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формування звітів виконання педагогічного навантаження кафедри. 

Є автором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних праць. 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

Теоретичні та прикладні аспекти управління економічною діяльністю 

підприємства; проблеми ціноутворення в Україні та світі. 

 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 

 

Монографії: 

 

 Стояненко (Сизонова), І. В. Оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників: реалії та перспективи // Проблеми ефективного 

функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання : 

Кол. монографія у двох томах. Т.2 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, 

Г.Є. Мазнєва. – К. : ІАЕ, 2001. – С. 518-521. 

 Стояненко (Сизонова), І. В. Енерго- та ресурсозбереження в Україні: 

проблема та шляхи її вирішення // Ринкова трансформація економіки АПК : 

Кол. монографія у чотирьох частинах / За ред. П.Г. Саблука, В.Я. Амбросова, 

Г.Є. Мазнєва / Підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва. – К. : ІАЕ. – 2002. – С. 425-428. 

 Торговельне підприємництво: теорія та практика : монографія / за ред. Л.О. 

Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 304 с. (особистий внесок: 

п.2.1, 2.2). 

 



Наукові статті у фахових, науково-метричних та інших виданнях:  

 

 Стояненко (Сизонова), І. В. Енергетичний менеджмент на підприємстві // 

Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія: фінанси і 

кредит, – №2, – 2002. – С. 239-242. 

 Стояненко (Сизонова), І. В. Ефективність діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств Сумської області в умовах аграрної реформи. Вісник 

ХНАУ. Серія: Економіка АПК і природокористування, 2002. – №8. – С. 112-

114. 

 Стояненко (Сизонова), І. В. Роль та перспективи використання 

енергетичного менеджменту в процесі енергозбереження // Вісник Сумського 

державного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент. – 2004. 

– № 8. – С. 53-60. 

 Стояненко (Сизонова), І. В. Енергетичний аналіз як передумова 

енергозбереження в сільському господарстві // Вісник ХНАУ. Серія: 

економіка АПК і природокористування. – 2004. – № 2. – С. 210-214. 

 Стояненко (Сизонова), І. В. Необхідність та перспективні напрями 

державного регулювання енерго- та ресурсозбереження в аграрному секторі 

економіки України // Вісник Сумського державного аграрного університету. 

Серія: економіка та менеджмент. –2004. – № 3-4. – С. 319-325 

 Стояненко (Сизонова), І. В. Перспективи використання теорії 

маржиналізму в процесі енергозбереження // Вісник Харківського 

національного технічного університету сільського господарства: Економічні 

науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Випуск 32. – Х. : ХНТУСГ, 

2004. – С. 108-111. 

 Стояненко (Сизонова), І. В., Пилипенко, В. В. Оподаткування та 

енергозбереження – перспективи взаємодії // Вісник СНАУ. Серія: Фінанси та 

кредит. – 2005, – №1. – С. 37-41. 

 Стояненко І.В. Енергетичний потенціал сільськогосподарських 

підприємств: теоретичний аспект та перспективи використання в практиці 

суб’єктів господарювання // Вісник ХНАУ. Серія “Економіка АПК і 

природокористування”. – Харків. – 2006, – №10. – С. 197-201 

 Стояненко, І. В., Комариста, О. І. Досвід державного регулювання 

інвестиційних процесів в розвинутих країнах та перспективи його 

використання в економці України // Інвестиції: досвід і практика, 2011. – 

№ 24. – С. 20-23. 

 Стояненко, І. В. Формування економіки знань як реальність та 

необхідність сьогодення // Ефективна економіка, 2012. – № 6. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/ index.php?operation=7 

 Стояненко, І. В. Управління нематеріальними активами підприємства: 

сучасні реалії та перспективи розвитку // Ефективна економіка, 2013. – № 7. – 

URL: http://www.economy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=2196 

 Стояненко, І. В. Роль нематеріальних активів в діяльності суб’єктів 

господарювання: світові тенденції і українські реалії // Економічний дискурс: 

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


міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (м. Камянець- Подільський) / 

відп. Ред. Н.В. Семенишена. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 23-26. 

 Стояненко, І. В. Особливості управління нематеріальними активами 

підприємства // Молодий вчений, 2014. – № 7 (10). – Ч. 2. – С.82-85.  

 Стояненко, І. В. Нематеріальні активи підприємства: класифікація та 

функції // Молодий вчений. – 2015. – №2. – Ч.3. – С. 83-86. 

 Стояненко, І. В., Вашировська, М. О. Інноваційний розвиток економіки: 

зарубіжний досвід та вітчизняні реалії // Регіональна економіка та управління, 

2015 – № 1(04). – С. 16-19. 

 Стояненко, І. В. Управління ресурсо- та енергозбереженням в АПК // 

Молодий вчений, 2016. – № 7 (34). – С.135-142. 

 Стояненко, І. В., Біленко, Я. О. Розвиток малого та середнього бізнесу в 

країнах ЄС // Молодий вчений. – 2018. – №1. – URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/53/ 

 Стояненко, І. В., Біленко, Я. О. Формування складових економіки знань в 

Україні // Ефективна економіка. – 2018. – №5. – URL: 

http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=6343 

 Стояненко, І. В., Аврамчук, Н. О. Формування ціни на інноваційну 

продукцію: проблеми та наслідки // Світ економічної науки. Випуск 10. –

Тернопіль, 2018. – С. 8-11.  

 Стояненко, І. В., Лубенець, А. О. Вплив діджиталізації на діяльність та 

економічну безпеку підприємств торгівлі // Молодий вчений. – 2019. – №1. – 

URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/65/ 

 

 

Навчально-методичні видання: 

 

 Стояненко, І. В. Ціноутворення. Опорний конспект лекцій – К. : Київ. нац. 

торг.- екон. ун-т, 2015. – 150 c. 

 Економіка підприємства. Збірник ситуаційних вправ (кейсів) / Г.М. 

Богославець, О.М. Кондратюк, І.В. Стояненко та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2017. – 111 c. 

 Стояненко, І. В. Ціноутворення : Практикум – К. : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2017. – 55 c. 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/53/

