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СПИСОК НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

Шкурупій Ольги Всеволодівни 
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1 2 3 4 5 

Наукові праці 
Монографії, розділи в колективних монографіях 

1.  Інтелектуальний капітал в умовах 
становлення постіндустріального 
суспільства: імперативи глобального 
економічного розвитку та орієнтири 
для України (2010) 

Полтава : РВВ ПУЕТ 
https://scholar.google.com.ua/citati
ons?user=s8OMunEAAAAJ&hl=r
u 
Монографія 

303 с.  - 

2.  Циклічність розвитку ринку 
нерухомості: сучасний контекст (2012) 

Полтава : ПУЕТ 
http://dspace.puet.edu.ua/handle/1
23456789/426 
Розділ у колективній монографії 

190 с. / 
особистий 

внесок 
70 с. 

Т.О. Білоброва 

3.  Соціальна відповідальність бізнесу в 
контексті суперечностей глобалізації // 
Управление производством: модели, 
механизмы, инструменты (2012) 

Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 
http://dspace.puet.edu.ua/handle/1
23456789/2158 
Розділ у колективній монографії 

634 с. / 
особистий 
внесок 7 с. 

под общ. ред. 
проф. 

Е.В. Мартяковой  
у складі авторів 

Т.А. Дейнека 
4.  Транснаціоналізація господарської 

діяльності в системі чинників 
економічного розвитку (2013) 

Полтава : ПУЕТ, / 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/3635>  
Монографія 

206 с. / 
особистий 

внесок 
80 с. 

Т. А. Дейнека 

5.  Противоречия координации 
внешнеэкономической деятельности 
стран и первичных субъектов 
хозяйствования в институциональной 
среде посткризисного периода // 
Мегатренды развития глобальной 
экономической системы: ведущие 
акторы, фреймы и детерминанты 
инновационных сдвигов  (2014) 

Донецк : ТОВ «Східний 
видавничий дім», 
http://dspace.uccu.org.ua/handle/1
23456789/4107 
Розділ у колективній монографії 

305 с. / 
особистий 

внесок 
17 с. 

под общ. ред. 
О.Б. Чернеги у 
складі авторів 
Т.А. Дейнека  

6.  Регулювання та управління на різних 
рівнях економічної системи: сучасний 
інституціональний аналіз // 
Управління розвитком соціально-
економічних систем в новій економіці  
(2014). 

Полтава : ПУЕТ, 
http://dspace.puet.edu.ua/handle/1
23456789/3961 
Розділ у колективній монографії 

353 с. / 
особистий 
внесок 8с. 

під заг. ред. 
Л.М. Шимановсь

кої-Діанич 
у складі авторів 

Т.А. Дейнека 

7.  Конкурентоспроможне 
функціонування національної 
економіки на основі чинників 
інтелектуально-інноваційного 
розвитку (2016).  

Полтава : ПУЕТ 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/5132> 
Монографія 

 

247 с. / 
особистий 

внесок 
77 с. 

Н. Г. Базавлук 

8.  Відтворювальний цикл економічного 
розвитку України: «Інтелектуальний 
потенціал – інноваційний механізм – 
конкурентний результат» // 
Інноваційна економіка: теоретичні та 
практичні аспекти (2017)  

Херсон: Грінь Д.С, 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/3961> 
Розділ у колективній монографії 

353 с. / 
особистий 
внесок 8с. 

за ред. 
К.В. Ковтуненко, 
Є.І. Масленнікова 
у складі авторів. 

Н.Г. Базавлук 

9.  The role of institutions in the system of 
management of the global economic 
processes (2020) 

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 

6/2 Deyneka T.,  
Tul S. 

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5132
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5132
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https://www.pdaa.edu.ua/sites/

default/files/academicdepartm

ent/kafedra-

menedzhmentu/monog2019su

mmercompressed-1-198.pdf  
Монографія.  

10.  Діджиталізація світового ринку 

праці (2020).  

Полтава : ПУЕТ, 267 с.. 

Монографія.  

267 с. / 

особистий 

внесок 

107 с. 

Туль С. І.,  

11.      

Статті у наукових фахових виданнях України та у виданнях, включених до міжнародних  
наукометричних баз даних 

12.  Інтелектуальний капітал як об’єктивна 
економічна категорія (2011)  

 

Вісник Донецького 
національного університету 
економіки і торгівлі імені М. 
Туган-Барановського. 
Економічні науки. – Донецьк: 
ДонНУЕТ 
<http://dspace.uccu.org.ua/handle/
123456789/4133> 
Фахове видання України 

6 с. / 
особистий 
внесок 3 с. 

Л.С. Франко 

13.  Утворення інтелектуальної ренти в 
сучасних умовах економічного 
розвитку суспільства (2011).  

 

Экономика Крыма: научно-
практический журнал. – 
Симферополь: ТНУ имени В.И. 
Вернадского 
<http://dspace.uccu.org.ua/handle/
123456789/4149> 
Фахове видання України 

5 / 
особистий 

внесок 
2,5 с. 

С.Ю. Цьохла 

14.  Зростання інтелектуальної складової у 
вартості товарів як ознака процесів 
глобалізації та становлення 
постіндустріальної економіки (2011)  

 

Экономика Крыма: научно-
практический журнал. – 
Симферополь: ТНУ имени 
В.И. Вернадского 
<http://dspace.uccu.org.ua/handle/
123456789/4148> 
Фахове видання України 

4 / 
особистий 
внесок 2 с. 

С.Ю. Цьохла 

15.  Інноваційна діяльність як чинник 
еволюції ТНК (2011) 
 

Формування ринкової 
економіки: Збірник наукових 
праць, К.: КНЕУ 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/2171> 
Фахове видання України 

8 / 
особистий 
внесок 4 с. 

Т.А. Дейнека 

16.  Шкурупій О.В. Ukraine in the processes 
of economic conditions development 
transnationalization: possibilities of 
TNC’s innovational potential attraction 
(2011)  

Економічний вісник Донбасу. 
Науковий журнал 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/3209> 
Фахове видання України 

5 с. / 
особистий 

внесок 
1,7с. 

Т.О. Білоброва, 
Т.А. Дейнека 

17.  Іноземні компанії на українському 
ринку кондитерської продукції: 
позитивні та негативні наслідки їх 
присутності (2011)  

Науковий вісник Полтавського 
університету економіки і 
торгівлі. – Полтава: ПУЕТ 
<http://dspace.uccu.org.ua/handle/
123456789/4147> 
Фахове видання України 

6 с. / 
особистий 
внесок 3 с. 

Т.О. Чирвенко 

18.  Intellectual work and its evaluation in 
conditions of postindustrial society 
formation  (2011) 

Науковий вісник Полтавського 
університету економіки і 
торгівлі. – Полтава: ПУЕТ 

5 с. / 
особистий 

С.І. Туль 

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/4133
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/4133
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/4149
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/4149
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/4148
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/4148
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2171
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2171
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3209
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3209
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/4147
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/4147
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 <http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/3770> 
Фахове видання України 

внесок 
2,5  с. 

19.  Новітній зміст трудових відносин та 
заробітної плати в умовах становлення 
постіндустріального суспільства 
(2011)  

Вісник Маріупольського 
державного університету 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/3769> 
Фахове видання України 

7 с. / 
особистий 

внесок 
3,5 с. 

С.І. Туль 

20.  Інноватизація економіки: світовий 
досвід та уроки для України (2012)  

Економічна стратегія і 
перспективи розвитку сфери 
торгівлі та послуг: зб. наук. пр. 
ХДУХТ 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/3964>0 
Фахове видання України 

8 с. / 
особистий 
внесок 4 с. 

Н.Г. Базавлук 

21.  Актуальні аспекти виробничої та 
інвестиційної діяльності ТНК (2012) 

Економічний аналіз: Збірник 
наукових праць / Тернопільський 
національний економічний 
університет. – Тернопіль: 
Видавничо-поліграфічний центр 
Тернопільського національного 
економічного університету 
«Економічна думка» 
<http://dspace.uccu.org.ua/handle/
123456789/2328> 
Фахове видання України 

7 с. / 
особистий 

внесок 
2,3 с. 

Т.О. Білоброва, 
Т.А. Дейнека 

22.  Indices of talent and creativity as 
indicators of the level of development of 
knowledge economy (2013) 
 

Наукові праці МАУП. Сер. : 
Економічні науки. Психологічні 
науки 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup
e_2013_2_3 
<http://dspace.puet.edu.ua/bitstrea
m/123456789/3772/1/Npmaupe_2
013_2_3.pdf> 
Фахове видання України 

6 с. / 
особистий 
внесок 3 с. 

С.І. Туль 

23.  Багаторівнева модель ефективності 
створення та використання людського 
капіталу (2013) 

Інноваційна економіка: 
Всеукраїнський науково-
виробничий журнал. – Тернопіль 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_20
13_6_3> 
Фахове видання України 

6 с. / 
особистий 
внесок 3 с. 

Л.С. Франко 

24.  Суперечності інтересів учасників 
ринку житла та особливості їх прояву 
в Україні (2014)  

Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія 
«Економічні науки». Зб. наук. 
праць. 
<http://www.ej.kherson.ua/journ
al/economic_09/252.pdf> 
Фахове видання України 

4 с. – 

25.  Інтелектуальне виробництво як 
результат трансформації змісту праці 
(2014) 
 

Науковий вісник Полтавського 
університету економіки і 
торгівлі. Серія «Економічні 
науки». – Полтава: ПУЕТ 
<http://dspace.puet.edu.ua/bitstrea
m/123456789/3773/1/images.pdf> 
Фахове видання України 

7 с. / 
особистий 

внесок 
3,5 с. 

С.І. Туль 

26.  Наукові підходи до обґрунтування 
методології дослідження інноваційно-

Науковий вісник Полтавського 
університету економіки і 
торгівлі. Серія «Економічні 

9 с. / 
особистий 

А.Л. Флегантова 

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3770
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3770
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3769
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3769
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3964
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3964
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/2328
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/2328
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupe_2013_2_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupe_2013_2_3
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3772/1/Npmaupe_2013_2_3.pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3772/1/Npmaupe_2013_2_3.pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3772/1/Npmaupe_2013_2_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_3
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/252.pdf
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/252.pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3773/1/images.pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3773/1/images.pdf
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інвестиційного потенціалу розвитку 
української економіки (2014) 

науки» 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk
_2014_2_3> 
Фахове видання України 

внесок 
4,5 с. 

27.  Чинники динаміки економіки 
України та національної 
конкурентоспроможності (2014) 

Проблеми економіки: науковий 
журнал. – Харків: ВД «ІНЖЕК» 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_
2014_2_13> 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/2346> 
Фахове видання, включене до 
міжнародних баз цитування 
(Ulrichsweb Global Serials 
Directory, Research Papers in 
Economics, Російський індекс 
наукового цитування, Index 
Copernicus, Directory of Open 
Access Journals, EBSCOhost, 
CiteFactor, Academic Journals 
Database, Scientific Indexing 
Services, Advanced Science Index, 
Open Academic Journals Index, 
GetInfo, BASE, OpenAIRE, 
WorldCat, SUNCAT Union 
Catalogue, COPAC Union 
Catalogue, Соціонет, J-Gate, 
Directory of Research Journals 
Indexing, Академия Google, 
Research Bible) 

6 с. / 
особистий 
внесок 3 с. 

Н.Г. Базавлук 

28.  Шкурупій О. В. Можливості 
прогресивної динаміки розвитку 
України на основі структурних змін 
національної економіки  (2014) 

Проблеми економіки: науковий 
журнал. – Харків: ВД «ІНЖЕК». 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/2325> 
Фахове видання, включене до 
міжнародних баз цитування 
(Ulrichsweb Global Serials 
Directory, Research Papers in 
Economics, Російський індекс 
наукового цитування, Index 
Copernicus, Directory of Open 
Access Journals, EBSCOhost, 
CiteFactor, Academic Journals 
Database, Scientific Indexing 
Services, Advanced Science Index, 
Open Academic Journals Index, 
GetInfo, BASE, OpenAIRE, 
WorldCat, SUNCAT Union 
Catalogue, COPAC Union 
Catalogue, Соціонет, J-Gate, 
Directory of Research Journals 
Indexing, Академия Google, 
Research Bible)  

5 с. / 
особистий 

внесок 
2,5  с 

Н. Г. Базавлук 

29.  Можливості поетапного економічного 
розвитку України в умовах 
ускладненої політико-економічної 
ситуації (2015)  

 

Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної 
власності 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/3938> 

6 / 
особистий 
внесок 3с. 

А.Л. Флегантова 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_2_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_2_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_2_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_2_13
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2346
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2346
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2325
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2325
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3938
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3938
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Фахове видання, включене до 
міжнародних баз цитування 
(Index Copernicus) 

30.  Сучасні особливості державного 
регулювання процесів 
інтелектуалізації та інноватизації 
економіки в Україні (2016)  

Академічний огляд. 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/3668>  
Фахове видання, включене до 
міжнародних наукометричних 
баз Directory of Open Access 
Journals, Ulrich’s Periodicals 
Directory I,ndex Copernicus 

11 с. / 
особистий 

внесок 
5,5 с. 

Н.Г. Базавлук 

31.  Shkurupii O.V., The problems and 
challenges of youth unemployment 
growth for Ukraine and EU countries 
(2016)   
 

Європейський вектор 
економічного розвитку 
<http://eurodev.duan.edu.ua/image
s/PDF/2016/1/15.pdf> 
Фахове видання, включене до 
міжнародних наукометричних 
баз Ulrich’s Periodicals Directory, 
Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), Index Copernicus) 

10 с. / 
особистий 

внесок 
3,3 с. 

T.O. Bilobrova, 
S.I. Tul. 

32.  Міжнародна економіка 
глобалізаційної епохи. Про книгу Д. 
Лук`яненка, А. Поручника, Я. 
Столярчук «Міжнародна економіка» 
(2016) 

Науковий вісник Полтавського 
університету економіки і 
торгівлі. Полтава : ПУЕТ  
http://dspace.puet.edu.ua/handle/1
23456789/5871 
Фахове видання, включене до 
міжнародних наукометричних 
баз Index Copernicus,  

6 с. – 

33.  Варіативні можливості розвитку 
економіки України на основі 
використання інноваційно-
інвестиційного потенціалу (2017) 
 

Економічна теорія і право 
http://dspace.puet.edu.ua/handle/1
23456789/5872 
Фахове видання, включене до 
міжнародних наукометричних 
баз Index Copernicus International, 
Google Scholar, Academic 
Research Index, (ResearchBib), 
Information Matrix for the 
Analysis of Journals (MIAR), 
Open Academic Journal Index, 
Polish Scolarly Bibliography, Cite 
Factor, Cosmos Impact Factor, 
Journal Factor, International 
Innovative Journal Impact Factor, 
Infobase Index, Directory of 
Reasearch Journals Indexing 
(DRJI), Science Library Index. 

11 с. / 
особистий 

внесок 
5,5 с. 

А.Л. Флегантова 

34.  Global status of countries: determination 
and interpretation. (2019)  

Marketing and Management of 
Innovations.  
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 

13 с. / 
особистий 

внесок 
3,2 с. 

Т. Deyneka, 
K. Verhal, 

N. Bazavluk 

35.  Роль національних економік у 
створенні світового багатства (2019)  
 

 

Науковий Вісник ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і 

9 с. / 
особистий 
внесок 3 с. 

Т.А. Дейнека 
О.І. Сілантьєв 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2218-4511
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2218-4511
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торгівлі» (Серія «Економічні 
науки») 
<http://doi.org/10.37734/2409-
6873-2019-4-9>  
Фахове видання, включене до 
міжнародної бази цитування 
Index Copernicus 

36.  Багатство як потенціал економічного 
розвитку: світові тенденції та 
національні асиметрії (2019) 

 

Науковий Вісник ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі» (Серія «Економічні 
науки») 
<http://doi.org/10.37734/2409-
6873-2019-3-10> 
Фахове видання, включене до 
міжнародної бази цитування 
Index Copernicus 

8 с. / 
особистий 

внесок 
2,7 с. 

Т.А. Дейнека 
О.І. Сілантьєв 

37.  Рецензія на монографію «Сучасна 
політична економія як теоретична 
основа економічного розвитку 
суспільства. Книга I. Філософсько-
методологічні засади архітектоніки 
предмета сучасної політичної 
економії» (автори: Ю. К. Зайцев, 
О. М. Москаленко) (2020)  

Ефективна економіка 
<http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=7935. DOI: 
10.32702/2307-2105.2020.5.> 
Електронне фахове видання, 
включене до міжнародної бази 
цитування Index Copernicus  

10 с. – 

38.  The Problems of Forming the Economic 
Policy Methodological Paradigm in the 
Global Transformations and Industry 4.0 
Process (2020)   
 

Society of Ambient Intelligence 
2020: III International Scientific 
Congress, Kyiv – Warszawa – 
Kryvyi Rih – Rezekne – Tashkent, 
April 02-10, 2020. Atlantis press,.   
<https://www.researchgate.net/pub
lication/340305685_The_Problem
s_of_Forming_the_Economic_Poli
cy_Methodological_Paradigm_in_
the_Global_Transformations_and_
Industry_40_Process> 
Закордонне видання 
(Нідерланди), подане на 
експертизу щодо цитування у 
Scopus 

8 с. / 
особистий 
внесок 2 с. 

Y. Zaitsev, 
O. Moskalenko, 

T.Deyneka 

В інших виданнях 

39.  Глобальна проблема безробіття та 
можливості її вирішення (2015) 

 

Сучасні виклики розвитку 
світової економіки: Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної конференції. Київ: 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
<http://dspace.puet.edu.ua/bitstream
/123456789/3779/1/IMG_2.pdf> 

4 с. / 
особистий 

внесок 
1,3 с. 

С.І. Туль 
Т.О. Білоброва 

 

40.  Поширення нових форм праці в 
економіці знань (2016).  
 

Экономика и знания : тезисы 
докладов Международного 
научно-практического семинара 
(г. Днепропетровск, 22 апреля 
2016 года). 
<http://dspace.puet.edu.ua/bitstrea
m/123456789/3634/1/IMG.pdf> 

7 с. / 
особистий 

внесок 
3,5 с 

С.І. Туль 
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41.  Краудсорсинг як нова форма 
організації праці та ведення бізнесу в 
умовах розвитку постіндустріальної 
економіки (2016) 
 

Наука и бизнес: тезисы докладов 
ІІ Международного научно-
практического форума (г. Днепр, 
1 июля 2016 года). 
<http://noospherescience.com/ima
ges/files/event_downloads/0/53a44
0094ab3616724d4aa7d171608aa/9
0922a8fdf49c14e6b58ce95c8af6f5
d.pdf>  

7 с. / 
особистий 

внесок 
3,5 с. 

С.І. Туль 
 

42.  Місце дистанційної освіти у сучасних 
моделях вищих навчальних закладів 
пострадянського простору (2017)  
 

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 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/5885> 

3 с. / 
особистий 
внесок 1 с. 

Т.О. Білоброва, 
Т.А. Дейнека 

43.  Тенденції міжнародного руху капіталу 
в країнах з розвиненою економікою 
(2017)  

 

Сучасні тенденції розвитку 
світової економіки : збірник 
матеріалів ІХ Міжнародної 
науково-практичної конференції, 
26 травня 2017 р. Том І. Харків : 
ХНАДУ 
<http://dspace.puet.edu.ua/bitstrea
m/123456789/5795/1/1.pdf> 

2 с. / 
особистий 

внесок 
0,7 с. 

С.І. Туль 
К.С. Анікеєва 

44.  Специфіка сучасної інноваційної 
діяльності ТНК (2017)   

Сучасні тенденції розвитку 
світової економіки : збірник 
матеріалів ІХ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 26 травня 2017 р. 
Том І. Харків : ХНАДУ 
<http://dspace.puet.edu.ua/bitstrea
m/123456789/5796/1/2.pdf> 

2 с. / 
особистий 

внесок 
0,7 с. 

С.І. Туль 
Д.О. Сінельнік 

 

45.  Фриланс в отражении практики 
решения проблемы занятости (2017)  

Dezvoltarea relaţiilor comerciale 
din perspectiva integrării 
economice a Republicii Moldova în 
circuitul economic internaţional, 
conferinţă ştiinţifico-practică 
internaţională (2017 ; Chişinău), 
September 21-22, 2017 Chişinău : 
[în vol.] / col. red.: Căpăţînă Sofia 
[et al.] ; com. şt.: Larisa Şavga [et 
al.]. – Chişinău : UCCM : INCE 
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/6303> 

6 с. / 
особистий 
внесок 2 с. 

С.І. Туль 
А.А. Борисенко 

46.  Формування ключових компетенцій і 
навичок у підготовці фахівців 
покоління Z (2018).  

Якість вищої освіти: 
компетентнісний підхід у 
підготовці сучасного фахівця : 
матеріали XLIIІ Міжнар. наук.-
метод. конф., 14-15 листопада, 
2018 р. Полтава : ПУЕТ  
<http://dspace.puet.edu.ua/handle/
123456789/7049> 

2 с. / 
особистий 

внесок 
0,7 с. 

Т.А. Дейнека 
С.І. Туль 

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7049
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7049
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47.  Роль інноваційного розвитку країн у 
вирішенні суперечностей глокалізації 
(2020)  

Розвиток агропродовольчого 
ринку в умовах глобалізації 
економіки: матеріали 
Всеукраїнської наук-практ. 
інтернет-конф. (Полтава, 31 
березня 2020 р.) ПДАА. 
<https://www.pdaa.edu.ua/sites/def
ault/files/node/2908/academicabstr
actspsaaeandier3103-2020.pdf>  

3 с. / 
особистий 

внесок 
1,5 с. 

Т.А. Дейнека 
 

48.  Україна: варіації інклюзивних та 
екстрактивних інститутів (2020)  

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 
<http://195.64.136.67/index.php/ar
ea/issue/view/37> 

2 с. / 
особистий 
внесок 1 с. 

Т.А. Дейнека 
 

49.  Vector and structural changes in the 

modern world.  

 

Financial And Credit Activities: 

Problems Of Theory And Practice. 

2020. № 3 (34). P. 441-450. 

<https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/f

kd/article/view/2916/3058>.  

Фахове видання, включене до 

міжнародної бази цитування 

Web of Science 

10/2 Deyneka T. 

Pedchenko N., 

Verhal K.,  

Tul S. 

 

50.  Маркетингові особливості освітніх 
послуг в конкурентному середовищі: 
міжнародні та національні тренди 

Економіка та держава. 2020. № 

11. С. 47-54 

Фахове видання, включене до 

міжнародної бази цитування 
Index Copernicus 

8/2,7 Самойлик Ю.В., 

Шматько О.О. 

51.  Гендерний паспорт міста Полтави Полтава, 2020. 56 с. 56/11 Юрченко Т.О., 

Клименко В.І., 

Туль С.І. 

Флегантова А. Л. 
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