Менеджмент»). 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2001. 

0,5  



8.  Програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» 
для ОКР «спеціаліст»  

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2001. 

0,6  

9.   Робоча програма навчальної дисципліни «Управління 
персоналом» для ОКР «спеціаліст»  

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2001. 

1,0  

10.  Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент» для 
ОКР «бакалавр» 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2001. 

1,2  

11.  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Управління персоналом» 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2002. 

1,2  

12.  Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни 
«Управління персоналом» для студентів заочної форми 
навчання спец. 7.050206, 7.050201, 7.050206 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2002. 

1,5  

13.  Плани семінарських і практичних занять з дисципліни 
«Управління персоналом» для студентів всіх форм навчання 
спец. 7.050206, 7.050201, 7.050206 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2002. 

1,2  

14.  Тестові завдання з дисципліни «Управління персоналом» для 
студентів всіх форм навчання спец. 7.050206, 7.050201,  
7.050206 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2002. 

1,0  

15.  Тестові завдання з дисципліни «Основи менеджменту» для 
студентів всіх форм навчання спец. 7.050206, 7.050201,  
7.050206 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2002. 

1,5  

16.  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни 
«Менеджмент» для освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» професійного спрямування 0502 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2003 

1,0 
Микитенко 
В.В. 

17.  Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з 
дисципліни «Управління персоналом» для студентів 4-го курсу 
напряму підготовки 0602 «Менеджмент» заочної форми 
навчання 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2004. 1,2  

18.  Управління персоналом. Навчально-методичний посібник для  
самостійної вивчення дисципліни студентами напряму 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 8,0  



підготовки «Менеджмент» 2004. 
19.  Методичні рекомендації з дисципліни "Управління 

персоналом" [Текст] : до самостійної роботи студентів напряму 
підготовки 0502 "Менеджмент" всіх форм навчання. Ч.1   

 Київ : КНТЕУ, 2004. – 50 с. 
2,5  

20.  Управління персоналом. Опорний конспект лекцій (частина 1) друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2004. – 105 с.  

5,0  

21.  Управління персоналом [Текст] : збірник тестових завдань для 
контролю знань студентів ОКР "бакалавр", напрям підготовки 
"Менеджмент"  

 Київ : КНТЕУ, 2004. – 63 c.  
3,0  

22.  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з Управління 
організаціями невиробничої сфери для студентів напряму 
підготовки 0502 «Менеджмент» (всіх форм навчання). 

друк Київ : Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту «ЕКОМЕН», 
2004. – 32 с. 

1,2 Устименко 
Ю.І., 
Микитенко 
В.В. 

23.  Програма та робоча програми дисципліни «Соціальний 
менеджмент» для студентів ОКР «спеціаліст», «магістр» 
спеціальності 7.050104 «Фінанси» напряму підготовки 0501 
«Економіка та підприємництво» - 

друк Київ : КНТЕУ, 2005. –  17 с. 0,7  

24.  Соціальний менеджмент. Опорний конспект лекцій для 
студентів ОКР «спеціаліст», «магістр» спеціальності 7.050104 
«Фінанси» напряму підготовки 0501 «Економіка та 
підприємництво» - 

друк Київ : КНТЕУ, 2005. – 85 с. 3,5  

25.  Тестові завдання з дисципліни «Соціальний менеджмент» для 
студентів ОКР «спеціаліст», «магістр» з напряму 0501 
"Економіка та підприємництво" спеціальності 050104 
«Фінанси»  

друк Київ : КНТЕУ, 2006. –  60 с. 2,5  

26.  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни 
«Менеджмент» для студентів 3-го курсу ОКР «бакалавр» 
напряму підготовки 6.0502 «Менеджмент» 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту. «ЕКОМЕН», 
2006. – 32 с. 

1,2  

27.  Управління персоналом. Опорний конспект лекцій друк Київ : КНТЕУ, 2007. – 132 с. 10,0  



28.  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з 
менеджменту для студентів ОКР «бакалавр» напряму 
підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальностей 050201 
«Менеджмент організацій» та 050205 «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» (всіх форм навчання) 

друк Київ : Київський економічний 
інститут менеджменту 
«ЕКОМЕН», 2007. 

1,0  

29.  Управління персоналом. Опорний конспект лекцій.  друк Київ : КНТЕУ, 2007. – 131 с. 5,0  

30.  Соціальний менеджмент [Текст] : збірник тестових завдань  Київ : КНТЕУ, 2007. – 64 c. 3,2  

31.  Стратегічне управління : робоча програма  Київ : КНТЕУ, 2007. – 30 c. 1,5 Ігнатьєва І.А. 

32.  Управління персоналом : Збірник тестових завдань  Київ : КНТЕУ, 2008. – 62 c. 2,8 Жуковська 
В.М. 

33.  Управління персоналом : практикум: навч.посіб. для студ. вищ. 
навч. закл.  

 Київ : КНТЕУ, 2008. – 293 с. 10,0 Жуковська 
В.М. 

34.  Управління персоналом. Опорний конспект лекцій друк Київ : КЕІМ, 2008. – 143 с. 6,0  

35.  Управління персоналом. Навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи студентів.  

друк Київ : КЕІМ, 2008. – 210 с. 8,0  

36.  Управління персоналом. Навчально-методичний посібник для 
аудиторної роботи студентів.  

друк Київ : КЕІМ, 2008. – 120 с. 6,0  

37.  Стратегічний менеджмент. Опорний конспект лекцій. друк Київ : КЕІМ, 2008. – 103 с. 5,0  

38.  Робоча програма комплексної практики з фаху та 
переддипломної практики для студентів V-го курсу ОКР 
«спеціаліст» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» 
спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» 

друк Київ : КЕІМ, 2009. – 30 с. 1,0 Тітова Н.А. 

39.  Робоча програма  стажування  з фаху та переддипломної 
практики для студентів VІ-го курсу ОКР «магістр» напряму 
підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 050201 
«Менеджмент організацій» 

друк Київ : КЕІМ, 2009. – 40 с. 1,3 Тітова Н.А. 



40.  Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання та 
захисту дипломних робіт для студентів ОКР «спеціаліст» 
напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 
7.050201 «Менеджмент організацій» 

друк Київ : КЕІМ, 2009. – 48 с.  Тітова Н.А. 

41.  Методичні  рекомендації та основні вимоги до виконання та 
захисту магістерських робіт для студентів ОКР «магістр» 
напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 
8.050201 «Менеджмент організацій»  

друк Київ : КЕІМ, 2009. – 40 с.  Тітова Н.А. 

42.  Стратегічний менеджмент. Навчально-методичний посібник 
для аудиторної роботи студентів. 

друк Київ : КЕІМ, 2009. – 103 с. 4,0  

43.  Стратегічний менеджмент. Навчально-методичний посібник 
для самостійної роботи студентів 

друк Київ : КЕІМ, 2009. – 103 с. 5.0  

44.  Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання та 
захисту курсових робіт з дисципліни «Менеджмент організації» 
для студентів всіх форм навчання ОКР «спеціаліст», «магістр» 
спеціальності 7.050201 (8.050201) «Менеджмент організацій» - 

друк Київ : КЕІМ, 2009. – 35 с. 1,2 Тітова Н.А. 

45.  Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання та 
захисту курсових робіт з Управління організаціями 
невиробничої сфери для студентів всіх форм навчання ОКР 
«бакалавр» спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» 

друк Київ : КЕІМ, 2009. – 40 с. 1,3  

46.  Збірник аналітично-розрахункових задач та тестових завдань з 
дисципліни «Основи менеджменту» та «Управління 
персоналом» для підготовки студентів 4-го курсу напряму 
підготовки «Менеджменту» до державного екзамену з фаху 

друк Київ : КЕІМ, 2010. – 254 с. 3,0 Викладачі  
кафедри МО та 
МЗЕД 

47.  Соціальний менеджмент [Текст] : програма та робоча програма 
для студентів  ОКР «магістр» напрям підготовки 0501 
"Економіка і підприємництво" спеціальність 8.050104 
"Фінанси" спеціалізація 8.050104.05 ″Страховий менеджмент″ - 

друк Київ : КНТЕУ, 2010. –  26 с. 1,2 Білявський 
В.М. 

48.  Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання та 
захисту курсових робіт з менеджменту для студентів всіх форм 
навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки  0502 

друк Київ : КЕІМ, 2010. – 37 с. 1,3 Князєва Л.М. 



«Менеджмент» 

49.  Управління персоналом [Текст] : програма друк Київ : КНТЕУ, 2010. – 14 c.  Бай С.І.,  
Жуковська 
В.М. 

50.  Управління персоналом. Робоча програма для студентів ОКР 
«бакалавр» професійного спрямування «Менеджмент і 
адміністрування». 

друк Київ : КНТЕУ, 2010. – 25 с. 1,0 Жуковська 
В.М. 

51.  Стратегічне управління. Навчально-методичний посібник для 
аудиторної роботи студентів. 

друк Київ : КЕІМ, 2011. –  96 с. 3,4  

52.  Стратегічне управління. Навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи студентів 

друк Київ : КЕІМ, 2011. – 102 с. 4,0  

53.  Основи менеджменту. Методичний посібник для аудиторної 
роботи студентів 

друк Київ : КЕІМ, 2012. – 145 с. 5,0 Князєва Л.М. 

54.  Основи менеджменту. Методичний посібник для самостійної 
роботи студентів 

друк Київ : КЕІМ, 2012. – 194 с. 6,0 Князєва Л.М. 

55.  Збірник типових тестових завдань та аналітично-розрахункових 
задач для комплексного кваліфікаційного державного екзамену 
ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і 
адміністрування» 

друк Київ : КЕІМ, 2012. – 254 с. 3,0 Викладачі  
кафедри МО та 
МЗЕД 

56.  Управління змінами. Збірник тестових завдань для студентів 
ОКР «магістр» спеціальності «Менеджмент і адміністрування».  

друк Київ : КНТЕУ, 2013. – 46 с. 2,0 Бай С.І.,  
Гайдай Ю.В. 

57.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Управління змінами» 
для студентів ОКР «магістр» спеціальності «Менеджмент і 
адміністрування». – 

ВЦ Київ : КНТЕУ, 2014. –100 с. 4,0  

58.  Збірник ситуаційних вправ та творчих задач з дисципліни 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» 
для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 030504 
«Економіка підприємства». 

ВЦ Київ : КНТЕУ, 2014. – 50 с. 2,5 Ціпуринда В.С. 



59.  Збірник ситуаційних вправ з дисципліни «Управління змінами» 
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
напряму підготовки «Менеджмент». 

ВЦ Київ : КНТЕУ, 2014. – 53 с. 2,6 Бєлова О.І.,  
Гайдай Ю.В. 

60.  Методичні рекомендації щодо написання дипломних 
магістерських робіт зі спеціальності «Менеджмент 
інноваційної діяльності» для студентів ОКР «магістр» напряму 
підготовки «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент 
інноваційної діяльності». 

ВЦ Київ : КНТЕУ, 2014. – 69 с. 3,0 Федулова Л.І., 
Підкамінний 
І.М. 

61.  Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з 
дисциплін фахового спрямування «Менеджмент і 
адміністрування» для студентів 4-го курсу напряму підготовки 
«Менеджмент». – 

ВЦ Київ : КНТЕУ, 2014. – 45 с. 1,8 Мошек Г.Є., 
Жуковська 
В.М.  
та ін. 

62.  Методичні рекомендації щодо написання дипломних 
магістерських робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій і 
адміністрування» для студентів ОКР «магістр» напряму 
підготовки «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент 
організацій і адміністрування».  

ВЦ Київ : КНТЕУ, 2014. – 60 с. 2,8  

63.  Робоча програми з дисципліни  «Обґрунтування господарських 
рішень та оцінювання ризиків» для студентів ОКР «бакалавр» 
напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства». 

ВЦ Київ : КНТЕУ, 2014. – 25 с. 1,1 Ціпуринда В.С. 

64.  Програма і робоча програм з дисципліни «Управління 
кадровою службою» для студентів ОКР «бакалавр» напряму 
підготовки «Менеджмент» професійного спрямування 
«Менеджмент персоналу»  

ВЦ Київ : КНТЕУ, 2014. – 22 с. 0,9 Жуковська В.М 

65.  Управління персоналом. Електронний підручник для студентів 
вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за 
освітнім ступенем «бакалавр» в галузі знань 0306 
«Менеджмент» за фаховим спрямуванням 03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування». 

сайт 
ЛДН 

Київ : КНТЕУ, 2015. – 850 с. 45,0 Жуковська В.М 

66.  Ділове адміністрування (Управління змінами): Опорний 
конспект лекцій для ОКР «магістр» напряму підготовки 
«Менеджмент» 

друк Київ : КНТЕУ, 2015. – 102 с. 4,0  



67.  Ділове адміністрування (Управління змінами) : збірник 
ситуаційних вправ 

друк Київ : КНТЕУ, 2015. – 55 c. 2,2 Бєлова О.І.,  
Гайдай Ю.В. 

68.  Управління персоналом: дистанційний курс для студентів 
освітнього ступеню «бакалавр». – 

сайт 
ЛДН 

Київ : КНТЕУ, 2015. – 13 Web-стор. 50,0  

69.  Управління кар'єрою : програма та робоча програма для 
студентів ОКР «магістр» напряму підготовки «Менеджмент» 
професійного спрямування «Менеджмент персоналу» 

друк Київ : КНТЕУ, 2015. – 21 c.  0,8 Жуковська В.М 

70.  Управління персоналом : методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів 

друк Київ : КНТЕУ, 2015. – 128 c.  4,0 Жуковська В.М 

71.  Стандарт вищої освіти  
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073«Менеджмент» 
Спеціалізація «Менеджмент організацій» 
Рівень вищої освіти – другий, ступінь вищої освіти магістр 

друк 

Київ, КНТЕУ, 2016. – 12 с. 

12 Авторський 
колектив 

72.  Стандарт вищої освіти  
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Спеціалізація «Менеджмент організацій» 
Рівень вищої освіти – перший, ступінь вищої освіти бакалавр 

друк 

Київ, КНТЕУ, 2016. – 15 с. 

15 Авторський 
колектив 

73.  Стандарт вищої освіти  
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» 
Рівень вищої освіти – другий, ступінь вищої освіти магістр 

друк 

Київ, КНТЕУ, 2016. – 12 с. 

12 Авторський 
колектив 

74.  Стандарт вищої освіти  
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
Рівень вищої освіти – перший, ступінь вищої освіти бакалавр 

друк 

Київ, КНТЕУ, 2016. – 12 с. 

12 Авторський 
колектив 

75.  Стандарт вищої освіти  
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 

друк Київ, КНТЕУ, 2016. – 12 с. 
12 Авторський 

колектив 



Спеціалізація «Торговельний менеджмент» 
Рівень вищої освіти – другий, ступінь вищої освіти магістр 

76.  Стандарт вищої освіти  
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Спеціалізація «Торговельний менеджмент» 
Рівень вищої освіти – перший, ступінь вищої освіти бакалавр 

друк Київ, КНТЕУ, 2016. – 12 с. 

12 Авторський 
колектив 

77.  Стандарт вищої освіти  
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
Рівень вищої освіти – другий, ступінь вищої освіти магістр 

друк Київ, КНТЕУ, 2016. – 12 с. 

12 Авторський 
колектив 

78.  Самоменеджмент : програма « друк Київ, КНТЕУ, 2016. – 11 с. 
11 

Бай С.І., 
Сичова Н.В., 
Волобуєв М.І., 
Жуковська В.М. 

79.  Управління змінами : програма друк Київ : КНТЕУ, 2016. – 10 c.  0,4 Бай С.І., 
Мельниченко 
С.В.,  
Присяжнюк 
А. Ю. 

80.  Управління змінами : робоча програма   друк Київ : КНТЕУ, 2016. – 25 c.  1,0 Бай С.І., 
Мельниченко 
С.В.,  
Присяжнюк 
АЮ. 

81.  Управління кар'єрою : збірник тестових завдань друк Київ : КНТЕУ, 2016. – 37 c.  1,5  
82.  Управління персоналом (Текст) [Текст] : збірник ситуаційних 

вправ для студентів освітнього ступеню «бакалавр» в галузі 
знань 0306 «Менеджмент» 

друк Київ : КНТЕУ, 2016. – 23 c.  1,0 Жуковська В.М 

83.  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 
«Управління змінами» ЛДН Київ : КНТЕУ, 2017 – 47 с. 47 Авторський 

колектив 
84.  Збірник тестових завдань «Управління змінами» ЛДН Київ : КНТЕУ, 2017. – 43 с. 43 Авторський 

колектив 



85.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : 
збірник ситуаційних вправ та творчих задач 

друк Київ : КНТЕУ, 2017. – 44 c. 1,8 Ціпуринда В.С. 

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

87.  Рекрутмент : програма  друк Київ : КНТЕУ, 2017. – 10 c. 0,4 Волобуєв М.І. 

88.  Менеджмент : програма друк Київ : КНТЕУ, 2017. – 22 c.  0,9 Бай С.І., 
Безус А.Н., 
Бєляєва Н.С. та 
ін. 

89.  Менеджмент підприємства : опор. конспект лекцій друк Київ : КНТЕУ, 2017. – 102 с. 3,2 Бай С.І.,  
Силкіна Ю.О. 

90.  Основи менеджменту: теорія і практика. Навчальний 
посібник 

друк Київ: ЦУЛ, 2017. – 545 с. 30,5 Мошек Г.Є.,  
Ціпуринда В.С.  
та ін. 

91.  Основи менеджменту : опорний конспект лекцій друк Київ : КНТЕУ, 2017. – 117 с. 3,8 Сичова Н.В., 
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