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І. Наукові праці 
1 Формування організаційно-економічного 

механізму визначення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств  

Друк. Науковий Вісник Полтавського університету споживчої 
кооперації України. – 2005. – № 1 (15). – С. 105-111 (Серія 
«Економічні науки») 
Фахове видання 

7/4 О.В. Шкурупій 
В.І. Аранчій 

2 Формування вітчизняних корпоративних об’єднань 
в контексті сучасних процесів транснаціоналізації  

Друк. Вісник Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна. Наукове видання. – 2006. – № 743. – 
С. 151-154 (Економічна серія) 
Фахове видання 

4  

3 Міждержавний рух капіталу та необхідність його 
регулювання  

Друк. Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – 2007. 
– № 112. – С. 32-36 
Фахове видання 

5  

4 Інвестиції транснаціональних корпорацій, НДДКР 
та економічна безпека приймаючих країн  

Друк. Науковий Вісник Полтавського університету споживчої 
кооперації України. – 2007. – № 3 (25). – С. 12-13 (Серія 
«Економічні науки») 
Фахове видання 

2  

5 Інвестиційне регулювання в Україні у контексті 
міжнародних процесів руху капіталу  

Друк. Теорія і практика сучасної економіки : Матеріали VIII 
міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 
26-28 жовтня 2007 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 514-516 

3  

6 Вивіз капіталу в умовах глобалізації та можливості 
реалізації національних інтересів України  

Друк. Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових 
праць: Випуск 243: В 4 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 
2008. – С. 237-242 
Фахове видання 

6  

7 Експорт прямих інвестицій: узагальнення сучасної 
практики  

Друк. Науковий Вісник Полтавського університету споживчої 
кооперації України. – 2008 – № 4 (31). – С. 50-54. – (Серія 
«Економічні науки») 
Фахове видання 

5  

8 Способи виходу підприємств на зовнішній ринок  Друк. Господарський механізм: сутність, структура, подальше 
вдосконалення на сучасному етапі: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Полтава 18-19 квітня 
2008 р.). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 121-123 

3  

9 Транснаціоналізація виробництва та капіталу в 
контексті вітчизняного економічного розвитку  

Друк. Науковий Вісник Полтавського університету споживчої 
кооперації України. – 2010 – № 1 (40). – С. 41-46. – (Серія 
«Економічні науки») 
Фахове видання 

6  



10 Міжнародний рух капіталу: теоретичні засади у 
контексті вітчизняної емпірики  

Друк. Вісник Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні 
науки. Вип. 98. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 231-238 
Фахове видання 

8  

11 Економічний розвиток та його чинники в умовах 
глобалізації світової економіки  

Друк. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі 
та послуг: Збірник наукових праць / Харківського 
державного університету харчування та торгівлі. – Харків, 
2010 – Вип. 2 (12). – С. 419-426  
Фахове видання 

8/5 О.В. Шкурупій 
 

12 Архітектоніка сучасних транснаціональних 
корпорацій: мережевий підхід  

Друк. Вісник Хмельницького національного університету. 
Економічні науки – 2010 – № 4, Т. 4 (165). – С. 7-12  
Фахове видання 

6/3 О.В. Шкурупій 
І.О. Пінчук 

13 Збалансування інтересів економічного розвитку 
суб’єктів господарювання в умовах 
транснаціоналізації виробництва  

Друк. Національна економіка у сучасній глобальній економічній 
системі: механізми функціонування, динаміка, економічна 
безпека: Міжнародна науково-практична конференція 
(м. Полтава 23–24 квітня 2010 р.) – Полтава: РВВ ПУСКУ. – 
2010. – С. 23-25 

3  

14 Синергетика як основа методології дослідження 
транснаціональних структур  

Друк. Бізнес та умови його розвитку: національний та 
міжнародний дискурси: І міжнародна науково-практична 
конференція, (м. Донецьк 2010 р). – Донецьк: [ДонНУЕТ]. – 
2010. – С. 94-95 

2  

15 Інноваційна діяльність як чинник еволюції ТНК 
 

Друк. Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – 
Спец. вип. Методичні проблеми сучасної політичної 
економії. – К.: КНЕУ. – 2011. – С. 366-373 

8/6 О.В. Шкурупій 
 

16 ТНК як чинники економічного та соціального 
розвитку національних господарств 

Друк. Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – 
К.: КНЕУ. – 2011. – Вип. № 25. – С. 265 – 276. 
Фахове видання 

12  

17 ТНК в опосередкуванні процесів трансформації 
вітчизняної економічної системи 

Друк. Науковий вісник. Одеський державний економічний 
університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 
Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – № 10 (135). 
– С. 168 – 179. 

12 – 

18 Ukraine in the processes of economic conditions 
development transnationalization: possibilities of 
TNC’s innovational potential attraction 

Друк. Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. – 2011. – 
№ 4 (26). – С. 83-87 
Фахове видання 

5/2 О.В. Шкурупій 
Т.О. Білоброва 

 
19 Реалізація творчих властивостей науковця як 

діяльність і інтелектуальний вид праці 
Друк. Компетентісний підхід до підготовки випускників вищого 

навчального закладу: матеріали міжвузівської ХХХVI 
науково-методичної конференції (м. Полтава, 22-23 березня 
2011 р.): в 2 ч. Ч. ІІ. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 23-25 

3/2 О.В. Шкурупій 
 

20 Соціальна відповідальність бізнесу в контексті 
суперечностей глобалізації 

Друк. Управление производством: модели, механизмы, 
инструменты / под общ. ред. Е. В. Мартяковой. – Донецк: 
ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – 634 с. / С. 14-20 
Монографія 

634/7 Колектив 
авторів 



21 Актуальні аспекти виробничої та інвестиційної 
діяльності ТНК 

Друк. Економічний аналіз: Збірник наукових праць / 
Тернопільський національний економічний університет – 
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 
Тернопільського національного економічного університету 
«Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Ч. 3. – С. 140-146. 
Фахове видання 

7/4 О.В. Шкурупій 
Т.О. Білоброва 

 

22 Мережевість як визначальна ознака 
постіндустріального суспільства та організаційно- 
управлінської побудови сучасної корпорації 

Друк. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі 
та послуг: Збірник наукових праць: у 2-х ч. Харківський 
державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 
2012. – Вип. 1(15). – Ч. 2. – С. 157-166 
Фахове видання 

10/5 С.І. Туль 

23 Роль інновації в розв’язанні суперечностей 
глобалізованої економіки 

Друк. Міжнародна економічна політика. Науковий журнал. Спец. 
випуск: в 2 ч. Ч. 1.– К.: КНЕУ, 2012. – С. 68-73 

6 – 

24 Якісний науково-педагогічний склад університету 
як одна з визначальних умов підготовки 
конкурентоспроможного фахівця  

Друк. Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток 
та досвід впровадження: Матеріали ХХХVІI міжнародної 
науково-методичної конференції (м. Полтава, 28-29 березня 
2012 р.), Полтава: ПУЕТ, 2012. – Ч.І. – С. 152-155 

4/2 О.В. Шкурупій 
Т.О. Білоброва 

 

25 Государственное регулирование как фактор 
использования преимуществ ТНК в интересах 
экономического и социального развития 
национальных хозяйств 

Друк. Современные подходы к модернизации экономики, 
образования и кооперации: Материалы международной 
научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов (г. Белгород, 17–
19 апреля 2012 г.): В 5 ч.  Бел-город: Издательство БУКЭП, 
2012. – Ч. 5. – С. 198-207 

10/4 О.В. Шкурупій 
Т.О. Білоброва 

 

26 Суперечності трансформації та деформації як 
ознаки сучасного періоду економічної глобалізації 

Друк. Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах 
глобальної нестабільності: Збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 листопада 
2012 р). – К.: КНЕУ, 2012. – С. 38-40 

3  

27 Глобальні проблеми сучасності в контексті 
розв’язання суперечностей світогосподарського 
розвитку  

Друк. Бізнес та умови його розвитку: національний та 
міжнародний дискурси: Матеріали ІV міжнародної науково-
практичної Інтернет-конференції (м. Донецьк,15-17 травня 
2013 р.). – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2013. – С. 89-91  

3  

28 Глобальний інституціональний конфлікт як вища 
фаза соціальної суперечності.  

Друк. Трансформація національних моделей економічного 
розвитку в умовах глобалізації : зб. матеріалів доп. учасн. 
Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 
2013. С. 56-57 (0,1 д.а.). 

2  

29 Institutional aspect of modern global discrepancies.  Друк. Вісник Київського національного торговельно-економічного 
університету. – 2013. – № 6 (92). – С. 49-56. 
Фахове видання 

8 – 

30 Конкурентоспроможність у контексті 
суперечностей відтворювальної структури 
економіки країн.  

Друк. Економіка розвитку. – 2013. –№ 3 (67). –С. 34-38  
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

5/3 Н.Г. Базавлук 



31 Транснаціоналізація господарської діяльності в 
системі чинників економічного розвитку 

Друк. Полтава: ПУЕТ, 2014. – 206 с. 
Монографія 

206/ 
126 

О.В. Шкурупій 
 

32 Противоречия координации внешнеэкономической 
деятельности стран и первичных субъектов 
хозяйствования в институциональной среде 
посткризисного периода 

Друк. Мегатренды развития глобальной экономической системы: 
ведущие акторы, фреймы и детерминанты инновационных 
сдвигов / под общ. ред. О.Б. Чернега. – Донецк : ТОВ 
«Східний видавничий дім», 2014. – 305 с. / С. 220-237.  
Монографія 

305/18 О.В. Шкурупій 
 

33 Регулювання та управління на різних рівнях 
економічної системи: сучасний інституціональний 
аналіз 

Друк. Управління розвитком соціально-економічних систем в 
новій економіці : монографія / під загальною редакцією 
Л. М. Шимановської-Діанич.  – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 
353 с. / С. 9-17.  
Монографія 

353/9 О.В. Шкурупій 
 

34 Основна економічна суперечність епохи: змістовне 
розширення парадигми теоретичного дослідження 

Друк. Україна: аспекти праці. – 2014. – № 1. – С. 23-28  
Фахове видання 

6 – 

35 Глобалізована економіка в політекономічному 
аналізі: еволюційні фрейми та суперечності  

Друк. Науковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. 2014. № 1 (63). С. 44-51 
Фахове видання 

8 – 

36 Політекономічний погляд на динамізацію світової 
економіки в контексті глобалізації та розв’язання 
суперечностей 

Друк. Вчені записки. – 2014. –Вип.16. – С. 9-14 
Фахове видання 

6 – 

37 Теоретико-методологічні засади дослідження 
суперечностей у контексті теорії міжнародної 
політичної економії  

Друк. Формування ринкової економіки. – 2014. –Вип. 31. –С. 314-
325 

12 – 

38 Глобальний капітал як причина суперечностей 
світової економіки  

Друк. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2014. – 
№2 (7). т. 1. – С. 103-107 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

5 – 

39 Отражение современных экономических 
противоречий в процессах институциализации 
глобального управления.  

Друк. Вестник Белгородского университета кооперации, 
экономики и права – 2014. –№ 2(50). – С. 201-206 
Наукове періодичне видання іншої держави, 
зареєстроване у міжнародних наукометричних базах 
даних 

6/3 О.В. Шкурупій 

40 Суперечності сучасної техніко-економічної 
парадигми в умовах інформаційної глобалізації.  

Друк. Економіка розвитку – 2015. –№ 4 (76). – С. 13–21 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

9 – 

41 Вызовы глобализированной экономики: проблемы 
категориальной определенности.  

Друк. Humanitar elmlərin őyrənilməsinin actual problemləri. – 2015. – 
№ 1. – S. 359-362 
Наукове періодичне видання іншої держави, 
зареєстроване у міжнародних наукометричних базах 
даних 

4 – 



42 Problems of research methodology contradictions of 
modern techno-economic paradigm.  

Друк. Socio-economic aspects of development economics and 
management. – 2015. – Vol. 1. –P. 50-53  
Наукове періодичне видання іншої держави, 
зареєстроване у міжнародних наукометричних базах 
даних 

4 – 

43 Основні суперечності епохи інформаційної 
глобалізації.  

Друк. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : зб. 
матеріалів доп. учасн. II Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. – 2015. – С. 387-390 

4 – 

44 Природа суперечностей у контексті сучасної 
техніко-економічної парадигми.  

Друк. Академічний огляд. – 2016. –№ 1 (44). – С. 5–12 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

8 – 

45 Розбіжності техніко-економічного розвитку країн 
як причина суперечностей та асиметрій в системі 
сучасних міжнародних відносин.  

Друк. Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. – № 1 
(20). – С. 42–50 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

9 – 

46 Проблеми та суперечності сучасного періоду 
трансформації зовнішньоекономічних відносин 
України. 

Друк. Вісник Одеського національного університету. – 2016. – 
Вип. 4 (46). т. 21. – С. 40-43 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

4 – 

47 Моноцентричність і поліцентрічність як сучасні 
вияви суперечностей інституціонального 
опосередкування розвитку світової економіки.  

Друк. Бізнес інформ. – 2016. –№ 12. – С. 24-28 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

5 – 

48 Конфронтація основних протидіючих сил 
глобалізованого ринка як процес розв’язання / 
поглиблення його суперечностей. 

Друк. Проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 22-27  
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

6 – 

49 Роль суб’єктів інституціоналізації міжнародних 
економічних відносин у розв’язанні / поглибленні 
суперечностей глобалізованої економіки 

Друк. Науковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. 2016. – № 5 (77). – С. 170-178. 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

9 – 

50 Відтворювальний цикл суперечностей 
технологічного розвитку сучасної економіки в 
умовах ускладнення її кризових станів і форм  

Друк. Економічна теорія – 2016. – № 3. – С. 35-50 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

16 – 

51 Суперечності та нові ціннісні орієнтири 
трансформацій сучасного глобалізованого 
суспільства.  

Друк. Наука и бизнес : зб. материалов докл. учасн. ІІ Междунар. 
научн.-практ. форума. Днепр : Noosphere Scientific shool 
Technology Knowledge Humanity. – 2016. –C. 202-208 

7 – 

52 Політико-економічна концепція трансформації 
економічного та соціального розвитку 
глобалізованого суспільства  

Друк. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 
– Львів : Видавництво Львівського торговельно-
економічного університету, 2017. – Вип. 53. – С. 172-177 
Фахове видання 

6 – 



53 Роль глобалізації у розв’язанні /загостренні 
суперечностей сучасного трансформаційного 
періоду розвитку суспільства 

Друк. Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи 
розвитку : зб. матеріалів доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. 
конф. Київ : Інститут інноваційної освіти. – 2017. Ч. 1. – С. 
123-125  

3 – 

54 «Нова глобалізація» як форма прояву 
суперечностей сучасного економічного та 
суспільного розвитку.  

Друк. Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та 
менеджменту: теорія і практика : зб. матеріалів доп. учасн. 
Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава : ЦФЕНД. –2017. ч. 1. – 
С. 19-20  

2 – 

55 Суперечності глобалізованого суспільства в аспекті 
проблем світового економічного порядку   

Друк. Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2017. 
– № 1(28). – С. 32-41 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

10 – 

56 Виклики, суперечності та ризики сучасної 
глобальної економіки  

Друк. Проблеми економіки. – Х: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017. 
– № 2. – С. 19-25 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

7 – 

57 Асиметричність як іманентна властивість 
суперечностей світової економіки та глобального 
суспільства  

Друк. Європейський вектор економічного розвитку. – 2017. – № 1 
(22). – С. 13–20 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

8 – 

58 Україна у глобалізованому світі: суперечності 
сучасного періоду розвитку  

Друк. Науковий вісник Полтавського Університету економіки і 
торгівлі. Серія «Економічні науки» (Index Copernicus 
International). – 2017. – № 5 (84). – С. 16-21 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

6 – 

59 Місце дистанційної освіти у сучасних моделях 
вищих навчальних закладів пострадянського 
простору   

Друк. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та 
неперервної освіти впродовж життя (Е-Learning and 
University Education-2017): матеріали XLII Міжнародної 
науково-методичної конференції (м. Полтава, 9-10 лютого 
2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 296-298. 

3/1 О.В. Шкурупій 
Т.О. Білоброва 

60 Економічний імператив становлення глобального 
суспільства  

Друк. Міжнародна економічна політика. Науковий журнал. – К. : 
КНЕУ, 2018. – Випуск 1 (27). – С. 156-172 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

17 – 

61 Глобальний статус України: визначення та 
інтерпретація  

Друк. Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 25». – 
С. 17-20 
Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 
наукометричних базах даних 

4 – 

62 Формування ключових компетенцій і навичок у 
підготовці фахівців покоління Z  

Друк. Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці 
сучасного фахівця : матеріали XLIIІ Міжнар. наук.-метод. 
конф., 14-15 листопада, 2018 р. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 
171-172 

2/1 О.В. Шкурупій 
С. І. Туль 



63 Сучасний світ у прояві глобальних викликів і 
суперечностей суспільства 

Друк. Наукові виклики (Спеціальне видання «Економіко-правові 
виклики 2018 року»). – 2018. – № 10. – Т. 2. – С. 62-65 

4 – 

64 Глобальні асиметрії: проблеми оцінки та виміру Друк. Актуальні питання економіки, управління та права : матер. 
міжнар. наук.-практ. конф. (09-10 лютого 2018 р.) / ГО 
«Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр 
прикладної інформатики НАН України. У 2-х ч. – К. : ГО 
«Інститут інноваційної освіти», 2018. – ч. 1. – С. 51-53  

3 – 

65 Протидійні тенденції сучасного глобалізованого 
світу  
 

Друк. Економічна система України в умовах глобалізаційних 
викликів ХХІ століття : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
(10 квітня 2018 р.) / Буковинський центр економічної освіти 
та бізнесу, 2018. – С. 22-24  

3 – 

66 Соціально-економічні суперечності процесу глоба-
лізації суспільства (політико-економічний аналіз)  

Друк. Київ : КНЕУ – 2018. – 510 с.  
Монографія. 

510 – 

67 Global status of countries: determination and 
interpretation. 

Друк. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 4. 216-

228. 

Фахове видання, включене до міжнародної бази 

цитування Emerging Sources Citation Index (Web of 

Science). 
<https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2019/4/216-

228> 
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Shkurupii О., 

Verhal K., 
Bazavluk N. 

68 Роль національних економік у створенні 
світового багатства. 

Друк. Науковий Вісник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні 

науки»), (Index Copernicus International) 2019. № 3. С. 75-

83. 

Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 

наукометричних базах даних 
<http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-9> 

9/3 
Шкурупій О.В., 
Сілантьєв О.І. 

69 Багатство як потенціал економічного розвитку: 

світові тенденції та національні асиметрії  
 

 Науковий Вісник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні 

науки»), (Index Copernicus International), 2019. № 4. С. 100-

107 

Фахове видання, зареєстроване у міжнародних 

наукометричних базах даних 
<http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-10>   
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Шкурупій О.В., 
Сілантьєв О.І. 

70 The Problems of Forming the Economic Policy 

Methodological Paradigm in the Global 

Transformations and Industry 4.0 Process.  

 Society of Ambient Intelligence 2020: III International 

Scientific Congress, Kyiv – Warszawa – Kryvyi Rih – 

Rezekne – Tashkent, April 02-10, 2020. Atlantis press, 2020. 

Vol.129. Р. 159-167 
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Zaitsev Y., 
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Shkurupii O.,  
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l_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_

40_Process 
71 Україна: варіації інклюзивних та екстрактивних 

інститутів.  

 

Електронне 
видання 

Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних 

викликів сьогодення: матеріали міжнар. наук-практ. 

інтернет-конф. (Харків, 1-28 лютого 2020 р.). ХНУМГ 

ім. О.М.Бекетова, 2020. URL: 

http://195.64.136.67/index.php/area/issue/view/37.  

2/1 Шкурупій О.В. 

72 Роль інноваційного розвитку країн у вирішенні 

суперечностей глокалізації. 

 Розвиток агропродовольчого ринку в умовах 

глобалізації економіки: матеріали Всеукраїнської 

наук-практ. інтернет-конф. (Полтава, 31 березня 

2020 р.) ПДАА, 2020. С. 7-10. URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2908/a

cademicabstractspsaaeandier3103-2020.pdf 

4/2 Шкурупій О.В 

73 The role of institutions in the system of 

management of the global economic processes.  

 

 MANAGEMENT OF THE 21ST CENTURY: 

GLOBALIZATION CHALLENGES. ISSUE 3 : 

Collective monograph / In ed. I. Markina. Prague : 

emoros s.r.o, 2020. P. 38-43. ISBN 978-611-01-1948-1 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicde

partment/kafedra-

menedzhmentu/monog2019summercompressed-1-

198.pdf  
Монографія. 
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74 Quality of life as an indicator of efficiency of 

innovative models of modern economy.  

 

 International Journal of Management. Volume 11, Issue 

06, June 2020, pp. 1261-1270.  
Фахове видання, включене до міжнародної бази 

цитування Scopus Індекс SNIP 3.225 
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JM/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_11_06_115.pdf 
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ІI. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності 

1 Методичні рекомендації щодо написання курсової 
роботи для студентів напряму підготовки 6.030503 
«Міжнародна економіка» з дисципліни «Економіка 
зарубіжних країн» 

Друк. Полтава: ПУЕТ, 2013. – 34 с. 34/17 Т.О. Білоброва 

2 Навчально-методичний посібник за кредитно-
модульною системою з дисципліни «Зовнішньо-
економічна діяльність підприємства» для студентів 
напряму підготовки 6.030510. «Товарознавство та 
експертиза в митній справі», напряму підготовки 
6.030510, 7.03051001 «Товарознавство і комерційна 
діяльність» денної та заочної форми навчання 

Друк. Полтава: ПУЕТ, 2013. – 138 с. 138/46 І.А. Артеменко 
Т.О. Білоброва 

3 Educational and methodical textbook for independent 
studying of discipline «Transnational corporations» for 
credit-modular system of organization of educational 
process for students of speciality 6.030503 
International Economy 

Друк. Полтава: ПУЕТ, 2010. – 104 с. 86/43 Н.В. Безрукова 

4 Економіка зарубіжних країн: методичні 
рекомендації щодо написання курсової роботи для 
студентів напряму підготовки 6.030503 
«Міжнародна економіка» 

Друк. Полтава: ПУЕТ, 2013. – 34 с. 34/17 Т.О. Білоброва 

5 Транснаціональні корпорації: навчально-
методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни студентами напряму підготовки 
6.030503 «Міжнародна економіка»  

Друк Полтава: ПУЕТ, 2014. – 136 с 136/68 Т.О. Білоброва 

6 Фінанси зарубіжних фірм: навчально-методичний 
посібник для самостійного вивчення дисципліни 
студентами напряму підготовки 6.030503 
«Міжнародна економіка» 

Друк Полтава: ПУЕТ, 2014. – 87 с.  87 – 

7 Транснаціональні корпорації  Друк К. : Центр учб. л-ри, 2014. – 240 с.  
Навч. посібник  

240/78 О.В. Шкурупій 
В.В. Гончаренко 

та ін. 
8 Транснациональные корпорации: дистанционный 

курс для студентов направления подготовки 
6.030503 «Международная экономика» 

Електрон-
ний ресурс 

Полтава: ПУЭТ, 2015 // http://el.puet.edu.ua/ Х – 

9 Транснациональные корпорации: дистанционный 
курс для студентов направления подготовки 
6.030503 «Международная экономика»  

Електрон-
ний ресурс 

Полтава: ПУЭТ, 2017. – Режим доступу: http://el.puet.edu.ua/ Х – 
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