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1. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації 

1.  Інноваційна діяль-

ність як умова ста-

лого розвитку підп-

риємств в умовах 

кризи  

 

тези 

допо-

віді 

 

Особливості розвит-

ку  регіонів України в 

нових економічних 

умовах : матеріали І 

всеукр. наук.-практ. 

конф. молод. вчен.,  1 

берез. 2010 р. Сим-

ферополь: Таврійсь-

кий національний 

університет імені В.І. 

Вернадського, 2010. 

С. 86–88. 

3 -  

2.  Генезис сутності ка-

тегорії «інновація»   

 

тези 

допо-

віді 

 

Методологія та 

практика менедж-

менту на порозі XXI 

століття : загально-

державні, галузеві 

та регіональні аспе-

кти : матеріали V 

міжнар. наук.-практ. 

конф., 15-16 трав. 

2010 р. Полтава: 

Полтавський універ-

ситет економіки і то-

ргівлі, 2010. С. 191–

192. 

2 - 

3.  Сутність інформа-

ційного потенціалу 

та його роль в роз-

витку сучасних під-

приємств  

 

тези 

допо-

віді 

 

Особливості розвит-

ку регіонів України в 

нових економічних 

умовах : матеріали ІІ 

всеукр. наук.-практ. 

конф. молод. вчен., 3 

берез. 2011 р. Сімфе-

рополь: Таврійський 

2/1 Талалаєв В.О. 
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національний універ-

ситет імені В.І. Вер-

надського, 2011. С. 

110–112. 

4.  Інформаційний по-

тенціал як ключо-

вий фактор самоор-

ганізації соціально-

економічних систем  

тези 

допо-

віді 

 

Сучасний менедж-

мент: проблеми тео-

рії та практики : ма-

теріали міжвуз. на-

ук.-практ. конф. 

студ., молод. вчен. та 

спец., 20 трав. 2011 р. 

Кривий-Ріг: Криворі-

зький технічний уні-

верситет, 2011. 

С. 236–238. 

3 - 

5.  Логіко-понятійна 

модель предметної 

області «управління 

інформаційним по-

тенціалом соціаль-

но-економічної сис-

теми»  

 

тези 

допо-

віді 

 

Наукові засади ста-

лого розвитку еконо-

міки : матеріали між-

нар. наук.-практ. 

конф., 16-17 червн. 

2011 р. Тернопіль: 

Тернопільський ін-

ститут агропромис-

лового виробництва 

НААН України, 

2011. С. 303–305. 

2/1 Талалаєв В.О.  

6.  Онтологічні основи 

формування логіко-

понятійної моделі 

предметної області 

«управління інфор-

маційним потенціа-

лом соціально-

економічної систе-

ми»  

стаття Інноваційна економі-

ка. 2011. № 7(26) С. 

14–19.  

Фахове видання 

6/4 Талалаєв В.О.  

7.  Методологічні ос-

нови оцінки інфор-

маційного потенціа-

лу соціально-

тези 

допо-

віді 

 

Особливості розвит-

ку  регіонів України в 

нових економічних 

умовах : матеріали  

3/2 Талалаєв В.О. 
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економічної систе-

ми    

ІІІ всеукр. наук.-

практ. конф. молод. 

вчен., 1 берез. 2012 р. 

Сімферополь: Тав-

рійський національ-

ний університет імені 

В.І. Вернадського, 

2012. С. 210–112. 

8.  Ентропійний підхід 

до управління інфо-

рмаційним потенці-

алом організації 

 

тези 

допо-

віді 

 

Методологія та 

практика менедж-

менту у XXI століт-

ті: загальнодержав-

ні, галузеві та регіо-

нальні аспекти : ма-

теріали VІ міжнар. 

наук.-практ. конф., 

26-27 квіт. 2012 р. 

Полтава: Полтавсь-

кий університет еко-

номіки і торгівлі, 

2012.  С. 370–374. 

3/2 Талалаєв В.О. 

9.  Актуалізація інфор-

маційного забезпе-

чення  малого та се-

реднього бізнесу  

 

тези 

допо-

віді 

 

Управління розвит-

ком  підприємництва 

в сучасних ринкових 

умовах : матеріали  ІІ 

міжнар. наук.-практ. 

конф., 3-6 жовт. 2012 

р. Сімферополь: Тав-

рійський національ-

ний університет імені 

В.І. Вернадського, 

2012. С. 161–162. 

2/1 Маркіна І.А. 

10.  Концептуальные 

основы энтропийно-

го подхода к управ-

лению социально-

экономическими 

системами  

 

тези 

допо-

віді 

 

Проблеми та перспе-

ктиви розвитку під-

приємств в умовах 

світової економічної 

інтеграції : матеріа-

ли IV міжнар. наук.-

практ. конф., 22-23 

3 - 
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листоп. 2012 р. Хар-

ків: Харківський на-

ціональний універси-

тет будівництва та 

архітектури, 2012.  

ч.2. С. 48–50. 

11.  Методичні підходи 

до оцінки інформа-

ційного потенціалу 

підприємства  

 

стаття Науковий вісник 

Полтавського уні-

верситету економіки 

і торгівлі. Сер. Еко-

номічні науки. 2012. 

№ 4(55). С. 131–135.  

Фахове видання 

5 - 

12.  Інформаційний ас-

пект формування 

туристичного поте-

нціалу регіону   

 

тези 

допо-

віді 

 

Особливості розвит-

ку регіонів України в 

нових економічних 

умовах : матеріали  

IV всеукр. наук. веб-

конф. молод. вчен., 7 

берез. 2013 р. Сімфе-

рополь: Таврійський 

національний універ-

ситет імені В.І. Вер-

надського, 2013. С. 

137–139. 

3 - 

13.  Тривимірний підхід 

до визначення рівня 

інформаційного по-

тенціалу підпри-

ємств туристичної 

галузі   

 

тези 

допо-

віді 

 

Організація діяльно-

сті підприємств ту-

ристичної індустрії в 

умовах інтеграційних 

процесів : матеріали  

міжнар. наук.-практ. 

конф., 16-18 квіт. 

2013 р. Тернопіль: 

Тернопільський наці-

ональний  економіч-

ний університет, 

2013. С. 183–185. 

2/1 Маркіна І.А., 

Черниш І.В.  

14.  Forming of 

evaluation of tourism 

тези 

допо-

Information 

technologies and 

2 - 
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information potential 

system   

 

віді 

 

management : materi-

als of the 11
th
 

International confer-

ence. 18-19 April 

2013. Latvia. Riga: 

Information Systems 

Management Institute, 

2013. P.147–148.  

15.  Аутсорсинг на під-

приємствах турис-

тичної галузі 

  

тези 

допо-

віді 

 

Україна-Чорногорія: 

економічна транс-

формація та перспе-

ктиви міжнародної 

співпраці : тези доп. 

ІІ міжнар. наук.-

практ. конф. виклад. 

та аспір., студ., 18-25 

трав. 2013 р. Будва: 

університет Чорно-

горії, 2013. т.2. С. 18–

20.  

3 - 

16.  Методи забезпечен-

ня інформаційної 

безпеки підпри-

ємств туристичної 

галузі  

 

тези 

допо-

віді 

 

Стратегія якості у 

промисловості і 

освіті : зб. матеріалів 

IX міжнар. конф., 

31 трав.-7 черв. 2013 р. 

Варна: Технічний 

університет, 2013. 

т.2. С. 407–409.  

3 - 

17.  Удосконалення 

управління 

підприємствами                                     

ринку безалкоголь-

них газованих 

напоїв в Україні на 

основі підвищення 

ефективності ін-

формаційного за-

безпечення  

стаття Науковий вісник 

Полтавського уні-

верситету економіки 

і торгівлі. Сер. Еко-

номічні науки. 2013.  

№ 3(59). С. 290–296.   

Фахове видання 

6 - 

18.  Структура інформа- стаття Экономика Крыма. 6  
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ційного потенціалу 

підприємства  

2013. № 4(45). С. 

305–310.  

Фахове видання 

19.  Методичні підходи 

щодо використання 

інформаційних тех-

нологій на підпри-

ємствах харчової 

промисловості  

стаття Экономика Крыма. 

2014. № 1(46). С. 

130–134.  

Фахове видання 

5 - 

20.  Організаційно-

економічні переду-

мови формування 

ефективної системи 

інформаційного за-

безпечення підпри-

ємств  

стаття Наукові праці Націо-

нального універси-

тету харчових тех-

нологій. 2014. № 3, 

т.20. С. 124–134.  

Фахове видання 

11/6 Маркіна І.А. 

21.  Організаційне за-

безпечення управ-

ління інформацій-

ним потенціалом 

підприємств ринку 

безалкогольних га-

зованих напоїв в 

Україні  

стаття Теоретичні і прак-

тичні аспекти еко-

номіки та інтелек-

туальної власності. 

2014. Вип. 1(10), т.2. 

С. 211–218.  

Фахове видання 

8/4 Маркіна І.А. 

22.  Entropy Model 

Management of 

Organization  

стаття World applied sciences 

journal. 2014. 

№ 30(30). P. 159–164 

Scopus 

12/6 Markina I. 

23.  Факторный подход 

к определению ин-

формационной 

стратегии предпри-

ятия  

стаття Научный электрон-

ный журнал  «Вопро-

сы современной эко-

номики». 2014. № 2. 

URL: http://economic-

journal.net/index.php/

CEI/article/view/103  

10/5 Маркина И.А. 

24.  Оцінювання інфор-

маційного потенціа-

лу промислового  

стаття Економіка. Менедж-

мент. Підприємниц-

тво. 2013. № 26(1). 

11 - 

http://econ.vsu.ru/?page_id=303
http://econ.vsu.ru/?page_id=303
http://econ.vsu.ru/?page_id=303
http://econ.vsu.ru/?page_id=303
http://economic-journal.net/index.php/CEI/article/view/103
http://economic-journal.net/index.php/CEI/article/view/103
http://economic-journal.net/index.php/CEI/article/view/103
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підприємства  

 

С. 75–84.  

Фахове видання 

25.  Components of 

information 

competence of 

modern it-specialist  

 

тези 

допо-

віді 

 

Україна -Чорногорія: 

економічна транс-

формація та перспе-

ктиви міжнародної 

співпраці : матеріали 

міжнар. наук.-практ. 

конф. виклад., аспір., 

студ., 11-17 трав. 2014 р. 

Будва: університет 

Чорногорії, 2014. 

С. 39–41.  

3/1 Markina I.  

26.  Роль экономических 

и социальных инди-

каторов макроуров-

ня на рейтинг стран 

в условиях глобали-

зации 

 

 

стаття Актуальные пробле-

мы экономики, мене-

джмента и финансов 

в современных усло-

виях : заоч. междун. 

науч.-практ. конф., 

10 мар. 2015 г. Усть-

Каменогорск: Восто-

чно-Казахстанский 

государственный 

университет им. С. 

Аманжолова, 2015. 

С. 189–193.  

6/2 Маркіна І.А., 

Зось-Кіор М.В. 

27.  Крауд-концепція як 

ефективний інстру-

мент управління   

стаття Економіка і організа-

ція управління  Він-

ниця. № 1(17)-2(18) 

2014. С. 333–338. 

Фахове видання 

6/4 Коршикова Н.В. 

28.  Економічна оцінка 

використання інфо-

рмаційного потенці-

алу виробничого пі-

дприємства 

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Потенціал економіч-

ного розвитку краї-

ни: теорія і практи-

ка : колективна мо-

нографія у 2 т. / ко-

лектив авторів. До-

нецьк: ДонНУЕТ, 

2014. т.1. С. 18–32.  

15/8 Маркіна І.А. 
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29.  Особливості форму-

вання комунікацій-

ного механізму 

управління підпри-

ємством   

 

стаття Науковий вісник Бу-

ковинського держав-

ного фінансово-

економічного універ-

ситету. Сер. Еконо-

мічні науки. 2015. 

Вип. 28. Ч. 3. С. 68–

71.  

Фахове видання 

4/3 Євченко В.І. 

30.  Information war as an 

instrument of 

management by 

public consciousness   

 

тези 

допо-

віді 

 

Information 

technologies and 

management : materi-

als of the 13
th
 

International scientific 

conference, 16-17 

April 2015. Riga, 

Latvia, 2015. P. 186.  

1 - 

31.  Управління 

інформаційним 

потенціалом 

промислових 

підприємств  

моно-

графія монографія. Полтава: 

В-во «Сімон», 2015. 

238 с.  

238/119 Маркіна І.А. 

32.  Informatization of an 

economic system in 

the framework of 

sustainable 

development 

тези 

допо-

віді 

 

Економіка сталого 

розвитку: теоретич-

ні підходи та прак-

тичні рекомендації : 

матер. міжнар. наук.-

практ. конф., 21 

жовт. 2015 р. К.: В-во 

«Центр навчальної 

літератури», 2015. С. 

43–44. 

3 - 

33.  Формування систе-

ми ризик-

менеджменту підп-

риємства 

стаття Економічний форум. 

№ 4. 2015. С. 235–

241.  

Фахове видання 

7/4 Германчук О.О. 

34.  Особливості забез-

печення економіч-

коле-

ктив-

Менеджмент у ХХІ 

сторіччі: методоло-

15/5 Черниш І.В., 

Потапюк І.П.   
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ної безпеки в кон-

тексті інформатиза-

ції соціально-

економічних відно-

син 

на 

моно-

графія 

гія і практика : мо-

нографія / колектив 

авторів за ред. д-ра 

екон. наук 

І.А. Маркіної. Полта-

ва: В-во «Сімон», 

2015. С. 160–174.  

35.  Особливості мето-

дичного інструмен-

тарію стратегічного 

аналізу зовнішньое-

кономічної  діяль-

ності підприємства 

стаття Економіка. Управлін-

ня. Інновації. 2016. 

Вип. 1. URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJ

RN/eui_2016_1_8.  

Фахове видання 

16/10 Котенко Р.В. 

36.  Educational  and 

informational 

complexes as the 

basis of information-

learning environment 

creation in a 

university  

 

стаття Теорія та практика 

реформування еко-

номічних систем : 

матеріали ІІ міжнар. 

наук.-практ. форуму 

«New economics», 1-

10 листоп. 2015 р. К.: 

Вид-во «Центр на-

вчальної літератури». 

С. 47–50.  

4 - 

37.  Інформаційна без-

пека зовнішньоеко-

номічної діяльності 

України   

тези 

допо-

віді 

 

Economics, science, 

education, integration 

and strategy : 

materials of 

international scientific 

and practical 

conference, 18-21 

January 2016. Slovak 

Republic. Р. 58.  
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рмаційно-

стаття Економічний розви-

ток: теорія, мето-

дологія, управління : 

8/4 Потапюк І.П. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

комунікативних те-

хнологій 

зб. наук. пр. та тез 

наук. доп. за матер. 

VI міжн. наук.-практ. 

конф., 27-29 листоп. 

2019 р. Прага: Схід-

ноєвропейський 

центр фундаменталь-

них досліджень. 

2019. С. 115–122.  

84.  

Інформаційна без-

пека як аспект еко-

номічної стабільно-

сті на різних рівнях 

господарювання 

тези 

допо-

віді 

 

Управління систе-

мою економічної без-

пеки: від теорії до 

практики : зб. тез 

доп. учасн. всеукр. 

наук.-практ. конф., 

19 квітня 2019 р. 

Львів: Львівський 

державний універси-

тет внутрішніх справ 

МВС України, 2019. 

С. 102–105. 

4/2 Маркіна І.А. 

85.  Формування моделі 

політики інформа-

ційної безпеки на 

основі концепцій 

«глибинного захис-

ту» 

стаття 

Підприємництво і 

торгівля. 2019.  

Вип. 25. С. 116–121. 

Фахове видання 

6 - 

86.  Розробка методоло-

гічних засад оціню-

вання та діагности-

ки інформаційної 

безпеки підпри-

ємств агропродово-

льчої сфери 

стаття 

Український журнал 

прикладної економі-

ки. 2019. т.4. № 3.  

С. 188–197. 

Фахове видання 

10 - 

87.  
Information security 

audit specificity 

стаття Modern Science – 

Moderi veda. 2019.  

№ 1. Р. 13–20.  

8/4 Markina I. 

88.  Особливості розро- тези Актуальні проблеми 2/1 Вибиванець 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

бки інноваційної 

стратегії підприємс-

тва 

допо-

віді 

 

маркетингового ме-

неджменту в умовах 

інноваційного розви-

тку економіки : тези 

VІ міжнар. наук.-

практ. конф. студ.та 

молод. наук., 29 бе-

рез. 2019 р. Луцьк: 

Луцький національ-

ний технічний уні-

верситет, 2019. С. 

79–80. 

А.Б. 

89.  Стратегічні напрями 

управління інфор-

маційною безпекою 

підприємств агроп-

родовольчої сфери  

стаття Український журнал 

прикладної економі-

ки. 2019. т.4. № 4. С. 

70–78.  

Фахове видання 

9 - 

90.  Організаційній за-

сади створення вір-

туальної платформи 

«забезпечення ін-

формаційної безпе-

ки підприємств аг-

ропродовольчої 

сфери» на засадах 

інтелектуального 

краудсорсингу 

стаття 
Вісник Харківського 

національного техні-

чного університету 

сільського господар-

ства імені Петра 

Василенка. Сер. еко-

номічні науки. 2019. 

Вип. 202. С. 450–461.  

Фахове видання 

12/7 Маркіна І.А. 

91.  

Information security 

threats on the part of 

the personnel: 

specifics of origin 

and realization 

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Security of the XXI 

century: national and 

geopolitical aspects : 

collective monograph / 

in edition I. Markina. 

Nemoros s.r.o., 2019. 

P. 438–444.  

7 - 

92.  

Threats to 

information security: 

monitoring aspect 

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Management of the 

21st century : 

globalization 

challenges. Issue 2 : 

collective monograph. 

6 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Prague: Nemoros 

s.p.o., 2019. P. 60–65.  

93.  Управлінські аспек-

ти інформаційної 

безпеки : теорія, ме-

тодологія, практика  

моно-

графія Запоріжжя: В-во «Ін-

тер-М», 2019. 424 с.  
424 - 

94.  
Rospective 

development trends 

IT-technologies and 

information 

protection 

technologies 

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Security of the XXI 

century: national and 

geopolitical aspects : 

collective monograph / 

in edition I. Markina. 

Nemoros s.r.o., 2020. 

P. 108–114. 

7 - 

2. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації 

95.  Strategic aspects of 

time management  

 

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Management of the 

21st century: globali-

zation challenges. Is-

sue 3 : collective mon-

ograph / in edition I. 

Markina. Nemoros 

s.r.o. Prague, 2020. Р. 

245–252.  

8 - 

96.  Symbiosis of strate-

gic planning and time 

management as a tool 

of business consult-

ing  

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Security of the XXI 

century: national and 

geopolitical aspects. 

Issue 3 : collective 

monograph / in edition 

I. Markina. Nemoros 

s.r.o., 2020. P. 108–

114.  

7 - 

97.  Маркетингово-

орієнтований підхід 

до управління 

підприємствами 

спортивно-

оздоровчих послуг 

стаття Електронний науко-

во-практичний жур-

нал: Інфраструкту-

ра ринку. 2020. Вип. 

40. С. 182–186. 

Фахове видання 

5/3 Ткачова 

(Нетеса) І.В. 

98.  Особливості за-

стосування інфор-

стаття Вісник Сумського 

національного аграр-

7/4 Сулим А.О. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

маційних систем 

управління  

підприємством в 

умовах цифрової 

економіки 

ного університету. 

2020. № 1(83) С. 79–

86. 

Фахове видання 

99.  Особливості 

товарної політики 

підприємства 

стаття Східна Європа : еко-

номіка, бізнес та 

управління. 2020. 

Вип. 4(27). С. 46–51.  

Фахове видання 

6/2 Потапюк І.П., 

Яковенко І.О. 

100.  Управління техніко- 

технологічним 

оновленням  

ресурсного  

потенціалу  

аграрного 

підприємства в  

умовах динамічного 

бізнес-середовища  

стаття Вісник Сумського 

національного аграр-

ного університету. 

2020. № 2(84). С. 55–

60.  

Фахове видання 

6/2 Маркіна І. А.,  

Христенко Л.М.,  

Волошина В.В. 

101.  Развитие персонала 

в системе корпора-

тивного тайм-

менеджмента 

стаття Формирование орга-

низационно-

экономических усло-

вий эффективного 

функционирования 

АПК : сб. науч. 

Стат. XII междунар. 

науч.-практ. конф.  

28-29 мая 2020 г. 

Минск: Білоруський 

державний аграрний 

технічний універси-

тет, 2020 С. 74–79. 

6/2 Маркина И.А.,  

Зось-Киор Н.В.,  

Сёмич Н.И. 

102.  Modeling information 

security management 

system of enterprise 

on the basis of organi-

zational 

стаття Management Cycle. 

Global Academics. 

2020. № 2(8). Р. 38–

50. 

 

13/7 Markina І.   

103.  Загрози і небезпеки стаття Наукові розробки, 8/4 Потапюк И.П. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

економічній безпеці 

підприємств агро-

продовольчого сек-

тору 

передові технології, 

інновації : зб. наук. 

пр. та тез наук. доп. 

за матеріалами VІ 

міжнар. наук.-

практич. конф, 6-8 

жовт. 2020 р. Прага. 

С. 39–46.  

104.  Інформаційний 

підхід до стратегіч-

ного менеджменту 

підприємства в 

умовах динамічного 

бізнес-середовища 

стаття Науковий вісник 

Міжнародного гу-

манітарного універ-

ситету. Сер. Еко-

номіка і менедж-

мент. 2020. № 

45/2020. С. 68–73. 

Фахове видання 

6/4 Полієнко Л.Р. 

105.  Менеджмент інно-

ваційних проектів з 

ресурсозбереження 

підприємств агроп-

родовольчої сфери 

на основі діджиталі-

зації 

стаття Науковий журнал : 

Український журнал 

прикладної еко-

номіки. 2020. № 4. С. 

403–412.  

Фахове видання 

 Овчаренко Є.І.,  

Ільїн В.Ю.,  

Сергієнко С.С. 

106.  Методологія оцінки 

інформаційної без-

пеки підприємств 

агропродовольчої 

сфери України в су-

часних умовах  

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Сучасні промислові 

революції та удоско-

налення механізмів 

сестейнового 

соціально-

економічного ро-

звитку : монографія. 

Суми: ПФ  

«Видавництво 

«Університетська 

книга». 2021. С. 281–

316. 

36/15 Маркіна І.А., 

Зось-Кіор М.В., 

Сьомич М.І.   

107.  Особливості вико-

ристання мобільних 

додатків в якості ін-

струментів просу-

стаття Інфраструктура 

ринку. 2021. № 51.   

С. 128–134.  

Фахове видання 

7/4 Прокопенко Н.О. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

вання бізнесу в 

сфері торгівлі 

108.  Економічна безпека 

в системі стратегіч-

ного управління пі-

дприємством 

стаття Економіка та суспі-

льство. 2021. № 24. 

URL: https://economy

andsociety.in.ua/index.

php/journal/article/vie

w/173.    

Фахове видання 

6/2 Потапюк І.П., 

Капран І.В. 

109.  Особливості техні-

ко- технологічного 

менеджменту інфо-

рмаційної безпеки 

підприємства в умо-

вах бізнес-

середовища 

стаття Економіка та суспі-

льство. 2021.  

№ 23/2021.  

URL: https:// 

economyandsociety.in.

ua/index.php/journal/ar

ticle/view/163  

Фахове видання 

9/4 Вовк М.О.,  

Боскіна М.Г. 

110.  Система управління 

розвитком підпри-

ємства в умовах ди-

намічної конкурен-

ції 

стаття Економіка та суспі-

льство. 2021. № 26. 

URL: 

https://economyandsoc

iety.in.ua/index.php/jo

urnal/article/view/360    

Фахове видання 

7/3 Бондар Т.А.,  

Дарнєв М.К. 

111.  Стратегічні аспекти 

управління конку-

рентними перевага-

ми підприємства на 

основі використан-

ня інформаційних 

технологій 

стаття Міжнародний науко-

вий журнал «Інтер-

наука». Сер. Еконо-

мічні науки. 2021.  

№ 5.  URL: 

https://doi.org/10.2531

3/2520-2294-2021-5-

7283 

Фахове видання 

16/4 Вакуленко Ю.В.,  

Горбатюк Л.М.,  

Стешенко К.В. 

112.  Управлінські аспек-

ти розвитку підпри-

ємств агропродово-

льчого ринку в умо-

вах конкурентного 

стаття Міжнародний науко-

вий журнал «Інтер-

наука». Сер. Еконо-

мічні науки. 2021.  

№ 4. URL: 

16/6 Горбатюк Л.М.,  

Мамчич І.С. 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/173
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/173
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/173
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/173
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7283
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7283
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7283


№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

середовища https://doi.org/10.2531

3/2520-2294-2021-4-

7181 

Фахове видання 

113.  Информационно-

коммуникационные 

технологии как сов-

ременные средства 

поддержки инклю-

зивного обучения.  

стаття Формирование орга-

низационно-

экономических усло-

вий эффективного 

функционирования 

АПК : cб. науч. стат. 

XIII междунар. науч.-

практ. конф., 27-28 

мая 2021 г. Минск: 

Белорусский государ-

ственный аграрный 

технический универ-

ситет. 2021. С. 213–

218. 

6/2 Потапюк Л.М.,  

Потапюк И.П. 

114.  Наукова школа 

професора Ірини 

Маркіної  

тези 

допо-

віді 

 

Менеджмент ХХІ 

століття: глобаліза-

ційні виклики : мате-

ріали V міжнар. на-

ук.-практ. конф., 19 

трав. 2021 р. Полта-

ва: ТОВ «Сімон», 

2021. С. 276–278. 

3 - 

115.  Економічна харак-

теристика маркети-

нгової безпеки під-

приємства 

тези 

допо-

віді 

 

Менеджмент ХХІ 

століття: глобаліза-

ційні виклики : мате-

ріали V міжнар. на-

ук.-практ. конф., 19 

трав. 2021 р. Полта-

ва: ТОВ «Сімон», 

2021. С. 226–227. 

2 Бурик В.В. 

116.  Стратегічні аспекти 

управління асорти-

ментною політикою 

підприємств агроп-

родовольчої сфери 

тези 

допо-

віді 

 

Менеджмент ХХІ 

століття: глобаліза-

ційні виклики : мате-

ріали V міжнар. на-

ук.-практ. конф., 19 

4/2 Мамчич І.С.   

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7181
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7181
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7181


№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

трав. 2021 р. Полта-

ва: ТОВ «Сімон», 

2021. С. 228–231. 

117.  Управління страте-

гічною конкуренто-

спроможністю під-

приємств агропро-

довольчої сфери   

тези 

допо-

віді 

 

Менеджмент ХХІ 

століття: глобаліза-

ційні виклики : мате-

ріали V міжнар. на-

ук.-практ. конф., 19 

трав. 2021 р. Полта-

ва: ТОВ «Сімон», 

2021. С. 174–176. 

3/2 Стешенко К.В. 

118.  Сутність та особли-

вості управління ро-

звитком підприємс-

тва  

тези 

допо-

віді 

 

Менеджмент ХХІ 

століття: глобаліза-

ційні виклики : мате-

ріали V міжнар. на-

ук.-практ. конф., 19 

трав. 2021 р. Полта-

ва: ТОВ «Сімон», 

2021. С. 9–12. 

4/2 Дарнєв М.К. 

119.  Методичні підходи 

до оцінки внутріш-

нього потенціалу 

підприємства 

тези 

допо-

віді 

 

Управління ресурс-

ним забезпеченням 

господарської діяль-

ності підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

V всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 17 листоп. 

2020 р. Полтава: РВВ 

ПДАА, 2020. С. 109–

111. 

3/2 Волошина В.В. 

120.  Особливості органі-

зації менеджменту 

інформаційної без-

пеки підприємства 

тези 

допо-

віді 

 

Управління ресурс-

ним забезпеченням 

господарської діяль-

ності підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

V всеукр. наук.-

практ. інтернет-

3/2 Боскіна М.Г. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

конф., 17 листоп. 

2020 р. Полтава: РВВ 

ПДАА, 2020. С. 100–

102. 

121.  Види мобільних до-

датків для просу-

вання бізнесу в сфе-

рі торгівлі 

тези 

допо-

віді 

 

Управління ресурс-

ним забезпеченням 

господарської діяль-

ності підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

V всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 17 листоп. 

2020 р. Полтава: РВВ 

ПДАА, 2020. С. 64–

65. 

2/1 Прокопенко Н.О. 

122.  Economic security 

management: 

Innovative leadership 

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Advanced trends in 

ICT for innovative 

business management : 

monograph / Ed. by 

Katarzyna Szymczyk, 

Ibrahiem M. M. El 

Emary. Taylor & 

Francis eBooks. 2021. 

298 p. URL: 

https://www.taylorfran

cis.com/chapters/edit/1

0.1201/978100302893

2-12/economic-

security-management-

iryna-markina-

aranchii-valentyna-

dmytro-diachkov-

yuliia-romanchenko-

mykola-syomych  

18/4 Markina I.,  

Aranchii V., 

Romanchenko Yu.,  

Syomych M. 

123.  Особливості страте-

гічного менеджмен-

ту та стратегічного 

планування на підп-

тези 

допо-

віді 

 

Матеріали щоріч. 

студ. конф.,18 лис-

топ. 2021 р. Полтава: 

РВВ ПДАУ, 2021. С. 

4/2 Ананьєва Ю.В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

риємствах агропро-

довольчої сфери  

5–8. 

124.  Сучасні технології 

управління розвит-

ком персоналу підп-

риємства  

тези 

допо-

віді 

 

Матеріали щоріч. 

студ. конф.,18 лис-

топ. 2021 р. Полтава: 

РВВ ПДАУ, 2021. С 

23–25. 

3/2 Голос А.Е. 

125.  Стратегічні аспекти 

розвитку персоналу 

підприємства 

тези 

допо-

віді 

 

Управління ресурс-

ним забезпеченням 

господарської діяль-

ності підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 17 листоп. 

2021 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2021. С. 389–

392. 

4/2 Голос А.Е. 

126.  Особливості здійс-

нення стратегічного 

управління на підп-

риємствах агропро-

довольчої сфери 

тези 

допо-

віді 

 

Управління ресурс-

ним забезпеченням 

господарської діяль-

ності підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 17 листоп. 

2021 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2021. С. 126–

128. 

3/1 Ананьєва Ю.В. 

127.  Методи оцінки ре-

сурсного потенціалу 

підприємства 

тези 

допо-

віді 

 

Управління ресурс-

ним забезпеченням 

господарської діяль-

ності підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

3/2 Оскома Д.О. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

конф., 17 листоп. 

2021 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2021. С. 293–

297. 

128.  Методи оцінки ефе-

ктивності діяльності  

інформаційної сис-

теми підприємства 

тези 

допо-

віді 

 

Управління ресурс-

ним забезпеченням 

господарської діяль-

ності підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 17 листоп. 

2021 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2021. С. 293–

295. 

3/1 Киприк В.В. 

129.  Modern directions of 

consulting in the field 

of ensuring 

comprehensive 

business security 

коле-

ктив-

на 

моно-

графія 

Security management 

of the XXI century: 

national and 

geopolitical aspects. 

Issue 4: collective 

monograph / in edition 

D. Diachkov. Prague. 

Nemoros s.r.o. 2022. 

Р. 171–178.  

8/4 Kozachenko G.,  

Pogorelov Yu. 

130.  Management of 

resource-saving and 

energy-saving 

technologies as an 

innovative direction 

of agri-food 

enterprise 

restructuring 

стаття International journal 

of innovation and 

technology 

management. 2021. 

Vol. 19, № 2. URL:  

https://www.worldscie

ntific.com/doi/epdf/10.

1142/S0219877021500

474  

Scopus 

24/5 Markina I.,  

Bodnarchuk T., 

Paschenko P.,  

Chernikova N. 

131.  Methodology of the 

integral evaluation of 

enterprise 

information security 

стаття Advanced computer 

information 

technologies : materi-

als 11
th 

international 

5/2 Markina I.,  

 Chernikova N. 

https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S0219877021500474
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S0219877021500474
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S0219877021500474
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S0219877021500474


№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

level conference, 15-17 

September 2021. 

Germany, Deggendorf. 

2021. P. 499–503. 

URL: 

https://ieeexplore.ieee.

org/document/9548126 

Scopus 

132.  Інноваційні форми 

менеджмент-

консалтингу підп-

риємства  

стаття Економічний розви-

ток: теорія, мето-

дологія, управління : 

матеріали VII між-

нар. наук.-практ. 

конф., 20-22 жовт. 

2021 р. Прага: 

Nemoros s.r.o., 2021. 

С. 125–131.  

7 - 

133.  Simultaneous 

methodology of 

forming the concept 

of state regulation by 

innovative 

entrepreneurship in 

the context of 

transformation of the 

institutional paradigm 

of management and 

digitalization 

стаття Modern science - 

Moderní věda. 2021. 

№ 6. P. 5–11. 

7/2 Aranchii V.,  

Zos-Kior М.,  

Snitko Ye. 

 

134.  Концептуальні ас-

пекти стратегічного 

управління 

суб’єктами господа-

рювання агропродо-

вольчої сфери  

стаття Інфраструктура ри-

нку. 2021. № 60.  

С. 80–86.  

Фахове видання 

7/4 Ананьєва 

Ю.В. 

135.  Фріланс як успішна 

форма віртуалізова-

ної зайнятості та 

управління розвит-

ком персоналу 

стаття Інфраструктура рин-

ку. 2021. № 62.  

С. 108–114.  

Фахове видання 

7/4 Шкурупій О.В.,  

Голос А.Е. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9548126
https://ieeexplore.ieee.org/document/9548126


№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

136.  Теоретичні засади 

визначення сутності 

ресурсного потенці-

алу в діяльності пі-

дприємства 

тези 

допо-

віді 

 

Менеджмент ХХІ 

століття: глобаліза-

ційні виклики : мате-

ріали VІ міжнар. на-

ук.-практ. конф., 19 

трав. 2022 р. Полта-

ва: ТОВ «Сімон», 

2021. С. 16–18. 

3/1 Овчарук О.М., 

Оскома Д.О. 

137.  Сучасні підходи до 

побудови визначен-

ня структури інфо-

рмаційної системи 

управління органі-

зацією 

тези 

допо-

віді 

 

Менеджмент ХХІ 

століття: глобаліза-

ційні виклики : мате-

ріали VІ міжнар. на-

ук.-практ. конф., 19 

трав. 2022 р. Полта-

ва: ТОВ «Сімон», 

2021. С. 188–191. 

4/2 Киприк В.В. 

138.  Стандартизація як 

фактор формування 

науково-

методичного базису 

забезпечення еко-

номічної безпеки 

підприємств  

стаття Вчені записки Уні-

верситету «КРОК». 

2022. № 1(65).  

С. 105–110. 

Фахове видання 

6/2 Правдивець О.М.,  

Ситнік Є.І. 

139.  Управління марке-

тинговою діяльніс-

тю у контексті про-

довольчої безпеки 

підприємства 

стаття Агросвіт. 2022. № 2. 

С. 24–30. 

Фахове видання 

7/3 Олійник А.С.,  

Гончаренко А. С.,  

Войтеховіч Я., 

140.  Управління соціа-

льним інтелектом як 

фактором впливу на 

формування Soft-

skills у здобувачів 

вищої освіти 

стаття Таврійський науковий 

вісник : серія «Еко-

номіка». 2022. №13. 

С. 108–114. 

Фахове видання 

7/4 Лядський 

І.К. 

141.  Розвиток системи 

менеджмент-

консалтингу 

підприємств в 

стаття Інфраструктура  

ринку. Вип. 69/2022. 

2022. С. 30–37. 

Фахове видання 

8/3 Білоцерківець 

Я. В.,   

Кордубан Р. С. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

умовах динамічного 

бізнес-середовища 

142.  Сутність та роль 

управління кадро-

вою безпекою підп-

риємства в умовах 

цифровізації бізнес-

середовища 

стаття Інфраструктура  ри-

нку. Вип. 69/2022. 

2022. С. 22–24. 

Фахове видання 

3/1 Богдан М. О., 

Вовковінський 

Ю. В. 

143.  Управління 

ресурсозбереженням 

на підприємствах 

агропродовольчої 

сфери: інноваційний 

аспект 

стаття Цифрова економіка 

та економічна 

безпека. №. 

2(02)/2022. URL: 

http://dees.iei.od.ua/ind

ex.php/journal/article/vi

ew/90 

5/3 Соколовська 

Є. В.,  

Лютий Д. В. 

144.  Diachkov D., 

Etymological 

principles of 

determining the 

essence of 

management 

information systems 

in a modern 

organization 

 

 

тези 

допо-

віді 

 

Modern innovations 

and promising ways of 

development of culture 

and science : XXXI 

International Scientific 

and Practical Confer-

ence, 09-12 August 

2022, Boston, USA. 

URL: https://isg-

konf.com/modern-

innovations-and-

promising-ways-of-

development-of-

culture-and-science/ 

4/2 Pravdyvets 

O. 

145.  Види 

консультаційних 

послуг в 

управлінській 

діяльності 

підприємства 

тези 

допо-

віді 

 

Управління ресурс-

ним забезпеченням 

господарської діяль-

ності підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 27 жовтня. 

2022 р. Полтава: РВВ 

2/1 Білоцерківець 

Я. В. 

http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/90
http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/90
http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/90
https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/
https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/
https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/
https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/
https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/
https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/


№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

ПДАУ, 2022. С. 52–

53. 

146.  Особливості 

управління 

кадровою безпекою 

підприємства в 

умовах динамічного 

бізнес-середовища 

тези 

допо-

віді 

 

Управління 

ресурсним 

забезпеченням 

господарської 

діяльності 

підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 27 жовтня. 

2022 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2022. С. 99–

101. 

3/2 Богдан М. О. 

147.  Тенденції 

інформатизації та 

цифровізації 

управління сферою 

охорони здоров’я 

 

тези 

допо-

віді 

 

Управління 

ресурсним 

забезпеченням 

господарської 

діяльності 

підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 27 жовтня. 

2022 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2022. С. 131–

133. 

3/1 Синенко В. А. 

148.  Особливості 

управління 

ресурсозбереження

м на підприємствах 

в умовах 

динамічного бізнес-

середовища.  

 

допо-

віді 

 

Управління 

ресурсним 

забезпеченням 

господарської 

діяльності 

підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІІ всеукр. наук.-

3/1 Соколовська  

Є. В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

практ. інтернет-

конф., 27 жовтня. 

2022 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2022. С. 133–

135. 

149.  Особливості 

управління 

цифровим 

маркетингом на 

основі новітніх ІТ-

рішень   

 

допо-

віді 

 

Управління 

ресурсним 

забезпеченням 

господарської 

діяльності 

підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 27 жовтня. 

2022 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2022. С. 227–

229. 

3/1 Бурик В. В., 

Плескач О. Ю.   

150.  Цифрові інновації в 

аграрному секторі  

 

допо-

віді 

 

Управління 

ресурсним 

забезпеченням 

господарської 

діяльності 

підприємств 

реального сектору 

економіки : матеріали 

VІІ всеукр. наук.-

практ. інтернет-

конф., 27 жовтня. 

2022 р. Полтава: РВВ 

ПДАУ, 2022. С. 9–11. 

3/1 Лютий Д. В., 

Плескач О. Ю. 

151.  Сутність та роль 

менеджмент-

консалтингу 

підприємства.  

 

тези 

допо-

віді 

 

Матеріали щоріч. 

студ. конф.,10 

листоп. 2022 р. 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2022. С. 19–21. 

3/2 Білоцерківець 

Я. В. 

152.  Підходи до 

визначення сутності 

тези 

допо-

Матеріали щоріч. 

студ. конф.,10 

3/1 Богдан М. О. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

кадрової безпеки 

підприємства в 

умовах динамічного 

бізнес-середовища  

 

віді 

 

листоп. 2022 р. 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2022. С. 22–24. 

153.  Тайм-менеджмент 

як ефективний 

інструмент 

управління 

підприємством.  

 

тези 

допо-

віді 

 

Матеріали щоріч. 

студ. конф.,10 

листоп. 2022 р. 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2022. С. 55–57. 

3/1 Гнаток Є. М. 

154.  Онтологічні аспекти 

управління 

ресурсозбереження

м підприємств.  

 

допо-

віді 

 

Матеріали щоріч. 

студ. конф.,10 

листоп. 2022 р. 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2022. С. 210–214. 

4/2 Соколовська  

Є. В. 

3. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти 

155.  Загрози і небезпеки 

економічній безпеці 

підприємств агро-

продовольчого сек-

тору  

автор-

тор-

ське 

свідоц

тво 

А. с. CR0050160821, 

науковий твір / Д.В. 

Дячков, І.П. Пота-

пюк. № 107313 ; за-

явл. 24.04.2021 ; 

опубл. 16.08.2021. 

1/0,5 Потапюк І.П. 

156.  Економічна безпека 

в системі стратегіч-

ного управління 

підприємством  

автор-

тор-

ське 

свідоц

тво 

А. с. CR0038160821, 

науковий твір / Д.В. 

Дячков, І.П. Пота-

пюк. № 107309; за-

явл. 24.04.2021 ; 

опубл. 16.08.2021. 

1/0,5 Потапюк І.П. 

4. Основні навчально-методичні праці  

(за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри 

157.  Навчальний посіб-

ник для самостійно-

го вивчення дисцип-

ліни для студентів 

спеціальності з дис-

ципліни «Менедж-

мент» для студентів 

навча-

льний 

посіб-

ник 

Полтава:     ПолтНТУ, 

2012. 80 с. 

80/25 Маркіна І.А., 

Дробітько Н.А. 

 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

спеціальності 

8.18010016 «Бізнес 

адміністрування» 

158.  Методичні рекомен-

дації щодо виконан-

ня курсової роботи  

з дисципліни  «Ме-

неджмент» для сту-

дентів спеціальності  

8.18010016 «Бізнес 

адміністрування» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2012. 37 с. 

37/13 Маркіна І.А., 

Дробітько Н.А. 

 

159.  Методичні вказівки 

до виконання і захи-

сту дипломної робо-

ти студентами спе-

ціальності 

7.03060101 «Мене-

джмент організацій і 

адміністрування» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2013. 43 с.   

43/15 Маркіна І.А., 

Біловол Р.І. 

160.  Методичні  

вказівки до вико-

нання і захисту ди-

пломної роботи 

студентами напряму 

6.030601 «Менедж-

мент»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2013. 41 с.  

41/14 Маркіна І.А., 

Біловол Р.І. 

161.  Методичні вказівки 

для підготовки до  

семінарських і прак-

тичних занять  із ди-

сципліни  «Управ-

ління безпекою у 

міжнародному біз-

несі» для студентів  

спеціальності 

8.03060104 «Мене-

джмент зовнішньое-

кономічної діяльно-

сті» освітньо-

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2013. 20 с.  

20/8 Маркіна І.А. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

кваліфікаційного рі-

вня «магістр» 

162.  Методичні вказівки  

щодо виконання ко-

нтрольних робіт для 

студентів заочної 

форми навчання з 

дисципліни «Інфор-

маційний менедж-

мент» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2013. 12 с.   

12/6 Гришко В.В.   

163.  Методичні вказівки  

для виконання пе-

реддипломної прак-

тики  студентами 

спеціальності 

8.18010016 «Бізнес-

адміністрування» 

освітньо-

кваліфікаційного 

рівня «магістр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2014. 44 с. 

44/15 Маркіна І.А.,  

Біловол Р.І. 

164.  Методичні вказівки 

щодо виконання ку-

рсової роботи з дис-

ципліни «Інформа-

ційний менедж-

мент» для студентів 

напряму підготовки 

6.020105  «Докуме-

нтознавство та ін-

формаційна діяль-

ність» освітньо-

кваліфікаційного 

рівня «бакалавр»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2014. 44 с. 

44/30 Гришко В.В. 

165.  Методичні вказівки 

для підготовки до 

практичних занять 

із дисципліни  

«Інформаційні сис-

теми і технології в 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2014. 52 с.  

52/18 Маркіна І.А., 

Зось-Кіор М.В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

логістиці» для сту-

дентів денної форми 

навчання 

8.03060107 «Логіс-

тика» 

166.  Методичні вказівки 

до виконання конт-

рольної роботи з 

дисципліни  

«Організація плану-

вання і основи ме-

неджменту» для 

студентів електро-

механічного факу-

льтету ОКР «ма-

гістр» та  «спеціа-

ліст» денної форми 

навчання 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2014. 56 с. 

56/25 Біловол Р.І. 

167.  Опорний конспект 

лекцій з дисципліни 

«Інформаційні сис-

теми в менеджмен-

ті» для студентів 

спеціальності 

8.18010016 «Бізнес-

адміністрування» 

мето-

дична 

розро-

бка 

ПолтНТУ, 2014. 104 

с.  

104/53 Маркіна І.А., 

Гришко В.В. 

168.  Методичні вказівки 

для практичних за-

нять з дисципліни 

«Інтерактивні тех-

нології в туризмі» 

для студентів денної 

форми навчання на-

пряму підготовки 

6.140103 «Туризм»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2015. 72 с. 

72/21 Маркіна І.А., 

Зось-Кіор М.В. 

169.  Методичні 

рекомендації  до  

виконання 

лабораторних  робіт  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2015. 32 с. 

32/16 Маркіна І.А.  



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

з  дисципліни  

«Інформаційні 

системи в 

менеджменті»  для 

студентів  

спеціальності 

8.18010016 «Бізнес-

адміністрування» 

170.  Опорний конспект 

лекцій з дисципліни 

«Організація 

готельного 

господарства» Ч.І.: 

для студентів 

напряму підготовки 

6.140103 «Туризм» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПНТУ, 

2015. 106 с. 

106/35 Маркіна І.А.,  

Потапюк І.П. 

171.  Методичні вказівки 

для самостійної 

роботи з  

дисципліни 

«Інтерактивні 

технології в 

туризмі» для 

студенів напрямів 

підготовки 6.140103 

«Туризм» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2016. 22 с. 

22/8 Маховка В.М. 

172.  Конспект лекцій з 

дисципліни 

«Інформаційні 

системи і технології 

в управлінні 

інноваційною 

діяльністю» для 

студентів денної 

форми навчання 

спеціальності 

8.03060102 

«Менеджмент 

інноваційної 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2016. 73 с.  

73 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

діяльності»  

173.  Конспект лекцій з 

дисципліни 

«Інформаційні 

системи і технології 

в управлінні 

організацією» для 

студентів денної 

форми навчання 

спеціальності 

8.03060101 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2016. 146 с.  

146/89 Бакало Н.В. 

174.  Методичні вказівки 

для виконання 

виробничої 

практики 

студентами напряму 

підготовки  

6.020105 

«Документознавств

о та інформаційна 

діяльність» 

освітньо-

кваліфікаційного 

рівня «бакалавр»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПолтНТУ, 

2016. 28 с. 

28 - 

175.  Методичні вказівки  

щодо  виконання 

контрольної роботи  

для студентів 

напряму підготовки 

«Туризм» з 

дисципліни 

«Організація 

готельного 

господарства» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПНТУ, 

2016. 11 с. 

11/5 Яценко К.О. 

176.  Методичні вказівки  

щодо  виконання 

мето-

дична 

Полтава: ПНТУ, 

2016. 13 с. 

13/6 Яценко К.О. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

контрольної  

роботи  для 

студентів напряму 

підготовки 

«Туризм» з 

дисципліни 

«Організація 

ресторанного 

господарства» 

розро-

бка 

177.  Програма навчаль-

ної практики «Ме-

неджмент і адмініс-

трування» для здо-

бувачів вищої осві-

ти СВО «Бакалавр» 

галузі знань 07 

«Управління та ад-

міністрування» спе-

ціальності 073 «Ме-

неджмент»   

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 20 с. 

20/10 Дорофєєв О.В. 

178.  Методичні рекоме-

ндації для написан-

ня курсової роботи з 

дисципліни «Мене-

джмент організа-

цій» для здобувачів 

вищої освіти спеці-

альності «Менедж-

мент» ОКР «Спеці-

аліст», СВО «Ма-

гістр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 45 с. 

45/15 Маркіна І.А.,  

Потапюк І.П.  

179.  Методичні рекоме-

ндації для виконан-

ня контрольних ро-

біт з дисципліни 

«Методологія та ор-

ганізація наукових 

досліджень» для 

здобувачів вищої 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 16 с. 

16/8 Маркіна І.А. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

освіти заочної фор-

ми навчання спеціа-

льності 073 «Мене-

джмент» 

180.  Методичні рекоме-

ндації для виконан-

ня самостійної ро-

боти з дисципліни 

«Методологія та ор-

ганізація наукових 

досліджень» для 

здобувачів вищої 

освіти спеціальності 

073 «Менеджмент» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 40 с. 

40/20 Маркіна І.А. 

181.  Методичні вказівки 

для виконання кон-

трольних робіт з ди-

сципліни «Тайм-

менеджмент» для 

здобувачів вищої 

освіти заочної фор-

ми навчання спеціа-

льності 073 «Мене-

джмент» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 30 с. 

30 - 

182.  Методичні рекоме-

ндації для виконан-

ня самостійної ро-

боти з дисципліни 

«Тайм-

менеджмент» для 

здобувачів вищої 

освіти спеціальності  

073 «Менеджмент» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 19 с. 

19 - 

183.  Методичні рекоме-

ндації для написан-

ня курсової роботи з 

дисципліни «Мене-

джмент і адмініст-

рування (Управлін-

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 25 с. 

25/6 Маркіна І.А., 

Федірць О.В.,  

Потапюк І.П.  



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

ня інноваціями)» 

для здобувачів ви-

щої освіти напряму 

підготовки 6.030601 

«Менеджмент» 

184.  Збірник програм 

практик для здобу-

вачів вищої освіти 

СВО «Магістр» (ма-

гістерська  

програма «Бізнес-

адміністрування») 

галузі знань 07 

«Управління та ад-

міністрування» спе-

ціальності 073 «Ме-

неджмент» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 62 с. 

63/7 Маркіна І.А., 

Федірець О.В., 

Воронько-

Невіднича Т.В. , 

Сазонова Т.О., 

Шульженко І.В., 

Потапюк І.П.,  

Помаз О.М., 

Дорофєєв О.В.  

185.  Збірник програм 

практик для здобу-

вачів вищої освіти 

СВО «Магістр» га-

лузі знань 07 

«Управління та ад-

міністрування» спе-

ціальності 073 «Ме-

неджмент» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. 65 с. 

65/6 Маркіна І.А., 

Федірець О.В., 

Воронько-

Невіднича Т.В. , 

Сазонова Т.О., 

Шульженко І.В., 

Потапюк І.П.,  

Помаз О.М., 

Дорофєєв О.В.  

186.  Управління 

безпекою в бізнес-

середовищі 

 

навчал

ьний 

посібн

ик 

Полтава: Вид-во 

«Сімон», 2017. 205 с.                                   

205/102 Маркіна І.А. 

187.  Методичні рекоме-

ндації для написан-

ня курсової роботи з 

дисципліни «Мене-

джмент і адмініст-

рування (Управлін-

ня інноваціями)» 

для здобувачів ви-

щої освіти напряму 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2017. 25 с. 

24/12 Федірець О.В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

підготовки 6.030601 

«Менеджмент» 

188.  Методичні вказівки  

щодо виконання ко-

нтрольних робіт з 

дисципліни 

«Управління безпе-

кою підприємства» 

для здобувачів ви-

щої освіти спеціа-

льності 073 «Мене-

джмент»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2017. 20 с. 

20 - 

189.  Методичні вказівки  

щодо виконання ко-

нтрольних робіт з 

дисципліни 

«Управління безпе-

кою бізнес-

середовища» для 

здобувачів вищої 

освіти спеціальності 

073 «Менеджмент» 

(Магістреська про-

грама «бізнес-

адміністрування») 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2017. 20 с. 

20 - 

190.  Методичні вказівки 

щодо виконання ко-

нтрольних робіт з 

дисципліни «Тайм-

менеджмент» для 

здобувачів вищої 

освіти спеціальності 

073 «Менеджмент» 

та 073 «Менедж-

мент» (магістерська 

програма «Бізнес-

адміністрування») 

 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2017. 32 с. 

32 - 

191.  Методичні рекоме- мето- Полтава: ПДАА, 79/8 Маркіна І.А., 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

ндації щодо вико-

нання магістерських 

дипломних робіт 

СВО «Магістр» 

спеціальність 073 

«Менеджмент» (ма-

гістерська програма 

«Бізнес-

адміністрування») 

дична 

розро-

бка 

2017. 79  с. Дорофєєв О.В., 

Воронько-

Невіднича Т.В., 

Помаз О.М., 

Потапюк І.П., 

Сазонова Т.О., 

Федірець О.В., 

Шульженко І.В. 

192.  Методичні рекоме-

ндації щодо вико-

нання магістерських 

дипломних робіт 

СВО «Магістр» 

спеціальність 073 

«Менеджмент» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАА, 

2017. 81 с. 

81/8 Маркіна І.А., 

Дорофєєв О.В., 

Воронько-

Невіднича Т.В., 

Помаз О.М., 

Потапюк І.П., 

Сазонова Т.О., 

Федірець О.В., 

Шульженко І.В. 

193.  Методичні вказівки 

щодо виконання ко-

нтрольних робіт  

для здобувачів ви-

щої освіти заочної 

форми навчання з 

дисципліни 

«Управління інно-

ваціями» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАА, 

2017. 21 с. 

21/11 Потапюк І.П. 

194.  Методичні вказівки  

щодо виконання ко-

нтрольних робіт з 

дисципліни 

«Управління безпе-

кою бізнес-

середовища» для 

здобувачів вищої 

освіти спеціальності 

073 «Менеджмент» 

(Магістреська про-

грама «бізнес-

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2018. 21 с. 

21 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

адміністрування») 

195.  Методичні вказівки 

щодо виконання ко-

нтрольних робіт з 

дисципліни 

«Управління безпе-

кою бізнес-

середовища» для 

здобувачів вищої 

освіти спеціальності 

073 «Менеджмент» 

(Магістреська про-

грама  

«бізнес-

адміністрування») 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2019. 20 с. 

20 - 

196.  Наскрізна програма 

практики. Освітня 

(освітньо-

професійна) про-

грама «Менеджмент 

організацій». 

Спеціальність 073 

Менеджмент.  

Галузь знань 07 

Управління та 

адміністрування. 

Ступінь вищої 

освіти: магістр 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАА, 

2020. 36 с. 

36/8 Маркіна І., 

Федірець О., 

Сазонова Т.,  

Воронько-

Невіднича Т. 

197.  Програма атестації 

здобувачів вищої 

освіти. Освітньо-

професійна програ-

ма Менеджмент ор-

ганізацій другого 

рівня вищої освіти 

за спеціальністю 

073 Менеджмент 

галузь знань 07 

Управління та 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАА. 

2020. 11 с. 

11/3 Маркіна І., 

Сазонова Т.,  

Воронько-

Невіднича Т. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

адміністрування 

198.  Методичні рекоме-

ндації до виконання 

кваліфікаційних ро-

біт здобувачами 

вищої освіти за 

освітньо-

професійною про-

грамою Менедж-

мент організацій 

другого (магістер-

ського) рівня вищої 

освіти спеціальність 

073 Менеджмент 

галузь знань 07 

Управління та адмі-

ністрування (2020 

рік набору) / І. Мар-

кіна та ін.  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАА. 

2020. 62 с. 

62/21 І. Маркіна, 

Т. Сазонова 

199.  Методичні розробки 

для виконання кон-

трольних робіт з ди-

сципліни «Управ-

ління безпекою в 

бізнес-середовищі» 

для здобувачів ви-

щої освіти заочної  

форми навчання за 

освітньо-

професійною про-

грамою «Бізнес-

адміністрування». 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої осві-

ти «Магістр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 24 с. 

24 - 

200.  Методичні розробки 

для практичних за-

нять з дисципліни 

мето-

дична 

розро-

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 60 с. 

60 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

«Управління безпе-

кою в бізнес-

середовищі» 

(обов’язкова навча-

льна дисципліна) 

для здобувачів ви-

щої освіти денної та 

заочної форми на-

вчання за освітньо-

професійною про-

грамою «Бізнес-

адміністрування». 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої осві-

ти «Магістр» 

бка 

201.  Методичні розробки 

для виконання са-

мостійної роботи з 

дисципліни 

«Управління безпе-

кою в бізнес-

середовищі» 

(обов’язкова навча-

льна дисципліна) 

для здобувачів ви-

щої освіти денної та 

заочної форми на-

вчання за освітньо-

професійною про-

грамою «Бізнес-

адміністрування». 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої осві-

ти «Магістр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 37 с. 

37 - 

202.  Методичні розробки 

для практичних 

занять з дисципліни 

мето-

дична 

розро-

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 42 с. 

42 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

«Актуальні 

проблеми детінізації 

економіки та 

управління 

безпекою 

підприємства» для 

здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

науковою 

програмою 

«Менеджмент». 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої 

освіти «Доктор 

філософії» 

бка 

203.  Методичні розробки 

для для виконання 

самостійної роботи 

з дисципліни 

«Актуальні 

проблеми детінізації 

економіки та 

управління 

безпекою 

підприємства» для 

здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

науковою 

програмою 

«Менеджмент». 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої 

освіти «Доктор 

філософії» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 37 с. 

37 - 

204.  Методичні розробки 

для виконання 

практичних занять з 

мето-

дична 

розро-

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 36 с. 

36/22 Большакова І.Л. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

дисципліни «Ме-

неджмент-

консалтинг» для 

здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

науковою програ-

мою «Менеджмент 

підприємства» 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої 

освіти «Бакалавр» 

бка 

205.  Методичні розробки 

для виконання кон-

трольних робіт з 

дисципліни «Ме-

неджмент-

консалтинг» для 

здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

науковою програ-

мою «Менеджмент 

підприємства» 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої 

освіти «Бакалавр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 22 с. 

22/14 Большакова І.Л. 

206.  Методичні розробки 

для виконання 

самостійної роботи 

з дисципліни 

«Менеджмент-

консалтинг» для 

здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

науковою 

програмою 

«Менеджмент 

підприємства» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 37 с. 

37/23 Большакова І.Л. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої 

освіти «Бакалавр» 

207.  Методичні розробки 

для виконання кон-

трольних робіт з ди-

сципліни «Тайм-

менеджмент» для 

здобувачів вищої 

освіти заочної  фо-

рми навчання за 

освітньо-

професійною про-

грамою «Бізнес-

адміністрування». 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої осві-

ти «Магістр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 36 с. 

36 - 

208.  Методичні розробки 

для практичних за-

нять з дисципліни 

«Тайм-

менеджмент» 

(обов’язкова навча-

льна дисципліна) 

для здобувачів ви-

щої освіти денної та 

заочної форми на-

вчання за освітньо-

професійною про-

грамою «Бізнес-

адміністрування». 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої осві-

ти «Магістр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: РВВ ПДАУ, 

2021. 80 с. 

80 - 

209.  Методичні розробки мето- Полтава: РВВ ПДАУ, 24 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

для виконання са-

мостійної роботи з 

дисципліни «Тайм-

менеджмент» 

(обов’язкова навча-

льна дисципліна) 

для здобувачів ви-

щої освіти денної та 

заочної форми на-

вчання за освітньо-

професійною про-

грамою «Бізнес-

адміністрування». 

Спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Ступінь вищої осві-

ти «Магістр» 

дична 

розро-

бка 

2021. 24 с. 

210.  Наскрізна програма 

практики. Освітня 

(освітньо-

професійна) про-

грама «Менеджмент 

підприємства». 

Спеціальність 073 

Менеджмент. Га-

лузь знань 07 

Управління та 

адміністрування. 

Ступінь вищої 

освіти: бакалавр.  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ, 

2021. 60 с. 

60/15 Федірець О., 

Сазонова Т.,  

Воронько-

Невіднича Т. 

211.  Наскрізна програма 

практики. Освітня 

(освітньо-

професійна) про-

грама «Бізнес-

адміністрування». 

Спеціальність 073 

Менеджмент. Га-

лузь знань 07 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ, 

2021. 52 с. 

52/13 Федірець О., 

Сазонова Т.,  

Воронько-

Невіднича Т. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Управління та 

адміністрування. 

Ступінь вищої 

освіти: магістр.  

212.  Програми з педа-

гогічної практики за 

освітньою 

(освітньо-науковою) 

програмою Ме-

неджмент для здо-

бувачів третього 

(освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти ступе-

ня вищої освіти 

доктор філософії 

спеціальності 073 

Менеджмент галузі 

знань 07 Управління 

та адміністрування 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ, 

2021. 15 с. 

15/5 Зось-Кіор М.,  

Сазонова Т. 

213.  Наскрізна програма 

практик. Освітньо-

професійна програ-

ма Місцеве са-

моврядування. 

Спеціальність 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування. 

Галузь знань 

28 Публічне управ-

ління та 

адміністрування. 

Ступінь вищої 

освіти бакалавр 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ, 

2021. 68 с. 

68/7 Лозинська Т.М.,  

Лахижа М.І., 

Сердюк О.І., 

Мирна О.В., 

Щупта І.М., 

Щетініна Т.О., 

Черчатий О.І., 

Попова Ю.М., 

Дегтярьова Л.М. 

214.  Наскрізна програма 

практик. Освітньо-

професійна програ-

ма Зв’язки з гро-

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ, 

2021. 56 с. 

56/7 Лозинська Т.М., 

Дорофєєв О.В.,  

Лахижа М.І., 

Сердюк О.І., 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

мадськістю. 

Спеціальність 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування. 

Галузь знань 

28 Публічне управ-

ління та 

адміністрування. 

Ступінь вищої 

освіти магістр 

Мирна О.В., 

Щупта І.М., 

Черчатий О.І., 

Попова Ю.М. 

215.  Методичні реко-

мендації до вико-

нання кваліфікацій-

них робіт здобува-

чами вищої освіти 

за освітньо-

професійною про-

грамою Менедж-

мент підприємства 

першого (бака-

лаврського) рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 073 

Менеджмент галузі 

знань 07 Управління 

та адміністрування 

(2021 рік набору)  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2021. 55 с. 

55/17 Воронько-

Невіднича Т.,  

Сазонова Т. 

216.  Програма атестації 

здобувачів вищої 

освіти. Освітньо-

професійна програ-

ма Бізнес-

адміністрування 

другого рівня вищої 

освіти за спеціаль-

ністю 073 Менедж-

мент галузь знань 

07 Управління та 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2021. 10 с. 

10/2 Воронько-

Невіднича Т., 

Зось-Кіор М.,  

Сазонова Т. 

 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

адміністрування. 

217.  Методичні рекоме-

ндації до виконання 

кваліфікаційних ро-

біт здобувачами 

вищої освіти за 

освітньо-

професійною про-

грамою Бізнес-

адміністрування 

другого (магістер-

ського) рівня вищої 

освіти за спеціаль-

ністю 073 Менедж-

мент галузі знань 07 

Управління та адмі-

ністрування (2021 

рік набору)   

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2021. 62 с. 

62/20 Воронько-

Невіднича Т., 

Сазонова Т. 

 

218.  Програма атестації 

здобувачів вищої 

освіти. Освітньо-

професійна програ-

ма «Зв’язки з гро-

мадськістю» друго-

го рівня вищої осві-

ти за спеціальністю 

281 Публічне 

управління та адмі-

ністрування галузь 

знань 28 Публічне 

управління та адмі-

ністрування 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2021. 11 с. 

11/3 Лозинська Т.М., 

Сердюк О.І. 

219.  Програма атестації 

здобувачів вищої 

освіти. Освітньо-

професійна програ-

ма «Місцеве самов-

рядування»  

першого рівня ви-

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2021. 12 с. 

12/4 Лозинська Т.М., 

Сердюк О.І. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

щої освіти за спеці-

альністю 

281 Публічне  

управління та  

адміністрування га-

лузь знань 

28 Публічне управ-

ління та адміністру-

вання 

220.  Програма атеста-

ційного екзамену. 

Освітньо-

професійна програ-

ма «Місцеве са-

моврядування» 

першого рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  

галузь знань 

28 Публічне  

управління та 

адміністрування 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2021. 16 с. 

16/3 Лозинська Т.М.,  

Сердюк О.І., 

Сьомич М.І., 

Мирна О.В. 

221.  Збірник тестових та 

комплексних ситу-

аційних атеста-

ційного екзамену за 

освітньо-

професійною про-

грамою Місцеве са-

моврядування пер-

шого рівня вищої 

освіти за спеціаль-

ністю 281 Публічне 

управління та 

адміністрування га-

лузі знань 28 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2021. 44 с. 

44/8 Лозинська Т.М.,  

Сьомич М.І., 

Сердюк О.І., 

Мирна О.В., 

Шетініна Т.О. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Публічне управлін-

ня та 

адміністрування 

222.  Освітньо-

професійна програ-

ма здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

професійною про-

грамою Бізнес-

адміністрування 

другого (магістер-

ського) рівня вищої 

освіти за спеціаль-

ністю 073 Менедж-

мент галузі знань 07 

Управління та адмі-

ністрування (2022 

рік набору)   

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2021. 20 с. 

20/2 Воронько-

Невіднича Т., 

Сазонова Т., 

Зось-Кіор М., 

Вовк М., 

Гончаренко А. 

223.  Програми з педа-

гогічної практики за 

освітньою 

(освітньо-науковою) 

програмою Ме-

неджмент для здо-

бувачів третього 

(освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти ступе-

ня вищої освіти 

доктор філософії 

спеціальності 073 

Менеджмент галузі 

знань 07 Управління 

та адміністрування 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 15 с. 

15/5 Сазонова Т., 

Зось-Кіор М. 

 

224.  Методичні вказівки 

для виконання 

контрольних робіт з 

дисципліни 

«Інжиніринг та 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 16 с. 

16/8 Сазонова 

Т.О. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

управління 

проектами» для 

здобувачів вищої 

освіти заочної 

форми навчання  за 

освітньо-

професійною 

програмою Машини 

і засоби механізації 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

спеціальності 133 

Галузеве 

машинобудування, 

галузі знань 13 

Механічна 

інженерія, ступеня 

вищої освіти 

«Магістр»   

225.  Методичні розробки 

для практичних 

занять з дисципліни 

«Інжиніринг та 

управління 

проектами» для 

здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

професійною 

програмою Машини 

і засоби механізації 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

спеціальності 133 

Галузеве 

машинобудування, 

галузі знань 13 

Механічна 

інженерія, ступеня 

вищої освіти 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 40 с. 

40/20 Сазонова 

Т.О. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

«Магістр»  

226.  Методичні розробки 

для самостійної 

роботи з дисципліни 

для здобувачів 

вищої освіти за 

освітньо-

професійною 

програмою Машини 

і засоби механізації 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

спеціальності 133 

Галузеве 

машинобудування, 

галузі знань 13 

Механічна 

інженерія, ступеня 

вищої освіти 

«Магістр»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 30 с. 

30/15 Сазонова 

Т.О. 

227.  Методичні вказівки 

для виконання 

контрольних робіт з 

дисципліни  

«Менеджмент ІТ-

проектів» для 

здобувачів вищої 

освіти заочної 

форми навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

Інформаційні 

управляючі 

системи, 

спеціальності 126 

Інформаційні 

системи та 

технології, галузі 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 20 с. 

20/10 Федірець 

О.В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

знань 12 

Інформаційні 

технології, ступеня 

вищої освіти 

«Бакалавр» 

228.  Методичні розробки 

для практичних 

занять з дисципліни 

«Менеджмент ІТ-

проектів» для 

здобувачів вищої за 

освітньо-

професійною 

програмою 

Інформаційні 

управляючі 

системи, 

спеціальності 126 

Інформаційні 

системи та 

технології, галузі 

знань 12 

Інформаційні 

технології, ступеня 

вищої освіти 

«Бакалавр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 32 с. 

32/16 Федірець 

О.В. 

229.  Методичні розробки 

для самостійної 

роботи з дисципліни 

«Менеджмент ІТ-

проектів» для 

здобувачів вищої 

денної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

Інформаційні 

управляючі 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 25 с. 

25/12 Федірець 

О.В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

системи, 

спеціальності 126 

Інформаційні 

системи та 

технології, галузі 

знань 12 

Інформаційні 

технології, ступеня 

вищої освіти 

«Бакалавр» 

230.  Методичні розробки  

для виконання 

контрольних робіт  

з дисципліни з 

дисципліни 

«Менеджмент-

консалтинг» для 

здобувачів вищої 

освіти заочної 

форми навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

«Менеджмент 

підприємства», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Бакалавр»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 22 с. 

22 - 

231.  Методичні розробки 

для практичних 

занять з дисципліни 

«Менеджмент-

консалтинг» для 

здобувачів вищої 

освіти денної та 

заочної форми 

навчання за 

освітньо-

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 35 с. 

35 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

професійною 

програмою 

«Менеджмент 

підприємства», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» 

232.  Методичні розробки 

для виконання 

самостійної роботи 

з дисципліни 

«Менеджмент-

консалтинг» для 

здобувачів вищої 

освіти заочної 

форми навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

«Менеджмент 

підприємства», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Бакалавр»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 36 с. 

36 - 

233.  Методичні розробки 

для виконання 

контрольних робіт з 

дисципліни 

«Університетська 

освіта» для 

здобувачів вищої 

освіти заочної 

форми навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

«Менеджмент 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 14 с. 

14/7 Воронько-

Невіднича 

Т.В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

підприємства», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» 

234.  Методичні розробки 

для практичних 

занять з дисципліни 

«Університетська 

освіта» для 

здобувачів вищої 

освіти денної та 

заочної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

«Менеджмент 

підприємства», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 43 с. 

43/21 Воронько-

Невіднича 

Т.В. 

235.  Методичні розробки 

для практичних 

занять з дисципліни 

«Університетська 

освіта» для 

здобувачів вищої 

освіти денної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

«Місцеве 

самоврядування», 

спеціальності 281  

«Публічне 

управління та 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 41 с. 

41/20 Воронько-

Невіднича 

Т.В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

адміністрування», 

ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» 

236.  Методичні розробки 

для виконання 

самостійної з 

дисципліни 

«Університетська 

освіта» для 

здобувачів вищої 

освіти денної та 

заочної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

«Менеджмент 

підприємства», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Бакалавр»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 38 с. 

38/19 Воронько-

Невіднича 

Т.В. 

237.  Методичні розробки 

для виконання 

самостійної з 

дисципліни 

«Університетська 

освіта» для 

здобувачів вищої 

освіти денної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою 

«Місцеве 

самоврядування», 

спеціальності 281  

«Публічне 

управління та 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 37 с. 

38/19 Воронько-

Невіднича 

Т.В. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

адміністрування», 

ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» 

238.  Методичні розробки 

для виконання 

контрольних робіт з 

дисципліни «Тайм-

менеджмент» для 

здобувачів вищої 

освіти заочної 

форми навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою «Бізнес-

адміністрування», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Магістр».  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 35 с. 

35 - 

239.  Методичні розробки 

для практичних 

занять з дисципліни 

«Тайм-

менеджмент» для 

здобувачів вищої 

освіти денної та 

заочної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою «Бізнес-

адміністрування», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Магістр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 85 с. 

85 - 

240.  Методичні розробки 

для виконання 

самостійної роботи 

мето-

дична 

розро-

Полтава: ПДАУ. 

2022. 29 с. 

29 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

з дисципліни 

«Тайм-

менеджмент» для 

здобувачів вищої 

освіти денної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою «Бізнес-

адміністрування», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Магістр»  

бка 

241.  Методичні розробки 

для виконання 

контрольних робіт з 

дисципліни 

«Управління 

безпекою в бізнес-

адміністрування» 

для здобувачів 

вищої освіти 

заочної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою «Бізнес-

адміністрування», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Магістр» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 27 с. 

27 - 

242.  Методичні розробки 

для практичних 

занять з дисципліни 

«Управління 

безпекою в бізнес-

адміністрування» 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 58 с. 

58 - 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

для здобувачів 

вищої освіти денної 

та заочної форми 

навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою «Бізнес-

адміністрування», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Магістр» 

243.  Методичні розробки 

для виконання 

самостійної роботи 

з дисципліни 

«Управління 

безпекою в бізнес-

адміністрування» 

для здобувачів 

вищої освіти денної 

форми навчання за 

освітньо-

професійною 

програмою «Бізнес-

адміністрування», 

спеціальності 073 

«Менеджмент», 

ступеня вищої 

освіти «Магістр»  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 40 с. 

40 - 

244.  Програма атестації 

здобувачів вищої 

освіти. Освітньо-

професійна 

програма «Місцеве 

самоврядування» 

першого рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 281 

програ

ма 

атестац

ії 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 12 с. 

12/4 Лозинська 

Т.М., 

Сердюк О.І.   



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

галузь знань 28 

Публічне 

управління та 

адміністрування  

245.  Програма атестації 

здобувачів вищої 

освіти. Освітньо-

професійна 

програма «Зв’язки з 

громадськістю» 

другого рівня вищої 

освіти за 

спеціальністю 281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

галузь знань 28 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

програ

ма 

атестац

ії 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 11 с. 

11/3 Лозинська 

Т.М., 

Сердюк О.І 

246.  Програма атеста-

ційного екзамену. 

Освітньо-

професійна програ-

ма «Місцеве самов-

рядування» першого 

рівня вищої освіти 

за спеціальністю 

281 Публічне 

управління та адмі-

ністрування галузь 

знань 28 Публічне 

управління та адмі-

ністрування  

Про-

грама 

атеста-

ційно-

го ек-

замену 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 16 с. 

16/4 Лозинська 

Т.М., Сер-

дюк О.І,  

Мирна О.В. 

247.  Наскрізна програма 

практик. Освітньо-

мето-

дична 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 68 с. 

68/8 Лозинська 

Т.М,  



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

професійна програ-

ма Місцеве самов-

рядування. Спеціа-

льність 

281 Публічне 

управління та адмі-

ністрування. Галузь 

знань 28 Публічне 

управління та адмі-

ністрування. Сту-

пінь вищої освіти 

бакалавр 

розро-

бка 

Сердюк О.І., 

Мирна О.В.,  

Щупта І.М.,  

Щетініна Т. О.,  

Черчатий О.І., 

Копішинська 

О.П. 

248.  Наскрізна програма 

практик. Освітньо-

професійна програ-

ма Зв’язки з гро-

мадськістю. Спеціа-

льність 

281 Публічне 

управління та адмі-

ністрування. Галузь 

знань 28 Публічне 

управління та адмі-

ністрування. Сту-

пінь вищої освіти 

магістр  

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 56 с. 

56/8 Лозинська 

Т.М,  

Дорофєєв 

О.В.,  

Сердюк О.І., 

Мирна О.В.,  

Щупта І.М.,  

Черчатий 

О.І. 

249.  ОПП Бізнес-

адміністрування 

ОПП 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 17 с. 

17/3 Воронько-

Невіднича Т.,  

Зось-Кіор М.,  

Сазонова Т., 

Вовк О.,  

Гончаренко А. 

250.  ОНП Менеджмент 

ОНП 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 16 с. 

15/3 Зось-Кіор М., 

Сазонова Т., 

Лепейко Т.,  

Вовк М. 

251.  Програма з педаго-

гічної практики за 

освітньою (освіт-

Про-

грама з 

педа-

Полтава: ПДАУ. 

2022. 16 с. 

15/5 Зось-Кіор М., 

Сазонова Т. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

ньо-науковою) про-

грамою Менедж-

мент для здобувачів 

третього (освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти ступе-

ня вищої освіти до-

ктор філософії спе-

ціальності 073 Ме-

неджмент галузі 

знань 07 Управління 

та адміністрування 

гогіч-

ної 

прак-

тики 

252.  Наскрізна програма 

практики Освітньо-

професійна програ-

ма Бізнес-

адміністрування 

спеціальність 073 

Менеджмент галузь 

знань 07 Управління 

та адміністрування 

ступінь вищої осві-

ти магістр 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 42 с. 

42/14 Воронько-

Невіднича Т., 

Сазонова Т. 

253.  Програма атестації 

здобувачів вищої 

освіти. Освітньо-

професійна програ-

ма Бізнес-

адміністрування 

другого рівня вищої 

освіти за спеціаль-

ністю 073 Менедж-

мент галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

Про-

грама 

атеста-

ції 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 42 с. 

11/4 Воронько-

Невіднича Т., 

Сазонова Т. 

254.  Методичні рекоме-

ндації до виконання 

кваліфікаційної ро-

боти здобувачами 

мето-

дична 

розро-

бка 

Полтава: ПДАУ. 

2022. 57 с. 

57/17 Воронько-

Невіднича Т., 

Сазонова Т. 



№ 

з\п 

Назва Хара-

ктер 

робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторін-

ках)/авт

орський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

вищої освіти освіт-

ньо-професійної 

програми Бізнес-

адміністрування 

другого (магістер-

ського) рівня вищої 

освіти за спеціаль-

ністю 073 Менедж-

мент галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

(2022 рік набору) / 

Д. Дячков та ін.  

 

 


