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І. Наукові праці, опубліковані до захисту дисертації 

1. Правове регулю- 

вання трудових 

відносин у країнах 

Західної Європи та 

США в контексті 

його удосконален- 

ня в Україні 

стаття Вісник Академії праці і 

соціальних відносин 

Федерації профспілок 

України. Науково-

практичний збірник. № 1 

(38)'2007 / Акад. праці і 

соц. відносин Федерації 

профспілок України. 

Київ – Курс, 2007. - 

№1,(38) 2007. – С. 64-67. 

Фахове видання 

3 - 

2. Особливості здійс-

нення місцевого 

самоврядування в 

Україні 

тези Вивчення та впровад-

ження в Україні інозем-

ного досвіду вдоскона-

лення діяльності органів 

влади: Матеріали 

Всеукр. Наук. – практ. 

конф. – Полтава, 2007. – 

С. 90 – 97. 

8 - 

3. Особливості пра-

вового регулюван- 

ня трудового дого-

вору з державними 

службовцями, їх 

правовий статус 

тези Вивчення та впровад- 

ження в Україні інозем- 

ного досвіду удоскона- 

лення діяльності органів 

влади: Матеріали ІІ 

Всеукр. Наук. – практ. 

конф. – Полтава, 2008. – 

С. 121 – 127. 

7 - 

4. Ґенеза державного 

управління 

регіональним 

розвитком України 

стаття Інвестиції : 

практика та досвід. – 

2010. – №14. – С. 77–80. 

Фахове видання 

3 - 

5. Поняття регіональ- 

ної політики в 

економічному 

розвитку держави 

стаття Державне управління: 

удосконалення та розви- 

ток. – 2010. – № 4. – С. 

89 – 92. Режим доступу 

до журналу: http : // 

4 - 



 

www.dy.nayka.com.ua. 

Фахове видання 

6. Становлення тео- 

ретичних підходів 

в управлінні 

регіонами 

стаття Інвестиції : 

практика та досвід. – 

2010.–№15. – С.106–109.  

Фахове видання 

4 - 

7. Розбудова раціо- 

нальних механіз- 

мів державної 

регіональної 

політики 

стаття Інвестиції : 

практика та досвід. – 

2010.– №18.–С. 101–104. 

Фахове видання 

4 - 

8. Шляхи органічно- 

го поєднання су- 

часних економіч- 

них імперативів на 

регіональному і 

державному рівнях 

тези Пріоритети нової еконо- 

міки знань в ХХІ сторіч- 

чі: всеукр. науково -

практична конференція, 

12–14 травня 2010 року : 

тези допов. – Дніпро- 

петровськ : ДВНЗ ДНУ 

ім. О. Гончара, 2010. – 

С.126–129. 

4 - 

9. Роль держави 

щодо забезпечення 

економічного 

зростання регіонів 

у сучасному світі 

тези Фінанси України: між- 

нар. наук.-практ. конф., 

19–20 трав. 2010 р. : тези 

допов.: [у 7 т.] – Дні- 

пропетровськ : Біла К.О., 

2010. – Т.2. – С.65–67.  

3 - 

10. Досвід сучасної 

парадигми 

регіональної 

політики в Європі 

тези Аспекти стабільного 

розвитку економіки в 

умовах ринкових відно- 

син: міжнар. наук.-практ. 

конф., 20–21 травня 2010 

р. : тези допов. – Умань: 

Видавець „Сочінський”, 

2010. – Ч. 2. – С.149–151. 

3 - 

11. Удосконалення 

теоретичних основ 

управління регіо- 

нальним розвит- 

ком у контексті 

європейської 

інтеграції 

тези Сучасна регіональна 

політика: формування, 

реалізація та розвиток 

публічної служби: 

міжнар. наук. - практ. 

конф., 23 вересня  2010 

р. : тези допов. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2010. –  

С. 331–332. 

2 - 

12. Теорії державного тези Актуальні проблеми 3 - 

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


 

регулювання еко- 

номічного розвит- 

ку регіонів 

регіонального управлін- 

ня та місцевого самовря- 

дування: наук.-практ. 

конф.за міжнар. участю, 

8 квітня 2011р. : [у 2 ч.]. 

– К.: Видавничо-полігра- 

фічний центр Академії 

муніципального управ- 

ління. м.Київ - 2011. –  

Ч. 2 – С. 372-374. 

13. Працевлаштування 

безробітних з 

наданням дотацій 

роботодавцям 

стаття Ринок праці та 

зайнятість населення. – 

2011. – № 3 (28). – С. 10–

12.  

Фахове видання 

3 - 

ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту дисертації 
14. Правові форми    

реалізації механіз-     
мів державного 
управління 
підприємництвом 

тези Матеріали  міжнародної 

науково-практичної кон- 

ференції 12.04.2013р. 

Видавничо-поліграфічний 

центр Академії муніципа- 

льного управління. Київ - 

2013. - С.126–129.  

4 - 

15. Legal Regylation of 
Management  
Activites 

тези The 11th International 

Scientific Conference 

Information Technologies 

and Management 2013 April 

18 - 19. Riga. Latvia. 2013 - 

P. 165 - 167. 

3 - 

16. Правове регулюван- 
ня механізмів дер- 
жавного управління 
діяльністю органів 
та посадових осіб 
місцевого 
самоврядування 

тези Матеріали  міжнародної 

науково-практичної кон- 

ференції 16.05.2013р. 

Полтавський національний 

технічний університет ім. 

Юрія Кондратюка 

м.Полтава - 2013. - С. 304 - 

308. 

5 - 

17. State Legal 
Regylation of 
workforce on the 
labor market in 
Ukraine as a specific 
factor of innovative 
region 

тези Матеріали ІІ міжнародної 

науково-практичної кон- 

ференції. Донецький 

національний університет 

економіки і торгівлі 

ім.Михайла Туган – 

Барановського “Україна – 

4 - 



 

Чорногорія: Економічна 

трансформація та 

перспективи міжнародної 

співпраці” 18 – 25 травня 

2013 р. Том 1. Чорногорія, 

м. Будва.  м. Донецьк – С. 

232 – 235. 

18. Правові засади 
місцевого самовря-
дування в Україні 

тези Матеріали  міжнародної 

науково-практичної кон- 

ференції 27.11.2013р. 

Полтавський національний 

технічний університет ім. 

Юрія Кондратюка 

м.Полтава - 2013. - С. 111 - 

116. 

5 - 

19. Общая характерис- 
тика концепций 
стран Западной 
Европы в правовом 
регулировании тру- 
довых отношений. 

стаття Вестник Волгоградского 

института бизнеса (бизнес, 

образование, право). 

Научно-практический 

журнал  № 4(25) включен 

в Российский индекс 

научного цитирования 

(РИНЦ). Волгоград – 2013. 

– С. 49 – 52. 

Фахове видання 

4 - 

20. Напрямки вдоскона- 
лення правового 
забезпечення меха- 
нізмів функціону- 
вання аграрного 
сектору економіки 

тези Організаційно - економіч- 

ний та правовий механізм 

функціонування аграрного 

сектору економіки Украї- 

ни: Всеукраїнська науково 

-практична інтернет-

конференція, 08 квітня 

2014. – Полтава: ПДАА, – 

С. 114 – 117. 

4 - 

21. Regylatory 
Framework of 
Information Security 
in Ukraine 

тези The 12th International 

Scientific Conference 

Information Technologies 

and Management 2014 April 

16 - 17. Riga. Latvia. 2014 - 

P. 201- 202. 

2 - 

22. Тестування в 
системі моніторингу 
якості навчального 
процесу 

тези Менеджмент у ХХІ сто- 

річчі: методологія і прак- 

тика, 15 травня 2014 р. - 

Полтавський національний 

3 - 



 

технічний університет ім. 

Юрія Кондратюка 

м.Полтава – 2014. - С. 486 

- 488. 

23. Шляхи законодавчо- 
го вдосконалення 
вирішення колектив- 
них трудових спорів 

стаття Вісник Донецького націо- 

нального університету. 

Науковий журнал (Серія 

В, економіка і право) 

№1/2014. Донецьк – 2014. 

– С. 178 – 183.  

Фахове видання 

6 - 

24. Правова природа 
участі працівників у 
локальному норма -
тивно-правовому 
регулюванні праці 

стаття Вісник Запорізького 

національного 

університету: Збірник 

наукових праць. Юри- 

дичні науки. №1/2014.  

Запоріжжя - С. 169 – 174. 

Фахове видання 

6 - 

25. Сутність та роль 
юридичної 
відповідальності у 
сфері договірних 
трудових відносин 

стаття Науковий вісник Ужго-

родського національного 

університету Науковий 

журнал (Серія право). 

Випуск 27. Том 2 /2014. 

Ужгород – 2014.  С. 77 – 

80.  

Фахове видання 

4 - 

26. Характеристика 
матеріальної відпо- 
відальності робото- 
давця як самостій- 
ного інституту 
трудового права 

стаття Загальноукраїнський нау-

ково-практичний госпо-

дарсько-правовий журнал 

“Підприємництво, госпо-

дарство і право”. №9/2014. 

Київ - 2014. - С. 24-27.  

Фахове видання 

4 - 

27. Юридичні та еконо- 
мічні засади прове- 
дення реструкту- 
ризації колективних 
сільськогосподарсь-
ких підприємств 

тези Проблеми та перспективи 

розвитку менеджменту 

сучасних підприємств: 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція, 20 жовтня 

2014. - Полтава: ПДАА, – 

С. 111 – 113. 

3 - 

28. Перспективи вдос-
коналення правово-
го регулювання від-

стаття Загальноукраїнський нау-

ково-практичний госпо-

дарсько-правовий журнал 

4 - 



 

повідальності робо-
тодавця в умовах 
ринкових відносин 

“Підприємництво, госпо-

дарство і право”. 

№10/2014. Київ - 2014. - С. 

26-29.  

Фахове видання 

29. Новітні технології 
викладання 
правових дисциплін 
у вищих навчальних 
закладах 

тези Матеріали 46-ї науково-

методичної конференції 

«Науковий та 

педагогічний 

професіоналізм викладачів 

ВНЗ як основа надання 

студентам якісних освітніх 

послуг» Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015  –    С. 66 –

 67. 

2 - 

30. The conceptual 

framework of legal 

support for 

sustainable 

development in 

Ukraine 

тези Materials of International 

scientific and practical 

conference 

‘’Economics of sustainable  

development: Theoretical 

approaches  and practical 

recommendations’’,  

September, 13-16, Kosice, 

Slovak Republic, -2015, С. 

111 - 112. 

2 - 

31. Удосконалення 
податкових 
механізмів держави 
як елемента соціаль-
ного аспекту сталого 
розвитку 

Колек-
тивна 
моно-
графія 

 Менеджмент у ХХІ 

сторіччі: методологія і 

практика : [Колективна 

монографія]. - Полтава : 

«Сімон», 2015. - С.270-277 

8 - 

32. Економічна 
привабливість 
аграрного сектору 
України в умовах 
глобальних викликів 

стаття Вісник Приазовського 

державного технічного 

університету. Серія 

«Економічні науки». - 

2015. - Випуск 30. (МНБД 

Index Copernicus), -        

С. 169-175. 

Фахове видання    

7 Маркі-
на І.А. 

33. Організаційно-
економічні засади 
управління 
підприємствами 
АПК 

стаття Наукові праці Полтавської 

державної аграрної 

академії. Серія 

«Економічні науки». - 

2015. - Випуск 1 (10). - -  

С. 256 - 263.  

8 - 



 

 Фахове видання    

34. Economic security 
models in the modern 
business environment 
(Моделі економічної 
безпеки в умовах 
бізнес-середовища) 

стаття Modern Science – Moderní 

věda. – Praha. – České 

Republika, Nemoros. – 

2016. N.I. Somych  – № 2. –  

P. 58-69.  

Фахове міжнародне 

видання    

12 - 

35. Особливості 

аграрної політики 

України в умовах 

Євроінтеграції 

тези Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Економіка, 

наука, освіта та синергія» 

18-21 січня 2016р.,  

Братислава, Республіка 

Словакія – С.62 

1 - 

36. HARMONIZATION 
OF THE NATIONAL 
LEGAL SYSTEM IN 
THE CONTEXT OF 
EUROPEAN 
INTEGRATION 

стаття Журнал «SCIENTIFIC 

LETTERS OF ACADEMIC 

SOCIETI OF MIHAL 

BALUDANSKY» ISSN 1338-

9432,Словакія, м. Братислава 

С. 124- 127. 

Фахове міжнародне 

видання   

8 - 

37. Організаційно-
економічний 
механізм управління 
інформаційним 
потенціалом 
підприємства 

стаття Економічний форум - 

2016”. Луцьк – 2016. – № 

2. (МНБД   Index 

Copernicus),  С. 175-181. 

Фахове видання    

7 - 

38. Ресурсний центр зі 
сталого розвитку 
при ПДАА та його 
вплив на якість 
освітньої діяльності 

тези 47-ма науково-методична 

конференція викладачів і 

аспірантів ПДАА. 

«Науково-методичні 

засади системи 

забезпечення якості 

освітньої діяльності», 15-

16 березня 2016року. 

Полтава: РВВ ПДАА, – С. 

125 – 127. 

3 Махму
дов 

Х.З., 
Дем’я-
ненко 
Н.В. 

39. Організаційно-
правові особливості 
управління 
споживчою 
кооперацією 
України  в     умовах 

стаття Наукові праці Полтавської 

державної аграрної 

академії. Серія 

«Економічні науки». – 

2016. - Випуск 1 (12).  – 

Полтава : ПДАА. – 2016. -     

9 Маркі-
на І.А. 



 

ринкової економіки С. 67-75/ 0,375 др.арк. 

(частка автора 0,175 

др.арк.).  

Фахове видання    

40. Правове 

забезпечення 

діяльності 

підприємництва 

аграрного сектору 

України. 

тези Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Наукові розробки, 

передові технології, 

інновації». - Сьомич М. І. - 

30 травня – 04 червня 

2016р. – Прага-Будапешт-

Київ, – К.: НДІСР. – 2016. 

С. 258-262. 

5 - 

41. Нормативно-правове 

регулювання 

інформаційної 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

України  

тези Матеріали IV 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Економічний          

розвиток: теорія, 

методологія, управління», 

- Сьомич М. І. -  28-30 

листопада 2016 р,          

Будапешт-Прага-Київ.  С. 

236-245/ 0,45 др.арк. 

10 - 

42. Методичні підходи 
до оцінки механізмів 
підвищення 
ефективності 
реалізації 
економічної 
політики держави 

колек-
тивна 
моно-
графія 

Економічний простір 

регіону в інтеграційній 

стратегії розвитку 

 [Колективна 

монографія]. - Київ 

«Кондор», 2016. - С.187-

185 

8 - 

43. The Development of 
the Shadow 
Entrepreneurship in 
Ukraine  

стаття Iryna Markina,  Artur 

Hniedkov //  Revista 

ESPACIOS.  – Vol.38. –   

№ 54, 2017. – [Electronic    

resource]. – Mode access: 

http://www.revistaespacios.

com/a17v38n54/1738 

5425.html (Scopus). (0,73 

друк. арк. / авторський 

внесок 0,24  друк. арк.)  

Фахове міжнародне 

видання   

 Iryna 
Marki-

na,  
Artur 

Hnied-
kov  



 

44. The influence of the 
shadow economy on 
the socio-economic 
development of  
Ukraine 

стаття Perspectives – journal on 

economic issues. – 2017. – 

Vol. 5. – P. 37-50.  

Фахове міжнародне 

видання   

14 I.Marki
-na,  
D.Diac
hkov  

45. Сучасні підходи до 
державного 
управління 
екологічною 
безпекою в аграрній 
сфері 

стаття Вісник Чернівецького        

торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. – 

Чернівці: ПВКФ 

"Технодрук", 2017. – Вип. 

3 (67). Економічні науки. –  

С. 52-61. (0,55 друк. арк. / 

авторський внесок 0,18 

друк. арк.). (МНБД Index 

Copernicus).  

Фахове видання    

10 І. А. 
Мар-
кіна,  

 М. О. 
Сте-

ценко  

46. Сучасні підходи до 
управління 
конкурентоспро-
можністю продукції 
підприємства 

стаття Вісник Чернівецького 

торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. – 

Чернівці: ПВКФ 

«Технодрук», 2017. –  Вип. 

4 (68). Економічні науки. –  

С. 145-154. (0,55 друк. арк. 

/ авторський внесок 0,18 

друк. арк.). (МНБД Index 

Copernicus).  

Фахове видання    

10 - 

47. Науково-методичні 
основи викладання 
правових дисциплін 
здобувачам вищої 
освіти 

тези 48-а Науково-методична 

конференція викладачів і 

аспірантів ПДАА. – С. 

115-116/ 0,1 др.арк. 

методичні основи 

компетентністного 

підходу до підготовки 

здобувачів вищої освіти» 

(15-16 лютого 2017 р., м. 

Полтава) 

2 - 

48. Взаємоінтеграція 
інформаційної 
безпеки та 
інформаційної 
культури 

тези ІV Міжнародна науково-

практична конференція : 

Зб.  наук.  праць та тез 

доповідей [«Наукові 

розробки, передові 

технології, інновації»], 

(06-08 травня 2017 р., 

5 Д.В.  
Дяч-
ков 



 

Прага-Брно-Київ). – К.: 

НДІСР. – 2017. – С. 502-

506/0,1 др.арк..   

49. Пізнання і 
використання 
економічних законів 
в практиці 
господарської    
діяльності 

тези Матеріали  Міжнародної 

науково-практичної 

конференції: «Менедж-

мент ХХІ століття: 

глобалізаційні виклики», 

(11-12 травня 2017 р.,  м. 

Полтава). – Полтава : 

Видавництво  «Сімон». – 

2017– С. 44-47/0,1 др.арк.. 

4 - 

50. Передумови тінізації 
діяльності малого та 
середнього бізнесу 

тези Актуальні проблеми 

економічної безпеки 

держави, регіону,  

підприємства: тези 

доповідей  учасників 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції   

(26 травня 2017 р.) / 

упоряд. Л.М. Томаневич. 

– Львів: ЛьвДУВС, 2017. 

– С 128-132/  0,1 др.арк.. 

5 І.А. 
Маркі

на 

51. Особливості 
міжнародного 
трудового права   

тези Матеріали ІІ Всеукра-

їнської науково-практич-

ної інтернет-конференції 

«Управління ресурсним               

забезпеченням 

господарської діяльності 

підприємств реального 

сектору економіки»           

(28    жовтня 2017 м. 

Полтава), Полтава, 2017 – 

С. 263-264. 32/ 0,1 др.арк..  

2 - 

52. Формування 
ефективної системи 
мотивації праці 
найманих 
працівників   
підприємств в 
умовах ринкової 
економіки та шляхи 
її вдосконалення  

колек-
тивна 
моно-
графія 

Менеджмент ХХІ 

століття: глобалізаційні 

виклики: [Колективна 

монографія] / за ред.           

І. А. Маркіної. – Полтава: 

Видавництво «Сімон», 

2017. – С. 647-655 (0,48 

друк. арк.). 

9 - 

53. Cybercrime as a 
leading threat to 

стаття Mykola Syomych, Iryna 

Markina, Dmytro 

14 I.Marki
-na,  



 

information security 
in the countries with 
transitional economy 
[Electronic resource] 

Diachkov// Proceedings of 

the 2nd International 

Conference on Social, 

Economic and Academic 

Leadership (ICSEAL 2018) 

– Access mode: 

https://www.atlantis-

press.com/proceedings/icsea

l- 18/25904333 (Web of 

Science Core Collection) 

Фахове міжнародне 

видання   

D.Diac
hkov 

54. Механізм 
державного 
управління 
екологічною 
безпекою аграрного           
виробництва в 
Україні 

стаття Наукові записки Інституту 

законодавства Верховної 

Ради України, 2018. - 

№1/2018. – С. 76-87. (0,86 

друк. арк. / авторський 

внесок 0,43 друк. арк.).  

Фахове видання   

12 - 

55. Державні механізми  
протидії тінізації 
економіки України 
як елемент     
економічної безпеки 

стаття Наукові записки Інституту 

законодавства Верховної 

Ради України, 2018. - 

№3/2018. –  С. 43-54.  (0,86 

друк. арк. / авторський 

внесок 0,43 друк. арк.).  

Фахове видання   

12 - 

56. Гармонізація 
українського та 
європейського 
законодавства щодо 
управління 
земельними 
ресурсами 

стаття Науково-виробничий 

журнал «Держава та 

регіони»: Серія 

«Економіка та 

підприємництво». – 2018. - 

№4(103). – С. 61-70. (0,6 

др. арк.)   

Фахове видання 

10 - 

57. Проблеми органі-
зації місцевого само-
врядування в Украї-
ні та шляхи їх  
усунення.  

тези Економіка і культура 
України в світових 
глобалізаційних процесах: 
позиціювання і реалії: 

 [Тези доповідей ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конфренеції]. 

(21-22 березня 2018 р., м. 

Київ)., – Київський 

національний університет 

культури і мистецтв. – 

5 - 



 

Вид. центр КНУКіМ. – 

2018. – Ч.3. С. 170-174. / 

0,15 друк. арк. 

58. Key problems of 
ensuringfood security 
in the context of 
globalization   

тези The 16th International 

Conference Information        

Technologies and Manage-

ment 2018 [Informational 

technologies, Management 

and Society] ISMA 

University, Riga (26-27 

April 2018, Riga) P. 160-

161 (0,1 друк. арк. / 

авторський внесок 0,033 

друк. арк.). 

2 N.Shu-
nin and 

V.I. 
Gope-
yenko 

59. Нормативно-правові 
та економічні 
механізми  
державного 
управління  щодо 
реалізації права на 
землю, шляхи їх  
формування і 
вдосконалення 

тези Міжнародна науково-

практична конференція 

[“Менеджмент ХХІ 

століття: глобалізаційні 

виклики”]. ПДАА        (19 

травня 2018 р., м. 

Полтава). – Полтава: ПП 

«Астрая», С. 114-119./ 0,1 

друк. арк.   

6 - 

60. Особливості 
сільськогосподарсь-
кої кооперації в 
умовах 
трансформаційних 
перетворень 

колек-
тивна 
моно-
графія 

Актуальні проблеми 

сучасного менеджменту : 

[Колективна монографія] / 

Л.М. Варава, Є.В. 

Афанасьєв, І.А. Маркіна 

та інші. – Кривий Ріг: 

Вид. Р.А. Козлов, 2018. С. 

81-88. (0,33 друк. арк. / 

авторський внесок 0,16 

друк. арк.).  

8 Л.М. 
Варава
, Є.В. 
Афана
сьєв, 
І.А. 

Маркі
на 

61. Improvement of the 
public administration 
mechanisms in the 
system of financing 
social protection of 
citizens in Ukraine 
under the conditions 
of the market 
economy   

колек-
тивна 
моно-
графія 

 [monog.]. Theory and 

practice of social, economic 

and technological changes. 

Nemoros. – Prague, 2018. –    

P. 303-331 (0,53 друк. 

арк.).  

[Колективна закордонна 

монографія] 

9 - 

62. The ways of 
improving personnel 
policy and publicity 

колек-
тивна 
моно-

[monog.] / M.  Syomych // 

Management of the 21st 

century: globalization 

8 - 



 

in local self-
government bodies 
[monog.] 

графія challenges –  Nemoros 

s.r.o., Prague, 2018 – P. 

178-185. (0,65 др. арк.) 

[Колективна закордонна 

монографія] 

63. Конституційно-
правові основи 
місцевого 
самоврядування та 
шляхи їх 
вдосконалення 

стаття Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції  

[«Економічний розвиток: 

теорія, методологія, 

управління»], (26 – 28 

листопада, 2018 р., 

м. Прага). – С. 99-105. 

(0,45 др. арк.) 

Закордонне видання   

7 - 

64. Reengineering of 
business processes at 
enterprises of 
consumer cooperation 
[Electronic resource] 

стаття Journal of Research on 

Trade, Management and 

Economic Development 

Volume 5, Issue 

2(10)/2018. Mode access:  

http://jrtmed.uccm.md (0,76 

др. арк., авторський 

внесок 0,25 др. арк.) 

Закордонне видання   

9 I. 
Markina 

V. 
Rjasche

nko 

65.  Об’єднання 
територіальних 
громад як план 
оптимізації системи 
децентралізації 
влади 

тези М.І. Сьомич,  А.Ю. 

Воробйова // Матер. ІІІ 

Всеукр. наук.-практич. 

інтернет-конфер. 

[«Управління ресурсним 

забезпеченням 

господарської діяльності 

підприємств реального 

сектору економіки»], (31 

жовтня 2018 р.,  м.  

Полтава). – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2018. – С. 123-124. 

2 А.Ю. 
Вороб- 

йова 

66. Особливості 
державної політики 
підтримки малого 
бізнесу та 
підприємництва в 
Україні 

стаття Публічне управління і 

адміністрування в Україні, 

2019. - № 9/2019. –  С. 94-

101.  (0,75 друк. Арк. / 

авторський внесок 0,75 

друк. Арк.).  

Фахове видання   

8 - 

67. Legal regulation of колек- [monog.] / M.  Syomych // 7 Oleh 



 

the state policy 
Mechanisms of small 
business support in 
Ukraine 

тивна 
моно-
графія 

Management of the 21st 

century: globalization 

challenges. ISSUE 2 –  

Nemoros s.r.o., Prague, 

2019 – P. 362-368. (0,65 

др. арк., авторський 

внесок - 0,5 др. арк.) 

[Колективна закордонна 

монографія] 

Demydk
in 

 


