
Якісний склад науково-педадогічних працівників кафедри Менеджменту та адміністрування

Прізвище, ім'я,
по батькові
викладача

Найменування
посади (для
сумісників -

місце
основної
роботи,

найменування
посади)

Найменування
закладу, який закінчив

викладач (рік
закінчення,

спеціальність,
кваліфікація згідно з

документом про вищу
освіту)

Науковий ступінь, шифр і
найменування наукової

спеціальності, тема
дисертації, вченне звання,

за якою кафедрою
(спеціальністю)

присвоєно

Найменування всіх
навчальних дисциплін,

які закріплені за
викладачем, та

кількість лекційних
годин з кожної

навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність
(основні публікаціїї за напрямом,
науково-дослідна робота, участь у
конференціях і семінарах, робота з

аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою

студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача

(найменування
закладу, вид

документа, тема,
дата видачі) Примітки

Є визнаним
професіо-
налом з

досвідом
дослідни-

цької роботи
за

спеціальністю

Є визнаним
професіо-
налом з

досвідом
управлін-

ської роботи
за

спеціальністю

Є визнаним
професіо-
налом з

досвідом
іннова- ційної

роботи за
спеціальністю

Є визнаним
професіо-
налом з

досвідом
творчої

роботи за
спеціальністю

Є визнаним
професіо-
налом з

досвідом
практичної
роботи за

спеціальністю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Андрущенко
Наталія
Олександрівна

Доцент Вінницький
державний
педагогічний
університет імені
Михайла
Коцюбинського
(1998р., спеціальність
- «Всесвітня історія та
основи
правознавства»,
кваліфікація - вчитель
всесвітньої історії та
основ правознавства);
Вінницький
торговельно-
економічний інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету (2015р.,
спеціальність -
«Менеджмент
організацій і
адміністрування»,
кваліфікація -
спеціаліст з
менеджменту
організацій і
адміністрування);

Кандидат педагогічних
наук, cпеціальність -
13.00.04 «Теорія і
методика професійної
освіти», тема дисертації:
«Формування базових
управлінських
компетенцій у майбутніх
менеджерів економічного
профілю засобами
інтерактивних
технологій».

1. Управління
персоналом - 48год.
2. Контролінг - 28год.
3. Менеджмент
соціального
забезпечення - 34год.
4. Управління змінами -
50год.
5. Управління бізнес-
процесами - 28год.
Разом: 188год.

2. Андрущенко Н.О.Вдосконалення
системи комунікативного менеджменту
на підприємстві. Інфраструктура ринку.
2018. №19. URL: http://www.market-
infr.od.ua/uk (фахове видання);
Андрущенко Н.О. Роль корпорації в
світовій економіці. Бізнес-навігатор. –
2018.- №3 (46). URL:
http://www.business-navigator.ks.ua
(фахове видання);
Андрущенко Н.О. «Людина» в історії
економічної думки.Глобальні та
національні проблеми економіки. 2017.
№17. URL: http://global-national.in.ua
/archive/17-2017/43.pdf (фахове
видання);
Андрущенко Н. О. Бізнес-модель,
корпорація та їх значення у виборі
стратегій управління у харчовій
промисловості. 2016. С.45-52. URL:
http://www.global-national.in.ua/issue-
10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-
r/1882-andrushchenko-n-o-biznes-model-
korporatsiya-ta-jikh-znachennya-u-vibori-
strategij-upravlinnya-u-kharchovij-
promislovosti (фахове видання);
Андрущенко Н. О. Роль та значення
сучасної системи управління змінами
як одного з факторів стрімкого розвитку
вітчизняних підприємств. Глобальні та
національні проблеми економіки. 2015.
С.132-138.URL: http://global-
national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-
5-traven-2015-r/798-andrushchenko-n-o-
rol-ta-znachennya-suchasnoji-sistemi-
upravlinnya-zminami-yak-odnogo-
z-faktoriv-strimkogo-rozvitku-
vitchiznyanikh-pidpriemstv-torgivli.
(фахове видання);
3. Андрущенко Н.О.,Ніколаєць К.М.,
ХрустальоваВ. В., Чорна Л.О. Історія
економіки та економічної думки : навч.
посіб. Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015.
324 с. (обсяг власних - 80с.);
Андрущенко Н.О. «Формування іміджу
підприємства як елемента
конкурентоспроможності». Науковий
вісник Херсонського державного
університету. Серія «Економічні
науки». 2015. № 10. С.54-58 (Index
Copernicus)
Сікорська Л.О., Андрущенко Н.О.
Вдосконалення системи
комунікативного менеджменту на
підприємстві. Інфраструктура ринку:
електронний науково-практичний
журнал. 2018. №19. С. 76-80. URL:
http://www.market-infr.od.ua/journals
/2018/19_2018_ukr/16.pdf (заг. 0,39.,
особ. 0,19 друк. арк.) (Index Copernicus
Андрущенко Н.О. Управління бізнес-
процесами підприємства: сутність та
класифікація. Інфраструктура ринку.
2019. №27.(фахове видання,Index
Copernicus)
Андрущенко Н.О. Умови і чинники
якості управлінських рішень на
торговельному підприємстві.Східна
Європа: економіка, бізнес та
управління. 2019. №4 (21)(фахове
видання).
Андрущенко Н. О. Система управління
підприємством за умови
консультаційних засобів управлінських
рішень. Регіональна бізнес-економіка та
управління. – 2019.№2. С.10–17 (фахове
видання).

8. Відповідальний виконавець наукових
тем:«Організація та вдосконалення
комунікативного менеджменту
напідприємстві» (2018-2020рр.);
«Дослідження процесів відтворення
ресурсного потенціалу регіону
методами та інструментами
менеджменту знань»; «Забезпечення
ефективного управління корпораціями
в харчовій промисловості»
(2016-2018рр.);«Управлінське
консультування в умовах
господарювння»(2019-2021рр.).
П.15.Андрущенко Н. О. Роль
коммуникаций в управленческом
контексте. Міжнародний журнал
«Scientific Letters Of International
Academic Society Of Michal Baludansky»
Kosice. 2018. Vol.6. Issue 4. P. 9–11;
Наталія Андрущенко, Сусанна Бондар.
Формування базових управлінських
компетенцій у майбутніх менеджерів
Scientific Letters Of International
Academic Society Of Michal
Baludansky». 2019. № 7 (3) 2019 С.-
8-11. Андрущенко Н.О., Сікорська Л.О.
«Основные теоретичесикие подходы к
управлению коммуникациями в
организации» - //«SCIENTIFIC
LETTERS OF INTERNAТIONAL
ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL
BALUDANSKY»- Научные записки
Международного академического
общества Михаила Балудянского». -
ISSN 1338-9432, (1-2016) С. 143-146
П.18.Наукове консультування
підприємств: : Літинське районне
споживче товариство «Гастроном» з
питань удосконалення процесу
управління(договір №135 від 28.11.2018
р.); ПП «Вінкабель» з питань

Вінницький
національний
технічний
університет,
посвідчення №
08-33-33, тема:
«Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2016 р.;
Academic Society of
Michal Baludansky.
Pan-European
University in
Bratislava. Slovakiа-
Austria, Certificate
№ 002/1-2018, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher education:
European Experience
and Global Trends»,
2018 р.;
Кошицький
технічний
університет
(Словаччина). ,
сертифікат №
002/-2018, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher education»,
2018 р;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.3. Наявність
підручника,навчального
посібника, монографії
зазначені в колонці 6;
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми
зазначені в колонці 6;
П.п.10.Організаційна
робота на посаді
заступника декана ФЕМП
з навчально-виховної
роботи (2015-2019 рр.)
П.п.13. Методичні
видання: Управління
змінами : програма та
робоча програма. Вінниця
: Вид.-ред.від. ВТЕІ
КНТЕУ, 2018. 14 с. (обсяг
власних -14с.);
Управління бізнес-
процесами : завдання до
практичних занять.
Вінниця : Вид.-ред.від.
ВТЕІ КНТЕУ. 2016. 39
с.(обсяг власних - 39 с.);
Управління бізнес-
процесами : Опорний
конспект лекцій.Вінниця :
Редакційно-видавничий
відділ ВТЕІ КНТЕУ,
2019.- 82с. Управління
змінами : завдання до
практичних занять.
Вінниця : Вид.-ред.від.
ВТЕІ КНТЕУ. 2019. 39
с.(обсяг власних - 39 с.);
П.п.15.Наявність науково-
популярних публікацій
зазначені в колонці 6;
П.п.18.Наукове
консультування установ,
підприємств, організцій
протягом не менше двох
років захначені в колонці
6.

14 р.



актуальних моделей управлінського
консультування (договір № 58 від
04.10.2017р.).

Бабчинська
Олена Іванівна

Доцент Вінницький
державний
педагогічний
університет імені
Михайла
Коцюбинського
(1995р., спеціальність
- «Географія і
біологія», кваліфікація
- учитель географії і
біології);
Київський державний
торговельно-
економічний
університет (1998р.,
спеціальність - «Облік
і аудит», кваліфікація -
економіст з обліку і
аудиту);

Кандидат географічних
наук, cпеціальність -
11.00.11 «Конструктивна
географія та раціональне
використання природних
ресурсів», тема
дисертації: «Просторово-
часовий аналіз структури
й динаміки приміських
ландшафтів Східного
Поділля», доцент кафедри
менеджменту та
адміністрування.

1. Корпоративне
управління - 0год.
2. Міжнародний
екологічний
менеджмент - 12год.
3. Кроскультурний
менеджмент - 0год.
4. Менеджмент - 56год.
Разом: 68год.

2.Бабчинська О.І. Комунікаційний
процес в управлінні: основні
положення. Ефективна економіка. 2018.
№ 9. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=6539 (фахове видання, Index
Copernicus)
Бабчинська О.І. Моделі інноваційного
проектування в екологічному
менеджменті. Ефективна економіка.
2018. № 10. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=6601 (фахове видання, Index
Copernicus)
Бабчинська О.І. Основні інструменти
управління підприємством в сучасних
умовах. Ефективна економіка. 2017. №
10. URL :
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=5151
Бабчинська О.І. Технології та
інструменти розвитку vq як
основоположного фактору успіху
менеджера-лідера. Ефективна
економіка. 2017. №9. URL :
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=5151
Бабчинська О.І. Сучасні методи
наукових досліджень в менеджменті.
Науковий вісник Херсонського
державного університету.2016.№5.Том
2. Економічні науки. С.132-139 (фахове
видання);
Бабчинська О. І. Державне регулювання
корпоративного сектора в Україні:
сучасний стан та напрями
вдосконалення . Вісник Хмельницького
національного університету. 2015. №1.
Економічні науки. С. 216 -221 (Index
Copernicus, Google Scolar).
3. Бабчинська О.І. Improvement of
managerial work through personal
management in business environment.
Sozio-Ökonomische problem der
management: the orie und praxis.
Collective monographie. Nürnberg,
Deutschland: Verlag SWG imex GmbH.
2016. С. 5–13(обсяг власних - 4,5с.);
Бабчинська О.І. Ключові аспекти
сучасної парадигми управління
підприємством . Ефективна економіка.
2019. № 5. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=6601 (фахове видання)
Соколовська В. В., Бабчинська О. І.,
Іванченко Г. В. Методи оцінки
персоналу: роль та значення в
управлінні. Агросвіт. 2019. № 20. С.
93–98. http://www.agrosvit.info/?op=1&
z=2986&i=14 (фахове видання)
Бабчинська О.І. Комунікаційний процес
в управлінні: основні положення.
Ефективна економіка. 2018. № 9. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=6539 (фахове видання)
Бабчинська О.І. Моделі інноваційного
проектування в екологічному
менеджменті. Ефективна економіка.
2018. № 10. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=6601 (фахове видання)

8. Відповідальний виконавець наукових
тем:«Організація та вдосконалення
комунікативного менеджменту на
підприємстві» (2019-2021 рр.);
«Управлінське консультування в умовах
господарювання» (0119 U00094,
2018-2020рр.) 15. Бабчинська О.І.,
Іванченко Г.В. Основні підходи до
формування системи мотивації
праці.Scientific Letters of Academic
Society of Michal Baludansky. 2019.
Vol.7. Issue 3. P. 12-15. Бабчинська О.І.
Особливості оцінки ефективності
інноваційної діяльності
підприємства.Slovakia,Scientific Letters
of Academic Society of Michal
Baludansky. 2018. Vol. 6. № 4. С. 20-23
Бабчинська О.І. Особливості оцінки
ефективності інноваційної діяльності
підприємства. Scientific Letters of
Academic Society of Michal Baludansky.
№6 2017. 17-19 pp. П.18.Наукове
консультування підприємств: Літинське
районне споживче товариство
«Гастроном» з питань удосконалення
процесу управління(договоір №135 від
28.11.2018 р.); ПП «Вінкабель» з питань
організації комунікативних каналів
(договір № 58 від 04.10.2017р.).

Хмельницький
національний
університет, наказ
№ 119, тема:
«Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2012 р.;
Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 43,
тема: «Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2017 р.;
Universities of
Slovakia, сертифікат
№ 21/03-2019, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher elucation»,
2019;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.3. Наявність
підручника,навчального
посібника, монографії
зазначені в колонці 6;
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми
зазначені в колонці 6;
П.П.10.Організаційна
робота на посадах:
заступника декана
факультету економіки та
менеджменту (2008-2009
рр.); заступника
завідувача кафедри
менеджменту та
адміністрування
(2015-2018 рр.)
П.п.13. Методичні
видання: Методологія та
організація наукових
досліджень : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2018. 18 с. (обсяг
власних -18с.);
Креативний менеджмент :
методичні рекомендації
до самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2018. 30 с. (обсяг
власних -30 с.).
Менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2018. 24 с. (обсяг
власних - 24 с.).
Міжнародний
екологічний менеджмент :
Робоча програма.
Вінниця: Видавничо -
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2019. – 29 с.
Менеджмен : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2019. – 29 с.
Міжнародний
екологічний менеджмент :
методичні рекомендації
до самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо -
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2019. – 29 с.
П.п.15.Наявність науково-
популярних публікацій
зазначені в колонці 6;
П.п.18.Наукове
консультування установ,
підприємств, організцій
протягом не менше двох
років захначені в колонці
6.

21 р.

Балдинюк
Анатолій
Григорович

Доцент Київський державний
торговельно-
економічний
університет (1997р.,
спеціальність -
«Економіка
підприємства»,
кваліфікація -
економіст
підприємства);

Кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.07.05 «Економіка
торгівлі та послуг», тема
дисертації: «Управління
фінансуванням оборотних
активів торговельних
підприємств», доцент
кафедри менеджменту та
адміністрування.

Разом: 0год. 2. Балдинюк А.Г. Варіативні сценарії
зменшення протидії персоналу в
процесах запровадження змін в
організації. Причорноморські
економічні студії Науковий журнал.
Вип. №19. 2017. С.38-41 (фахове
видання);
Бадинюк А.Г. Зменшення протиріч
стратегії та тактики діяльності
підприємства. Глобальні та національні
проблеми економіки. Вип. №10. 2016.
С. 132-138 (фахове видання);
Бадинюк А.Г. Лідерство як запорука
реалізації стратегії. Науковий вісник
ХДУ. Серія «Економічні науки». Вип.
№17. 2016. С.54-56 (фахове видання);
Бадинюк А.Г. Побудова та реалізація
інвестиційної стратегії розвитку
підприємства. Інвестиція: практика та
досвід. №12. 2015. – С. 30-35 (фахове
видання);
Балдинюк А.Г. Особливості системного
стратегічного управління персоналом.
Ефективна економіка. 2017. №12. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=5929 (Index Copernicus,
фахове видання).
3.Стратегічне управління:політика та
ефективність : монографія. Вінниця.

ТОВ- підприємство
«АВІС», наказ
№132, тема:
«Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2015 р.;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми
зазначені в колонці 6;
П.п.13. Методичні
видання: Стратегічне
управління: методичні
рекомендації до
виконання курсових робіт
(проектів). Вінниця :
Вид.-ред.від. ВТЕІ
КНТЕУ. 2016. 42 с.;
Управління вартістю
підприємства : завдання
до практичних занять з
дисципліни. Вінниця :
Вид.-ред.від. ВТЕІ
КНТЕУ. 2016. 26 с.(обсяг
власних-13 с.);
Стратегічне управління
підприємством :програма
та робоча програма
дисципліни. Вінниця :
Вид.-ред.від. ВТЕІ
КНТЕУ. 2017. с. 27;
Стратегічне управління

19 р. 21 р.



ВТЕІ, 2010. 280 с

8. Відповідальний виконавець наукових
тем:«Організація та вдосконалення
комунікативного менеджменту
напідприємстві»
(2018-2021рр.);«Формування
ефективних механізмів розвитку
корпоративних структур в торгівлі»
(2017-2019рр.). П.18.Наукове
консультування підприємств: : ПП
«Вінкабель» з питань організації
комунікативних каналів (договір № 58
від 04.10.2017р., термін дії
2017-2020ррю.); ТОВ НВП «Аргон» - з
питань стратегічного цправління
(договір №93 від 13.10.2016р., термін
дії 2016-2019рр.).

підприємством :
методичні рекомендації
до самостійної роботи.
Вінниця : Вид.-ред.від.
ВТЕІ КНТЕУ. 2016.с. 32.
Кроскультурний
менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Вид.-ред.від.
ВТЕІ КНТЕУ. 2017. с. 28.
П.п.18.Наукове
консультування установ,
підприємств, організцій
протягом не менше двох
років захначені в колонці
6.

Боковець
Вікторія
Вікторівна

професор Київський
технологічний
інститут харчової
промисловості
(1993р., спеціальність
- «Економіка
підприємства»,
кваліфікація -
інженер-економіст);
Вінницький
фінансово-
економічний
університет (2012р.,
спеціальність -
«Менеджмент
організацій»,
кваліфікація -
менеджер-економіст);
Certificate in ESOL
International (First)*
(Grade B)
(ccpf732263),
англійська мова – B2.
(2018р.);

Доктор економічних наук,
cпеціальність - 08.00.04
«Економіка та управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)», тема
дисертації: «Ефективність
корпоративного
управління», професор,
академік Академії
економічних наук України
зі спеціальності міська та
регіональна економіка
кафедри менеджменту та
адміністрування.

1. Стратегічне
управління
підприємством - 98год.
2. Комунікативний
менеджмент - 60год.
3. Управління
інноваціями - 34год.
Разом: 192год.

1. Bokovets V. V. Method and the
methodology of forming an organizational
and economic mechanism of corporation’s
management. Scientific Bulletin of
Polissia. 2017. № 3 (11). Р.61-65. (Web of
Scince)
Bokovets V. V. Assessment of the
effectiveness of enterprise management
components in modern conditions / V. V.
Bokovets, N. L. Zamkova, N.
M.Makhnachova //Науковий вісник
Полісся.№ 4 (12). Ч. 2. 2017. С. 27-32.
(Web of Scince)
2. Боковець В.В. Стан та тенденції
розвитку вітчизняних лікувально-
оздоровчих послуг та їх місце на
міжнародному ринку. Науковий,
виробничо-практичний журнал:
Регіональна бізнес-економіка та
управління. Випуск 1(57).
Вінниця:ВФЕУ, 2018. С.19 - 33 (фахове
видання).
Боковець В.В. Інноваційний розвиток
України: сучасний стан та перспективи
розвитку(на прикладі Вінницької
області). Регіональна бізнес-економіка
та управління. 2017. Випуск 1(53)).
С.33-41 (фахове видання).
Боковець В.В. Політика державної
підтримки інноваційної діяльності
підприємства. Глобальні та національні
проблеми економіки. 2017. Випуск №
17. С.211-215.URL : http://www.global-
national.in.ua. Журнал входить до
наукометричної бази Index Copernicus
(фахове видання).
Розвиток економіки України:
трансформації та інновації : кол.
монограф. / за. ред. О.Л. Гальцової.
Запоріжжя: Видавничий дім
«Гельветика», 2017. С. 5-19.
Боковець В.В. Розроблення
мотиваційних механізмів – прискорення
інноваційної діяльності підприємств.
Економіка та суспільство.- 2017.
Випуск № 9. С. 338-344. URL :
http://economyandsociety.in.ua (фахове
видання).
Боковець В.В. Вибір стратегії
управління корпорацією в контексті
забезпечення її ефективності і
масштабності розвитку. Вісник
Хмельницького національного ун-ту.
Серія: Економічні науки.2017. №2.Том
1. С.145-149. URL : http://www.
vestnik.ho.com.ua. (фахове видання).
Боковець В.В. Особливості
корпоративного управління на
підприємствах. Збірник наукових праць
ХДУХТ: Економічна стратегія і
перспективи розвитку сфери торгівлі та
послуг. Харків: ХДУХТ, 2015. Випуск 2
(22). С.268-279 (фахове видання);
Боковець В.В. Аналіз теоретичних
підходів до визначення організаційно-
економічного механізму управління
корпорацією. Міжнародний науковий
електронний журнал «Економіка: реалії
часу». Одеса: Одеський національний
політехнічний університет. 2015.
№4(20). С.123-128. URL:
http://economics.opu.ua (фахове видання,
Index Сореrnicus).
Боковець В.В., Медвецька Т.І.
Лікувaльнo-oздoрoвчий туризм:
aктуaльні цілі тa cучacні підхoди дo
oргaнізaції. Електронний науково-
практичний журнал: Інфраструктура
ринку. Одеса: Причорноморський
науково-дослідний інститут економіки
та інновацій. 2017. Вип. № 12. С.79-85.
URL: http://www.market-
infr.od.uauk6-2017 (обсяг 0,5 друк. арк.,
особ. 0,25 друк. арк.).
Боковець В.В. Стан та тенденції
розвитку вітчизняних лікувально-
оздоровчих послуг та їх місце на
міжнародному ринку. Науковий,
виробничо-практичний журнал:
Регіональна бізнес-економіка та
управління. Вінниця: ВФЕУ. 2018.
Вип.1(57). С.19 - 33 (фахове видання)
Боковець В.В. Розвиток корпоративних
конфліктів. Наукові праці НУХТ. Київ:
Київський національний університет
харчових технологій. 2015. Т.21. №6.
С.132-139 (фахове видання,Index
Сореrnicus).
Боковець В.В. Ключові фінансові
фактори вартості корпоративного
капіталу. Електронний науковий
журнал: Приазовський економічний
вісник.Запоріжжя: Класичний
приватний університет. 2017. Вип.№
5(05). С. 99-105. http://pev.kpu.zp.ua
(фахове видання)
Боковець В.В., Денисович Є.С., Зайцева
Д.Є. Інновації як фактор підвищення
конкурентоспроможності підприємств
туристичної галузі. Електронний
науково-практичний журнал:
Інфраструктура ринку. Одеса:
Причорноморський науково-дослідний
інститут економіки та інновацій. 2018.
№ 17. С.79-85. URL: http://www.market-
infr.od.uauk6-2018 (фахове видання)

Вінницький
аграрний
університет,
сертифікат №15,
тема: « Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2016 р.;
Wyzska Szkola
Biznesu - National-
Louis University,
certificate
№WK41452016/1,
тема: «Organization
of Didactic Process,
Educational
Programs, Innovative
Technologies and
Scientific Work»,
23.06.2017;
Тбіліський
державний
університет (Грузія),
Сертифікат №1022,
тема: «Innovative
Technologies and
Scientific Work»,
24.10. 2017 ;

П.п.1. Наукові публікації,
яківключені до
наукометричних баз
(WOS) зазначені в
колонці 6;
П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.3. Наявність
підручника,навчального
посібника, монографії
зазначені в колонці 6;
П.п.7. Робота у складі
експертних рад з питань
проведення експертизи
дисертацій МОН
зазначені в колонці 6;
П.п.8. Виконання функцій
члена редакційної колегії
науковоговидання
зазначені в колонці 6;
П.п.11. Участь в атестації
наукових працівників як
офіційного опонента
зазначені в колонці 6;
П.п.13. Методичні
видання: Управління
інноваціями : методичні
рекомендації до
самостійної
роботи.Вінниця: Центр.
підгот. наук. та навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ,
2016. 65 с.
Комунікативний
менеджмент: завдання до
практичних занять.
Вінниця: Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 38 с.
Управління інноваціями:
опорний конспект лекцій.
Вінниця: Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 69 с.;
Комунікативний
менеджмент: опорний
конспект лекцій. Вінниця:
Центр. підгот. наук. та
навч.-метод. вид. ВТЕІ
КНТЕУ, 2018. 85 с.
Управління інноваціями :
методичні рекомендації
до самостійної роботи.
Вінниця: Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 33 с.
2.Комунікативний
менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця: Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 40 с.
3. Управління
корпораціями у туризмі :
методичні рекомендації
до самостійної
роботи.Вінниця: Центр.
підгот. наук. та навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ,
2019. 22 с.
П.п.14. Керівництво
постійно діючим
студентським гуртком
зазначено в колонці 6.;
П.п.15. Наявність
науково-популярних та
або консультаційних
(дорадчих) та або
дискусійних публікацій з
наукової або професійної
тематики зазначені в
колонці 6;
П.п.18. Наукове
консультування установ,
підприємств, організцій
протягом не менше двох
років захначені в колонці
6.

17 р.



Боковець В.В. Оцінювання
антикризисної стійкості підприємств в
сучасних умовах господарювання./
Науковий, виробничо-практичний
журнал: Регіональна бізнес-економіка
та управління. Вінниця: ВФЕУ. 2018.
Вип.4(60). С.3 -10
Боковець В.В. Особливості
стратегічного потенціалу підприємств в
сучасних умовах. Науковий,
виробничо-практичний журнал:
Регіональна бізнес-економіка та
управління. Вінниця: ВФЕУ. 2019.
Вип.1(61). С.9 -17
Боковець В.В. Проблеми медіапростору
України та процеси управління його
комерціалізацією. Науковий,
виробничо-практичний журнал:
Регіональна бізнес-економіка та
управління. Вінниця: ВФЕУ. 2019.
Вип.2(62). С.3 -10
3.Управління інноваціями: навч. посіб.
/Н.Л. Замкова, В.В. Боковець. Вінниця:
Центр. підгот. наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 242 с.(обсяг
власних 121).
Розвиток економіки України:
трансформації та інновації: кол.
монограф. /за. ред. О.Л. Гальцової.
Запоріжжя.: Видавничий дім
«Гельветика», 2017. – С. 5-19
Боковець В.В. Теоретико-методичні
засади управління корпораціями :
монографія.К.: Кондор, 2015. 206 с.;
Боковець В.В. Операційний
менеджмент : навч. посібник. Вінниця:
ВФЕУ, 2013. 302 с. (гриф МОН);
Боковець В.В.Основи менеджменту:
навч. посібник. Вінниця : ВФЕУ, 2013.
524 с. Гриф МОН
Bokovets V.V., Prutska T.Yu.
Characteristics of environmental
functioning of corporations in the food
industry. Synthesis of scince and society
in solving global problems: Collection of
scientific articles. Shioda GmbH. Steyr:
Austria. 2018. Р. 66-71. URL: http://www
ecofin.at.ua.
Боковець В.В. Контролінг економічної
стійкості підприємства в системі
антикризового управління /В.В.
Боковець //кол. монографія
«Менеджмент суб’єктів
господарювання в умовах забезпечення
сталого розвитку»/за заг. ред. д.е.н.,
проф. Тарасюк Г.М. Житомир: ЖДТУ.
2017. С. 64-76
Контролінг економічної стійкості
підприємства в системі антикризового
управління/В.В. Боковець//кол.
монографія «Менеджмент суб’єктів
господарювання в умовах забезпечення
сталого розвитку»/за заг. ред. д.е.н.,
проф. Тарасюк Г.М. Житомир: ЖДТУ.
2017. С. 64-76.
Innovative approach to determining
signals of corporate governance
development/V.V.Bokovets, N.V.Korzh,
G.I. Ivanchenko//сollective
monograph.«Problems of economics and
management». Verlag SWG imex GmbH,
Nuremberg, Germany, 2018. Р. 48-59.

8. Керівник НДР на тему:
«Забезпечення ефективного управління
корпораціями в харчовій
промисловості» (державний
реєстраційний номер 0116U003621,
2016-2018 рр.); Член редколегії
Збірника наукових праць «Менеджмент
ХХІ століття: сучасні моделі , стратегії,
технології». 15.Bokovets V.V. Ukrainian
market of medical and health services of
international tourism. Scintific journal
«Modern scientific researches».Yolnat PE,
Minsk, Belarus Issue.2019. №8.Part 2.
Ukrainian market of medical and health
services of international tourism /V. V.
Bokovets // Scintific journal «Modern
scientific researches».Yolnat PE, Minsk,
Belarus Issue.2019. №8.Part 2. Р.31-37.2.
Стратегічне маневрування в умовах
конкурентного середовища:оцінка та
перспективи розвитку для підприємств
хлібопекарської галуззі/В.В.Боковець//
Науковий, виробничо-практичний
молодіжний журнал: Економіка
Вінниччини. №4(40). Вінниця:ВФЕУ.
2015. С 15-19. Стратегічне управління
підприємства у кризових умовах на
прикладі цукрової галуззі/В.В.Боковець
//Науковий, виробничо-практичний
молодіжний журнал: Економіка
Вінниччини. №4(40). Вінниця:ВФЕУ. С
20-24. Корпоративное управление как
важный фактор определения стоимости
предприятий в современных
условиях/В.В.Боковець//Scientific letters
of international academic society of
Michal Baludansky.Kosice. 2016. Edition
5.Р.18-19. Побудова ефективної системи
комунікацій між функціями
корпоративного управління і
власниками корпорацій в сучасних
умовах/V. V. Bokovets // Scientific
journal: Economics, management, law:
сhallenges and рrospects: Collection of
scientific articles. Discovery Publishing
House Pvt. Ltd., New Delhi, India. 2016.
Edition 5.- Р.51-54. 18.Наукове
консультування підприємств: : ТОВ
«Аграна Фрут Україна» з питань
корпоративного управління(договоір №
32 від 12.12.2015 р., 2016-2018 рр.); ПП
«Вінкабель» з питань вдосконалення
комунікативного менеджменту (договір
№ 58 від 04.10.2017р.).

11.Виступила офіційним опонентом
дисертаційної роботи Джерелюк Юлії
Олександрівни «Системне забезпечення
антикризової стійкості підприємств у
конкурентному середовищі» на
здобуття наукового ступеня доктора



економічних наук, засідання
спеціалізованої вченої рали Д 67.052.05
у Херсонському національному
технчному університеті МОН України
28.05.2019 р. 2.Виступила офіційним
опонентом дисертаційної роботи Тура
Олександра Васильовича «Управління
стратегічним розвитком підприємства з
метою підвищення його ринкової
стійкості» на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук,
засідання спеціалізованої вченої рали Д
17.051.08 у Запорізькому
національному університеті МОН
України 28.08.2019 р. 3.Виступила
офіційним опонентом по дисертації
Клюс Юлії Ігорівни «Формування та
розвиток корпоративної системи
управління інноваціями» на здобуття
наукового ступеня доктора економічних
наук, у Східноукраїнському
національному університеті ім. В.Даля
МОН України 29.06.2017 р.
4.Виступила офіційним опонентом
дисертаційної роботи Бондарчук
Наталії Валеріївни «Прикладна
технологія передінвестиційного
девелопменту будівельних проектів» на
здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук, засідання
спеціалізованої вченої рали Д 26.056.03
у Київському національному
університеті будівництва і архітектури
МОН України 27.06.2018 р. 5.
Виступила офіційним опонентом
дисертаційної роботи Генералова
Олександра Валентиновича «Розвиток
ринку цукру в умовах глобалізації» на
здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук, засідання
спеціалізованої вченої рали Д 26.055.01
у Київському національному
торговельно-економічному університеті
МОН України 12.04.2012 р.

14. Керівник наукового студентського
гуртка «Менеджмент: проблеми
сьогодення та перспективи розвитку».

Бондарчук
Людмила
Володимирівна

Доцент Полтавський
кооперативний
інститут (1998р.,
спеціальність -
«Економіка
підприємства»,
кваліфікація -
економіст-
організатор);

Кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.00.04 «Економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)», тема
дисертації:
«Організаційно-
структурний механізм
ефективного управління
машинобудівним
підприємством».

1. Моделювання
фінансово-
господарської
діяльності
підприємства - 0год.
2. Комунікативний
менеджмент - 0год.
3. Управління
персоналом - 0год.
4. Системи технологій -
28год.
5. Державне
управління та місцеве
самоврядування -
52год.
Разом: 80год.

2. Бондарчук Л.В. Особливості
системного стратегічного управління
персоналом. Державне управління:
удосконалення та розвиток. 2017. №12.
С.28-34. URL : http://www
/economy.nayka.com.ua (фахове
видання);
Бондарчук Л.В.Дослідження загальних
особливостей існування житлово-
комунального господарства в умовах
європейських змін у
суспільстві.Науковий вісник
Вінницького кооперативного інституту.
2016. №6. С. 5-12 (фахове видання);
Бондарчук Л.В. Концептуальні підходи
та сучасні елементи моделювання
ефективного управління підприємством
в умовах розвитку економіки. Науковий
вісник Мукачевського державного
університету. 2015. №2(4).Ч 1. С. 83-90
(фахове видання);
Бондарчук Л. В. Економічний аналіз
технології здійснення експортно-
імпортних операцій України як
учасника світової організації торгівлі.
Моніторинг біржового ринку. 2015.
№1(32). С. 12-15(фахове видання);
Бондарчук Л.В. Дослідження
механізмів економічної безпеки
підприємств за умов розвитку
євроінтеграційних процесів в системі
державного управління. Державне
управління: удосконалення та розвиток.
2015. №11. С.29-35 URL : http://www
/dy.nayka. com.ua (фахове видання);
Бондарчук Л.В., Гусак К.Ю. Шляхи
удосконалення зовнішньоторговельної
політики України. Науковий вісник
Ужгородського національного
університету. 2018р. № 19. С. 31-35.
(заг. обсяг 0,4, друк. арк., особ. 0,2 друк.
арк.) (фахове виданння,
IndexCopernicus).
Бондарчук Л.В. Розробка механізмів
економічної безпеки підприємств за
умов розвитку євроінтеграційних
процесів. Регіональна економіка та
управління 2019 р., № 3(25) (фахове
видання)
Бондарчук Л.В. Особливості
технологічної системи управлінського
консультування.Інфраструктура ринку.
2019.№35. (фахове видання; Index
Copernicus;Google Scholar)
Бондарчук Л. В. Система управління
підприємством за умови
консультаційних засобів управлінських
рішень. Регіональна бізнес-економіка та
управління. 2019. №2. С. 10–17.
3. Бондарчук Л.В.
Зовнішньоекономічна політика Уераїни
за умов глобалізації. Менеджмент XXI
століття: глобалізаційні виклики» :
[монографія] / за ред. І.А. Маркіної.
Полтава: Видавництво «Сімон», 2017.
С. 551-557

8. Відповідальний виконавець наукових
тем:«Організація та вдосконалення
комунікативного менеджменту
напідприємстві»;"Формування
ефективних механізмів розвитку
корпоративних структур в торгівлі«;
»Дослідженняпроцесів відтворення
ресурсного потенціалу регіону
методами таінструментами
менеджменту знань«. 18. Наукове
консультування підприємств: Літинське
районне споживче товариство
»Гастроном« з питань удосконалення
процесу управління(договір №135 від
28.11.2018 р.); ПП «Вінкабель» з питань
організації комунікативних каналів
(договір № 58 від 04.10.2017р.).

14.Керівник наукової студентської

Вінницький
національний
технічний
університет,
посвідчення №
08-33-21, тема:
«Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2015 р.;
Academic Society of
Michal Baludansky.
Pan-European
University in
Bratislava. Slovakiа-
Austria, Certificate
№ 005/1-2018, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher education:
European Experience
and Global Trends»,
2018 р.;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.П.3. Наявністьвиданого
підручника чи
навчального посібника
або монографії зазначені
в колонці 6;
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми
зазначені в колонці 6;
П.п.10.Заступник декана з
навчально-методичної
роботи факультету
економіки, менеджменту
та права Вінницького
торговельно-економічного
інституту Київського
національного
торговельно-економічного
університету (з 2019 р. по
теперешній час);
П.п.13. Методичні
видання:
Зовнішньоекономічні
звязки України : програма
та робоча програма з
дисципліни. Вінниця:
Видавничо-редакційний
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
20 с.(обсяг власних 20 с.);
Зовнішня політика
України : програма та
робоча програма.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2018. 19 с.(обсяг
власних 19 с.); Зовнішня
політика України
:завдання до практичних
робіт.Вінниця:
Видавничо-редакційний
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
22 с.(обсяг власних 22 с.);
Державне управління та
місцеве самоврядування
:завдання для практичних
занять. Вінниця:
Видавничо-редакційний
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016.
21 с. (обсяг власних-
10,5с.); Виробнича та
переддипломна практика :
програма та робоча
програма з дисципліни.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2017. – 14
с.(обсяг власних 7 с.)
Зовнішньоекономічні
зв’язки України :
методичні рекомендації
до самостійної роботи.
Вінниця: Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 22 с.;
Зовнішньоекономічні
зв’язки України :
методичні рекомендації
до практичних занять.
Вінниця: Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 26 с.
Державне управління та
місцеве самоврядування :
методичні рекомендації
до виконання курсових
робіт. Вінниця: Центр.
підгот. наук. та навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ,
2019. 26 с.
П.п.14. Керівництво
студентом, який зайняв
призове місце на
Всеукраїнському конкурсі

13 р.



роботи Хомко О.В.– переможець ІІ туру
Всеукраїнських студентських робіт зі
спеціальності «Менеджмент
організацій» на тему: «Удосконалення
системи менеджменту підприємства»
(Диплом ІІ ступеня).

студентських наукових
робіт зазначено в колонці
6;
П.п.18. Науове
консультування
підприємств зазначено в
колонці 6.

Горшков
Максим
Анатолійович

Асистент Вінницький
державний технічний
університет (2002р.,
спеціальність -
«Менеджмент
організацій»,
кваліфікація -
менеджер-економіст);

-. 1. ЗЕД підприємства -
0год.
2. Операційний
менеджмент - 0год.
3. Моделювання
фінансово-
господарської
діяльності
підприємства - 0год.
4. Менеджмент - 0год.
Разом: 0год.

2. Горшков М.А. Системний підхід до
моделювання процесів відтворення
ресурсного потенціалу аграрного
сектору економіки. Економіка та
суспільство. 2017. №13. URL :
http://economyandsociety.in.ua/journal-
13/20-stati-13/1440-gorshkov-m-a-
kovtun-e-o (фахове видання)
Горшков М.А. Побудова збалансованої
системи показників для оцінки
ефективності відтворення ресурсного
потенціалу аграрного сектора.
Економіка. Управління. Інновації.
Випуск №1 (16). 2016. С.56-63 (обсяг
власних - 3с.) (фахове видання);
Горшков М.А. Взаємозв’язок факторів
та показників відтворення ресурсів
аграрного сектора.Економіка : реалії
часу. №1 (23). 2016. С. 68-76 (обсяг
власних -4,5с.) (фахове видання);
Горшков М.А. Формування системного
підходу оцінки стану відтворення
природно ресурсного потенціалу
регіону.Економіка. Управління.
Інновації. Випуск №1 (13). 2015.
С.89-94 (обсяг власних - 3с.) (фахове
видання);
Горшков М.А. Сучасні зміни в
структурі ресурсного потенціалу
аграрного сектору економіки. Агросвіт.
№1. 2015р. С. 44-48 (обсяг власних -
2,5с.) (фахове видання).
Горшков М.А., Ковтун Е.О.
Еволюційний підхід до розвитку понять
процесів відтворення ресурсного
потенціалу аграрного сектору
економіки. Ефективна економіка.2017.
№9.(обсяг власних - 3с.) (фахове
видання)
Горшков М.А., Лозовський О.М.
Розвиток процесів відтворення
ресурсного потенціалу в умовах
запровадження реформи
децентралізації. Глобальні та
національні проблеми економіки. 2018.
№23. С.64-67. (обсяг власних - 3с.)
(фахове видання,Index Copernicus).
Актуальні проблеми діагностики
ресурсного потенціалу аграрного
сектору /М.А. Горшков, О.М.
Лозовський/ Вчені записки
Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського.
Серія : Економіка і управління. Том 30
(69). №2. Херсон : Видавничий дім
«Гельветика», 2019. с. 26-29.
Розвиток процесів відтворення
ресурсного потенціалу в умовах
запровадження реформи
децентралізації. Глобальні та
національні проблеми економіки. №23.
Миколаїв: Миколаївський національний
університет імені В.О. Сухомлинського,
2018. с. 64-67.
Системний підхід до моделювання
процесів відтворення ресурсного
потенціалу аграрного сектору
економіки. Економіка та суспільство.
№13. Мукачево: Мукачівський
державний університет, 2017. с.
180-183.

8.Відповідальний виконавець наукових
тем:«Організація та вдосконалення
комунікативного менеджменту
напідприємстві»;"Формування
ефективних механізмів розвитку
корпоративних структур в торгівлі«;

Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 44,
тема: «Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2017р.;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.13. Методичні
видання: Державне
управління та місцеве
самоврядування :
завдання до практичних
занять.Вінниця : Центр.
підгот. наук. та навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ.
2016.62с.(обсяг власних -
30 с.); Контролінг :
завдання до практичних
занять з елементами кейс-
методу. Вінниця : Центр.
підгот. наук. та навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ.
2016. 50с. (обсяг
власних-25 с.);
Менеджмент
підприємства : завдання
до практичних занять.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ. 2015. 50с.
(обсяг власних-25 с.).
Менеджмент : методичні
рекомендації до
практичних занять з
елементами кейс-методу.
Вінниця: Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ
КНТЕУ. 2019. 60с.
Менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної
роботи.Вінниця:
Редакційно-видавничий
відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2019.
28с. Історія економіки та
економічної думки :
методичні рекомендації
до практичних занять.
Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ
КНТЕУ. 2017. 33с.

Іванченко
Галина
Валеріївна

Доцент Вінницький
торговельно-
економічний інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету (2004р.,
спеціальність -
«Економіка
підприємства»,
кваліфікація -
спеціаліст з економіки
підприємства);
Person Test of English
General (CEF B2)
(2017р.);

Кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.00.05 «Розвиток
продуктивних сил і
регіональна економіка»,
тема дисертації:
«Формування кластерних
утворень та моделей
розвитку регіону», доцент
кафедри менеджменту та
адміністрування.

1. Моделювання
фінансово-
господарської
діяльності
підприємства - 0год.
2. Менеджмент -
104год.
3. Репутаційний
менедждмент - 22год.
4. Стартап менеджмент
- 32год.
5. Кроскультурний
менеджмент - 50год.
Разом: 208год.

1.Ivanchenko H.V. Evaluation of the
effectiveness of social capital usage.
Науковий журнал. Маркетинг і
менеджмент інновацій. Суми : ТОВ
«ВТД «Університетська книга», 2017.№
3. С.60–68. (обсяг власних - 3 с.)(WOS)
2.Іванченко Г.В. Формування
регіональних кластерів: проблеми,
детермінанти та перспективи:
моногріфія. Львів: Видавництво ЛТЕУ.
2016. 228с.(фахове видання);
Обґрунтування алгоритму формування
системи менеджменту знань в регіоні.
Ефективна економіка. 2016. № 11. URL
: http://www.economy.nayka.com.ua
/(фахове видання);
Іванченко Г.В. Вибір стратегії
управління корпорацією в контексті
забезпечення її ефективності і
масштабування. Вісник Хмельницького
національного університету. 2017. № 2.
С. 145-148. (фахове видання,Index
Copernicus).
Іванченко Г.В., Соколовська В.В.
Мотивація співробітників на основі
теорії поколінь: теоретичний підхід.
Економіка та держава. 2018. №10. С.
19-22 (обсяг власних 3 с.) (фахове
видання)
Іванченко Г.В. Розробка алгоритму
стратегічного планування
територіального розвитку. Вісник
ЛТЕУ. Серія економічна. Львів. 2018.
Вип. 56. С.45-48 (фахове видання)
Іванченко Г.В., Соколовська В.В.
Мотивація співробітників на основі
теорії поколінь: теоретичний підхід.
Економіка та держава. 2018. №10. С.
58-62 (обсяг власних - 3 с.) (фахове
видання)
Іванченко Г.В., Корж Н.В., Бабчинська
О.І. Стратегічне управління розвитком
територій: регіональний аспект.
Україна. Інвестиції: практика та досвід.
2019. № 18. С. 9 – 13. URL :
http://www.investplan. com.ua/?op=1&
z=6819&i=1 (фахове видання, Index
Copernicus)

;
Вінницький
національний
аграрний
університет,
Сертифікат 61/17,
тема: «Підвищення
наукового рівня з
дисципліни
«Самоменджмент»»,
2017 р.;
Uczelnia Nauk
Spolecznych.
Fundacia Central
European Academy
Studies and
Certifications,
Dyplom ukonczenia
podyplomowego
stazu zagranicznego
nr 2017/04/029,
тема: «Nowoczesny
Uniwersytet:
wspolpraca
miedzynarodowa i
mobilnosc na rzecz
innowacji poprzez
podejscie
projektowe», 2017 р.;

П.п.1. Наукові публікації,
включені до
наукометричних баз
SCOPUS,WOS зазначені
вколонці6;
П.п.2. Наукові
публікаціїуахових
виданнях зазначені в
колонці 6;
П.п.3. Наявність
підручника,навчального
посібника, монографії
зазначені в колонці 6;
П.П.5. Участь в
міжнародних проектах:
«Joint Organization to
Unite Rural Networks of
Entrepreneurial Youth» –
«JOURNEY» (602608-
EPP-1-2018-1-UA-
EPPKA2-CBY-EP-PE);
«Youth Entrepreneurship
Education in Hospitality
and Tourism» (602753-
EPP-1-2018-1-GE-
EPPKA2-CBY-EP-PE)
(Грузія);
П.п.7. Експерт з
акредитації освітніх
програм (Затверджено
Національним агентством
із забезпечення якості
вищої освіти «05»
листопада 2019 р).
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми
зазначені в колонці 6;
П.п.13. Методичні
видання: Теорія
організації : програма та
робоча програма з
дисципліни. Вінниця :
Центр. підгот. наук. та
навч.-метод. вид. ВТЕІ
КНТЕУ. 2017. 17 с.;
Стартап менеджмент :
робоча програма.Вінниця:

14 р.



Іванченко Г.В., Соколовська В.В.,
Бабчинська О.І. Методи оцінки
персоналу: роль та значення в
управлінні. Україна. Агросві. 2019. №
20. URL: http://www.agrosvit.info
/?op=1&z=2986&i=14 (фахове
видання,Index Copernicus)
Іванченко Г.В.Ефективні комунікації в
бізнесі: теоретичний підхід.Україна.
Регіональна економіка та управління.
№2(24) 2019. С. 112-115(фахове
видання, Index Copernicus)
3.Проблеми та завдання формування
інституційного середовища сталого
розвитку в Україні. Місцевий розвиток
за участі громади: монографія. Том 4.
Регіональні аспекти та сталий розвиток
міст / за заг.ред. Г.І. Мелеганич, Ю.М.
Петрушенко. Ужгород, 2016. С. 40-47;
H.Ivanchenko. N.Korzh, V.Bokovets.
Innovative approach to determining
signals of corporate governance
development. Problems of economics and
management. Collective monograph.
Nuremberg: Verlag SWG imex GmbH,
2018. Р. 48-58.

8. Керівник НДР на тему:
«Дослідження процесів відтворення
ресурсного потенціалу регіону
методами та інструментами
менеджменту знань»
(держ.реєстр.номер 0115U000982,
2015-2016 рр.). Відповідальний
виконавець НДР на тему::«Організація
та вдосконалення комунікативного
менеджменту на підприємстві»
(2019-2021 рр.); «Управлінське
консультування в умовах
господарювання» (0119 U00094,
2018-2020рр.) 18. Наукове
консультування підприємств: Літинське
районне споживче товариство
«Гастроном» з питань удосконалення
процесу управління(договір №135 від
28.11.2018 р.).

15.Іванченко Г.В.Основні підходи до
формування системи мотивації праці.
Slovakia, Scientific Letters of Academic
Society of Michal Baludansky. 2019.
Vol.7. Issue 3. P. 12-15.
Іванченко Г.В. Концептуальні основи
формування мережевого підходу в
підприємництві.Slovakia, Scientific
Letters of Academic Society of Michal
Baludansky. 2018. Vol. 6. № 4. С. 88-90
Іванченко Г.В. Соціальні послуги в
умовах демографічного старіння:
сучасні виклики та напрями
вдосконалення. Scientific Letters of
Academic Society of Michal Baludansky,
2017. №6. С. 85-88

14. Керівник наукової роботи Чуй О.І.,
здобувача освітнього ступеня «магістр»
спеціальності«Менеджмент», яка
здобула диплом ІІ ступеня у ІІ турі
Всеукраїнсього конкурсу студентських
наукових робіт за напрямом
«Менеджмент організацій»

Видавничо-редакційний
відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2019.
19 с. Менеджмент :
Методичні рекомендації
до самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ. 2019. 29с.
Моделювання фінансово-
господарської діяльності
підприємства : Завдання
для лабораторних
занять.Вінниця:
Видавничо-редакційний
відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2019.
88 с.
П.п.14.Керівництво
студентом, який зайняв
призове місце
Всеукраїнського конкурсу
наукових робіт зазначено
в колонці 6.;
П.п.15. Наявність науово-
популярних та/або
консультаційних
(дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з
наукової або професійної
тематики зазначено в
колонці 6.
П.п.18. Наукове
консультування установ,
підприємств, організацій
протягом не менше двох
років зазначено в колонці
6.

Ковтун Едуард
Олександрович

Доцент Вінницький
державний
сільськогосподарський
інститут (1993р.,
спеціальність -
«Економіка і
організація c/г
виробництва»,
кваліфікація -
економіст-
організатор);

Кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.06.01 «Економіка
підприємства і
організація виробництва»,
тема дисертації:
«Удосконалення
внутрішньогосподарських
економічних відносин»,
доцент кафедри
зовнішньоекономічної
діяльності.

1. ЗЕД підприємства -
60год.
2. Міжнародний
менеджмент - 58год.
3. Менеджмент ЗЕД -
28год.
4. Організація
зовнішньоторговельних
операцій - 62год.
Разом: 208год.

2. Ковтун Е.О.Фактори впливу на
формування стратегії підприємства при
виході на зовнішні ринки. Науковий
журнал «Молодий вчений». М.Херсон.
2017. №4(44). Ч.V. С. 669-673 (фахове
видання)
Ковтун Е.О. Сучасна податкова
політика в Україні та її вплив на ЗЕД
вітчизняних підприємств. II
Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні наукові
проблеми. Розгляд, рішення, практика».
М. Одеса. 2017. ч. 2. С. 6-9 (фахове
видання)
Ковтун Е.О. Шляхи оптимізації
зовнішньоекономічної діяльності
вітчизняних підприємств. Міжнародний
електронний науковий журнал
«Міжнародні економічні відносини та
світове господарство». 2016. №6 (1). С.
172-174 (фахове видання);
Ковтун Е.О. Особливості розробки
маркетингової стратегії для здійснення
оптимізації зовнішньоекономічної
діяльності підприємства.Міжнародний
електронний науковий журнал
«Міжнародні економічні відносини та
світове господарство».2016.№6(1).
С.169-171 обсяг власних - 1с.(фахове
видання);
Ковтун Е.О. Можливості оптимізації
бізнес-процесів на підприємствах –
суб’єктах ЗЕД. Науково-практичний
журнал: Регіональна економіка та
управління. Запоріжжя. 2015. №2(07).
Ч. ІІ. С. 49-53 (фахове видання)(обсяг
власних - 2с.);
Ковтун Е.О., Сафонюк Н.О., Гусак
К.Ю. Проблеми розвитку
посередницької ланки в
зовнішньоторговельних операціях.
Ефективна економіка. 2018. Вип. 10.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua
(обсяг власних - 2с.) (фахове видання,
Index Copernicus).
Ковтун Е.О., Горшков М.А. Системний
підхід до моделювання процесів
відтворення ресурсного потенціалу
аграрного сектору економіки.
Економіка та суспільство. 2017. №13.
URL: http://economyandsociety.in.ua
/journal-13/20-stati-13/1440-gorshkov-
m-a-kovtun-e-o (обсяг власних - 3с.)
(фахове, Index Copernicus).
Ковтун Е.О., Горшков М.А. Системний
підхід до моделювання процесів
відтворення ресурсного потенціалу
аграрного сектору економіки.Економіка
та суспільство. 2017. №13. С. 108-183
(фахове видання, Index Сореrnicus)
Ковтун Е.О., Сафонюк Н.О., Гусак
К.Ю. Проблеми розвитку
посередницької ланки в

Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 45,
тема: «Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2017 р.;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми
зазначені в колонці 6;
П.п.10.Заступник декана
факультету еконміки
(2010р.)
П.п.13. Методичні
видання: Організація
зовнішньоторговельних
операцій : методичні
рекомендації до
виконання курсових
робіт.Вінниця: ВТЕІ
КНТЕУ, 2018.36 с.
Міжнародний
менеджмент : завдання до
практичних занять.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2018. 30 с.
Міжнародний
менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2019. 46 с.
Організація
зовнішньоторговельних
операцій :завдання до
практичних занять.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ. 2015.32 с.;
Зовнішня політика
України : завдання до
практичних занять.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ. 2016. 32 с. ;
Методичні рекомендації
до виконання випускного
кваліфікаційного проекту
(роботи) для здобувачів
освітнього ступеня
«магістр» спеціальності
«Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності». Вінниця :
Центр. підгот. наук. та
навч.-метод. вид. ВТЕІ
КНТЕУ. 2015.34 с. ;
Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності : методичні
рекомендації до
самостійної роботи з
дисципліни. Вінниця :
Центр підготовки

24 р.



зовнішньоторговельних операціях.
Ефективна економіка. 2018. № 10. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=6593 (фахове видання,Index
Сореrnicus, Google Scholar,SIS)
Ковтун Е.О., Романчук Р.А, Савчук В.В.
Управління експортно-імпортними
операціями підприємства. Східна
Європа: економіка, бізнес та
управління. 2018. №6 (17). С. 205-209.
(фахове, видання, Index Copernicus)

8. Керівник НДР на тему:
відповідальний виконавець НДР на
тему:«Формування ефективних
корпоративних структур в торгівлі»
(державний реєстраційний номер
0117U003042), 2017-2019 рр.;
Відповідальний виконавець наукової
теми «Організація та вдосконалення
комунікативного менеджменту на
підприємстві»(державний
реєстраційний номер 0118U003266),
2018-2020 рр.; Відповідальний
виконавець наукової теми:
«Управлінське консультування в умовах
господарювання»(державний
реєстраційний номер 0119U100094),
2019-2021 рр.; 18.Наукове
консультування підприємств: Літинське
районне споживче товариство
«Гастроном» з питань удосконалення
процесу управління (договоір №135 від
28.11.2018 р.); ПП «Вінкабель» з питань
організації процесів комунікації
(договір № 58 від 04.10.2017р.).

15. Ковтун Е.О. Актуальність впливу
якості управлінських рішень на систему
менеджменту підприємства. Slovakia,
Scientific Letters of Michal Baludansky.
2019. Vol.7. Issue 3. P. 59-61.
Ковтун Е.О. Реалізація інвестиційного
потенціалу Вінницького регіону при
здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності. Letters of Michal Baludansky.
Volume 4, No. 5/2016. P. 77-78

14. Науковий керівник наукової роботи
здобувача освітнього ступеня
«бакалавр» спеціальності
«Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності» Денисевич Є.О.та Зайцевої
Д.Г.,яка зайняла призове місце у
Всеукраїнському конкурсі наукових
робіт (2018)
Керівник наукового дискусійного клубу
«Менеджер майбутнього -
євроуправлінець»

наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ
КНТЕУ. 2017. 56 с.;
П.п.14.Керівництво
студентом, який зайняв
призове місце
Всеукраїнського конкурсу
наукових робіт та
керівництво науковим
гуртком зазначено в
колонці 6;
П.п.18. Наукове
консультування
підприємств.

Корж Наталія
Володимирівна

Професор Київський державний
торговельно-
економічний
університет (1996р.,
спеціальність -
«Економіка
підприємства»,
кваліфікація -
економіст
підприємства);
Сertificate IIASC
(poziom B2)
(KW–26/02), польська
мова – B2 (2017р.);

Доктор економічних наук,
cпеціальність - 08.00.04
«Економіка та управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)», тема
дисертації: «Ефективність
управління
корпоративним
капіталом», професор
кафедри економіки
підприємництва та
менеджменту.

1. Ризик менеджмент -
52год.
2. Корпоративне
управління - 36год.
3. Іллегалізація ЗЕД -
28год.
4. Управління ризиками
в ЗЕД - 28год.
Разом: 144год.

1. Коrzh N.V. Optimization of the
structure of corporate capital throughout
the lifecycle of a company. Науковий
вісник НГУ, 2017, № 2. с.157-165.
(SCOPUS)
Evaluation of the effectiveness of social
capital usage. Науковий журнал.
Маркетинг і менеджмент інновацій.
Суми : ТОВ «ВТД «Університетська
книга», 2017. № 3. С.60–68. – URL :
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ru/journals
/2017/3/60-68 (WOS)
Resource–Based View in Management
Financial Component of Corporate
Capital. Polish Journal of Management
Studies. Seral publication of Faculty of
Management. Czestochowa University of
Technology. Czestochowa : 2017. Vol.16,
№2. р.133–147. (SCOPUS)
Корж Н.В. Передумови формування
соціального капіталу. Актуальні
проблеми економіки. Науковий журнал.
2015. С. 263–271.(Scopus);
Корж Н.В. Структурування
корпоративного капіталу. Економічний
часопис-ХХІ. Науковий журнал. Київ :
ТОВ «Аграр Медіа Груп». 2014. С.
113–115.(Scopus);
Korzh N., Mostenska T., Bilan Y.
Resource–Based View in Management
Financial Component of Corporate
Capital. Polish Journal of Management
Studies. Seral publication of Faculty of
Management. 2017. Vol.16, №2.
Desember. Р.133–147 (заг. обсяг 0,72
друк. арк., особ. 0,24 друк.
арк.)(SCOPUS).
2. Social Selection of the optimal set of
Revenue management tools in hotels.
Технологічний аудит та резерви
виробництва. – Харків. 2018. № 1/4(39).
С. 16-21. (фахове видання);
Теоретичні аспекти розвитку системи
управління персоналом сучасного
підприємства. Вісник Хмельницького
національного університету. Економічні
науки. Хмельницький : ХНУ. 2017 №1,
Т1. С.86-89 (фахове видання);
Корж Н. В. Методи управління
фінансовими ризиками. Траєкторія
науки: міжнародний електронний
науковий журнал. 2016. С.56-62 URL :
http://pathofscience.org /index.php
/ps/article/view/220. (фахове видання);
Корж Н.В. Управління ризиками при
здійсненні експортно-імпортних
опреацій підприємства. Науковий,
виробничо-практичний журнал:
Регіональна бізнес-економіка та
управління.№2(46). Вінниця: ВФЕУ,
2016.С.125-134 (фахове видання)
Корж Н. В. Особливості оцінки
економічної ефективності
корпоративного управління.
Формування ринкових відносин в
Україні. 2015. С. 31–34. (фахове
видання);
Корж Н. В. Reveneu-менеджмент:
особливості групових продаж та
бронювань у готелі. Економіка і
суспільство. Мукачево. 2018 – Випуск
14. С 601-605. - URL :http://economyand
society. in.ua/journal/14_ukr/85.pdf
(фахове видання)
Корж Н. В. Стратегічне управління

Пражський інститут
підвищення
кваліфікації,
Сертифікат
№022017051, тема:
«Публікаційна та
проектна діяльність
вкраїнах
Євросоюзу: від
теорії до практики»,
19-26.02.2017 р.;
ТОВ «Укрвінінтур»,
наказ №132, тема:
«Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2015 р.;
Universities of
Slovakia, сертифікат
№ 20/03-2019, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher elucation»,
2019 р.;

П.п.1. Наукові публікації,
яківключені до
наукометричних баз
(WOS) зазначені в
колонці 6;
П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.3. Наявність
підручника,навчального
посібника, монографії
зазначені в колонці 6;
П.п.7. Експерт з
акредитації освітніх
програм (Затверджено
Національним агентством
із забезпечення якості
вищої освіти «05»
листопада 2019 р).
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця наукової теми
зазначені в колонці 6;
член редакційної колегії
Наукового журналу
«Ukrainian journal of food
science» з 2019 р. (фахове
видання, EBSCO; Google
Scholar; ROAD; CASSI;
FSTA; Index Copernicus,
http://ukrfoodscience.ho.ua/
П.п.10.Організаційна
робота на посадах:
заступника завідувача
кафедри туризму та
готельно-ресторанної
справи (2008-2016рр.)
рр.); заступника
завідувача кафедри
менеджменту та
адміністрування (з 2019р.
по теперешній час)
П.п.13. Методичні
видання: Корпоративне
управління : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 23с.;
Управління ризиками в
ЗЕД : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2018.20с. (обсяг
власних- 20 с.); Економіка
готелів і ресторанів :
методичні рекомендації
до самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТУ. 2015. 33 с.(обсяг
власних- 33 с.); Revenue-
менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТУ. 2018. 23 с.(обсяг
власних- 23 с.); Ризик-
менеджмент : завдання до
практичних робіт.
Вінниця: Видавничо-
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організаційними інноваціями в торгівлі.
Мережевий підхід. Наукові записки
Національного університету
«Острозька академія». Серія
«Економіка» : науковий журнал. Острог
: Вид-во НаУОА, вересень 2019. №
14(42). С. 38–43.
Корж Н.В., Соколовська В.В. Ризик-
менеджмент в реалізації системи
управління якістю закладів вищої
освіти. Держава та регіони. Серія:
Економіка та підприємництво, 2019 р.,
№ 4 (109) (Особистий обсяг - 0,3)
(фахове видання, категорія Б; Index
Copernicus).
Корж Н.В. Концепція ціннісно
орієнтованого ревеню-менеджменту.
Науковий журнал «ВІСНИК Київського
національного торговельно-
економічного університету».
№5(127)2019. С.33-48
3. Корж Н. В. Корпоративний капітал:
зміст, структура, особливості розвитку.
Монографія. Київ : Кондор-
Видавництво, 2014. 208 с.;
Готельна справа. Навчальний посібник.
Вінниця: ПП «ТД »Едельвейс і К«,
2015. 580 с. (обсяг власних 200 с.);
Корж Н. В. Управління туристичними
дестинаціми. Підручник. Вінниця : ПП
«ТД »Едельвейс і К«, 2017. – 285 с.
(обсяг власних 270 с.);
Management of a sustainable development
of tourism destination. Sustainable
development of national economy.
Monograph. London: Sciemcee
Publishing, 2017. 300 р.
Methods for assessing the competitiveness
and attractiveness of tourist destinations.
Modern Tendencies in Business and
Public Sector. Monograph. Opole : The
Academy of Management and
Administration in Opole, 2016. 292 p.
Корж Н.В., Соколовська В.В., Семенюк
І.Ю. Корпоративний капітал.
Монографія. Вінниця: ПП «ТД
Едельвейс і К», 2019. – 314 с.
(Особистий обсяг 4,95 друк. арк.)
Теоретико-методичний підхід до
управління ефективністю структури
корпоративного капіталу. Економічні та
соціальні перспективи децентралізації в
Україні : монографія / під заг. ред. Ю.З.
Драчука, В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич.
Дніпропетровськ : НГУ, 2016. С. 91-100
Problems of economics and management :
Collective monograph / N.Korzh, V.
Bokovets, H. Ivanchenko. - Verlag SWG
imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2018.
P.48-58

8. Керівник наукової теми на тему:
«Формування ефективних
корпоративних структур в торгівлі»
(державний реєстраційний номер
0117U003042), 2017-2019 рр.;
Відповідальний виконавець наукової
теми :«Організація та вдосконалення
комунікативного менеджменту на
підприємстві» (2019-2021 рр.)
18.Наукове консультування установ,
підприємств, організацій, ротягом не
менше 2 років:Літинське районне
споживче товариство «Гастроном» з
питань удосконалення процесу
управління(договір №135 від 28.11.2018
р. термін дії 2018-2020рр.); ПП
«Вінкабель» з питань організації
комунікативних каналів (договір № 58
від 04.10.2017р., термін дії
2018-2021рр.); ТОВ НВП «Аргон» з
питань розвитку торговельної мережі
(договір №93 від 2016 р., термін дії
2017-2019рр.)

15.Корж Н. В., Бондарчук Л.В. Роль
держави у формуванні доброчесності
корпоративного управління в Україні.
Scientific letters of international academic
society of Michal Baludansky. Kosice,
2019. С.131-136 (Особистий обсяг - 0,24
друк. арк.)
Корж Н. В. Теоретичні основи та
праксеологія Revenue менеджменту.
Scientific letters of international academic
society of Michal Baludansky. Kosice,
2017. С.131-136
Корж Н. В. Управління капіталом
корпорації. Scientific letters of
international academic society of Michal
Baludansky. Kosice, 2016. Edition 5. С.
68-70.
Корж Н.В. Эффективность
использования основного капитала в
пищевой промышленности. Scientific
letters of international academic society of
Michal Baludansky. Kosice, 2015. Edition
2. С.207-211
Корж Н.В. Концептуальні основи
формування мережевого підходу в
підприємництві Scientific letters of
international academic society of Michal
Baludansky. Kosice, 2018. 6/4 С.88-91

редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2019. 44с.; Ризик-
менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2019. – 29 с.
П.п.14. Робота у складі
організаційного комітету
Всеукраїнської
студентської олімпіади з
менеджменту (ТНЕУ);
П.п.15. Наявність науово-
популярних та/або
консультаційних
(дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з
наукової або професійної
тематики зазначено в
колонці 6.
П.п.18. Наукове
консультування установ,
підприємств, організацій
протягом не менше двох
років зазначено в колонці
6.

Кудлаєнко
Сергій
Володимирович

Доцент Київський
національний
торговельно-
економічний
університет (2003р.,
спеціальність - «Облік
і аудит», кваліфікація -
економіст з обліку і
аудиту);
Одеський
регіональний інститут
державного
управління
Національної академії
державного
управління при
Президентові України
(2010р., спеціальність
- «Державне
управління»,
кваліфікація - магістр

Доктор економічних наук,
cпеціальність - 08.00.07
«(Демографія, економіка
праці, соціальна
економіка і політика»,
тема дисертації:
«Формування механізмів
реалізації соціальної
політики за умов
розвитку
євроінтеграційних
процесів».

1. Моніторинг та
оцінювання державної
політики - 42год.
2. ЗЕД підприємства -
90год.
Разом: 132год.

2. Кудлаєнко С.В.Структурні елементи
механізмів реалізації соціальної
політики. Вісник ХНУ. Економічні
науки. 2019. №1. Т.1. С.38-42 (фахове
видання,Index Copernicus)
Кудлаєнко С.В. Організаційно-правові
засади формування державної
соціальної політики. Вісник ХНУ.
Економічні науки. 2018. :6. Т.2.
С.115-120 (фахове видання,Index
Copernicus)
Кудлаєнко С.В. Соціальні аспекти
розвитку України та країн ЄС. Вісник
ХНУ. Економічні науки. 2017. №5.
С.24-28 (фахове видання,Index
Copernicus)
Кудлаєнко С.В. Форми та напрямки
контролю процесів соціального
розвитку населення в умовах
реформування економіки. Науковий
вісник Ужгородського національтного

Хмельницький
національний
уніерситет, диплом
доктора наук, тема:
«Захист докторської
дисертації», 2019;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.3. Наявність
підручника,навчального
посібника, монографії
зазначені в колонці 6;
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державного
управління);

університету. Серія: Міжнародні
економічні відносини та світове
господарство. 2018. №22. С. 46-49
(фахове видання,Index Copernicus)
Кудлаєнко С.В. Соціальна політика у
підвищенні соціально-трудового
потенціалу та економічної безпеки.
Соціально-трудовий потенціал:
формування, забезпечення та розвиток
у підвищенні економічної безпеки :
монографія. Хмельницький :ХНУ,
2018.С199-246
Кудлаєнко С.В. Соціальна політика:
моделі, пріоритети, механізми
реалізації : монографія. Хмельницький
: ХНУ, 2018 - 342 с.

Лозовський
Олександр
Миколайович

Доцент Київський
торговельно-
економічний інститут
(1983р., спеціальність
- «Товарознавство і
організація торгівлі
непродовольчими
товарами»,
кваліфікація -
товарознавець вищої
кваліфікації);

Кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.00.05 «Економіка,
планування, організація
управління народним
господарством і його
галузями (торгівля і
громадське харчування)»,
тема дисертації:
«Совершенствование
коллективных форм
организации
стимулирования труда в
розничной торговле»,
доцент кафедри аграрної
економіки.

1. Менеджмент - 42год.
2. Операційний
менеджмент - 90год.
Разом: 132год.

2. Лозовський О.М.Імідж керівника як
базова складова ефективного
управління сучасним підприємством.
Вісник Волинського інституту
економіки та менеджменту. Луцьк :
Волинський інститут економіки та
менеджменту, 2018. № 20. С. 171-178;
Лозовський О.М. Впровадження
принципів інноваційного менеджменту
у процес формування корпоративної
культури на підприємстві. Електронне
наукове фахове видання «Глобальні та
національні проблеми економіки».
Миколаїв : Миколаївський
національний університет імені В.О.
Сухомлинського, 2018. Вип. 21. С.
323-326 (фахове видання);
Лозовський О.М. Основні тенденції
розвитку малого бізнесу в
Україні.Економіка та суспільство. 2017.
Вип. 13. С. 578-582 URL :
http://economyandsociery.in.ua (фахове
видання);
Лозовський О.М. Підвищення
економічного потенціалу підприємств
шляхом імплементації програми
енгейджменту. Економіка та
суспільство. 2017. Вип. 13. С. 572-577
URL : http://economyandsociery.in.ua
(фахове видання);
Лозовський О.М. Оцінка та
перспективи розвитку експортних
можливостей олійно-жирової галузі
України. Економічний форум. Науковий
журнал.2016. №3. С.43-50 (фахове
видання);
Лозовський О.М. Особливості
соціально-психологічних методів
управління на підприємстві. Соціально-
економічні засади розвитку економіки
України: кол. моногр. Умань : Видавець
«Сочінський М.М.», 2016. С.
200-208(обсяг власних - 9с.);
Лозовський О.М. Моделі управління
трудовими ресурсами в умовах
глобалізації. Вісник Хмельницького
національного університету. Науковий
журнал. 2015. № 1. С. 84 – 88 (фахове
видання);
Лозовський О.М. Проблеми розвитку
сучасної олійно – жирової галузі в
Україні. Економічний форум. Науковий
журнал. 2014. №1. С. 38-43 (фахове
видання);
Лозовський О.М. Особливості
використання системного підходу в
управління проектами на підприємстві.
Вісник Хмельницького національного
університету. Науковий журнал. 2014.
№3. Т. 2. С.51 – 54 (фахове видання);
3. Лозовський О.М. Формування
сучасної мотиваційної системи в
діяльності вітчизняних підприємств.
Менеджмент у 21 сторіччі: методологія
і практика. Колективна монографія.
Полтава : Видавництво «Сімон». 2015.
С. 250-264 (обсяг власних - 15с.);

8. Відповідальний виконавець наукових
тем:«Організація та вдосконалення
комунікативного менеджменту
напідприємстві»; «Раціональне
використання трудових ресурсів на
підприємстві».
Член редколегії Збірника наукових
праць «Менеджмент ХХІ століття:
сучасні моделі , стратегії, технології».

Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 24,
тема: « Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2015 р.;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми,
члена редакційної колегії
наукового видання
зазначені в колонці 6;
П.п.13. Методичні
видання: Операційний
менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ. 2017. - 42
с.; Ділове
адміністрування
(Менеджмент
організації): методичні
рекомендації та
ситуаційні завдання до
самостійної роботи.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ. 2016. 56 с.;
Ділове адміністрування
(Менеджмент
організації): завдання до
практичних занять.
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2015. 50 с. (обсяг
власних - 25с.);
Методичні рекомендації
до написання випускного
кваліфікаційного проекту
(роботи) освітнього
ступеня «магістр», галузі
знань 0306 «Менеджмент
і адміністрування».
Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2015. 48 с. (обсяг
власних - 16с.).

30 р.

Махначова
Наталя
Михайлівна

Доцент Київський
національний
університет
внутрішніх справ
(2008р., спеціальність
- «Правознавство»,
кваліфікація - юрист);
Вінницький
торговельно-
економічний інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету (2009р.,
спеціальність -
«Адміністративний
менеджмент»,
кваліфікація - магістр
із адміністративного
менеджменту,
менеджер з
адміністративної
діяльності);
Сertificate IIASC
(poziom B2)
(KW–013/10),
польська мова – B2
(2018р.);

Кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.00.05 «Розвиток
продуктивних сил і
регіональна економіка»,
тема дисертації:
«Стратегічні напрями
формування та
використання потенціалу
земельних ресурсів
регіону», доцент кафедри
менеджменту та
адміністрування.

1. Управління
розвитком територій -
28год.
2. Публічне управління
- 42год.
3. Публічне
адміністрування -
42год.
4. Державна служба -
42год.
5. Адміністративні
послуги - 34год.
6. Державне
управління та місцеве
самоврядування - 0год.
Разом: 188год.

1.Mahnachova N. M. Assessment of the
effectiveness of enterprise management
components in modern conditions.
Науковий вісник Полісся. № 4(12). Ч.2.
2017. С. 27-32. (обсяг власних 0,3)(Web
of Scince)
2. Махначова Н.М. Чинники та фактори
впливу на ефективність використання
трудових ресурсів підприємства.
Економіка та суспільство. 2017. № 8.
URL : http://www.economyandsociety.
in.ua/journal/8_ukr/54.pdf (обсяг власних
0,29)(фахове видання);
Махначова Н.М. «Soft Skills» керівника
підприємства. Глобальні та національні
проблеми економіки. 2017. № 17. URL :
www.global-national.in.ua (обсяг
власних 0,16)(фахове видання);
Махначова Н.М Соціальна мобілізація
та ресурсний потенціал громади.
Ефективна економіка. 2016. № 10
(жовтень). С. 38-43. URL :
http://www.economy.nayka.com.ua
/?op=1&z=5175 (фахове видання);
Махначова Н.М. Використання
інноваційних навчальних технологій як
інструмент розвитку ресурсних центрів
при ВНЗ (на прикладі Ресурсного
центру зі сталого розвитку при ВТЕІ
КНТЕУ). Місцевий розвиток за участі
громади. Том 4: Регіональні аспекти та
сталий розвиток міст / [за заг.ред.
к.пол.н. Г.І. Мелеганич, д.е.н. Ю.М.
Петрушенка]. Київ: ВАІТЕ, 2016. С.
49-64.(фахове видання);
Makhnachova N. Methodological
foundation and development of modern
management motivational mechanisms.
Theoretical, methodological and practical
foundations of human resources

Черкаський
державний
технологічний
університет, диплом
ДК № 014360, тема:
«Стратегічні
напрями
формування та
використання
потенціалу
земельних ресурсів
регіону», 2013 р.;
Вінницький
національний
аграрний
університет,
Сертифікат 62/17,
тема: «Підвищення
наукового рівня з
дисципліни
«Публічне
управління»», 2017
р.;
Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України, сектор
кадрової роботи,
практичний досвід,
2009-2012 р. ;
;

П.п.1. Наукові публікації,
включені до
наукометричних баз
SCOPUS,WOS зазначені
вколонці6;
П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.3. Наявність
підручника,навчального
посібника, монографії
зазначені в колонці 6;
ПР.п.5. Участь в
міжнародних проектах:
«Baltic Network for the
Prevention of Early School
Leaving», Швеція,
Україна, Молдова,
2018-2019 рр.;
«Encouraging integration
for newly arrived
immigrant women through
entrepreneurship», проект
Ерасмус +, Швеція,
Велика Британія, Кіпр,
Греція, Україна,
2019-2022 рр.
П.п.7. Експерт з
акредитації освітніх
програм (Затверджено
Національним агентством
із забезпечення якості
вищої освіти «05»
листопада 2019 р).
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми
зазначені в колонці 6;
П.п.13. Методичні
видання: Муніципальне
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management: ISMA University. Riga :
“Landmark” SIA, 2016. P.125-133. (обсяг
власних 0,4)(фахове видання);
Махначова Н.М. Використання
інноваційних навчальних технологій як
інструмент розвитку ресурсних центрів
при ВНЗ (на прикладі Ресурсного
центру зі сталого розвитку при ВТЕІ
КНТЕУ). Місцевий розвиток за участі
громади. Том 4: Регіональні аспекти та
сталий розвиток міст / [за заг.ред.
к.пол.н. Г.І. Мелеганич, д.е.н. Ю.М.
Петрушенка]. Київ : ВАІТЕ, 2016. С.
49-64. (обсяг власних 0,7) (фахове
видання);
Махначова Н.М Реформування
муніципальної публічної влади в
Україні: концептуальний підхід.
Економіка та держава. Міжнародний
науково-практичний журнал. № 3. 2015
С. 74-77(фахове видання);
Махначова Н.М. Раціональне
використання трудових ресурсів на
сільськогосподарському підприємстві:
теоретичний аспект. Глобальні та
національні проблеми економіки.
Електронне наукове видання. Миколаїв.
№ 4. 2015. С. 480-481(фахове видання);
3. N.Mahnachova. Methodological
foudation and development of modern
management motivation mechanisms.
Teoretical, methodological and practical
foudation of human resources
management: collective monograph.
ISMA University : Riga, 2016- P.125-133
Махначова Н.М. Роль соціального
партнерства в громаді в умовах
децентралізації. Ефективна економіка.
2018. № 6. URL:
www.economy.nayka.com.ua. (фахове
видання, Index Copernicus)
Махначова Н. М., Семенюк І.Ю.
Комунікативні технології як механізм
взаємодії громадянського суспільства та
публічної влади. Молодий вчений.
2018. №9. С. 433-435. (обсяг власних - 3
с.) (фахове видання, Index Copernicus).
Махначова Н.М. Е-демократія як
інструмент розвитку громадянського
суспільства та ефективного партнерства
в публічній сфері. Державне
управління: удосконалення та розвиток.
2018. № 10. URL: www.dy.nayka.com.ua
(фахове видання, Index Copernicus)

14. Керівництво студентом, який зайняв
ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт
(ст.гр.ПУА-41, Почапський В.Р.)

8. Керівник НДР з теми: «Раціональне
використання трудових ресурсів на
підприємстві» (державний
реєстраційний номер 0115U001279),
2015-2017 рр. Відповідальний
виконавець наукових тем:«Організація
та вдосконалення комунікативного
менеджменту на підприємстві»
(2019-2021 рр.); «Управлінське
консультування в умовах
господарювання» (0119 U00094,
2018-2020рр.) П.18.Наукове
консультування підприємств: Літинське
районне споживче товариство
«Гастроном» з питань удосконалення
процесу управління(договоір №135 від
28.11.2018 р.); ПП «Вінкабель» з питань
організації комунікативних каналів
(договір № 58 від 04.10.2017р.).

15.Соколовська В.В., Махначова Н.М.
Управлінське консультування для
розвитку партнерства влади, громади та
бізнесу. Scientific Letters of Academic
Society of Michal Baludansky. 2019. Vol.
7. № 5. С. 100-103. Махначова Н.М.,
Семенюк І.Ю. Визначення
адаптаційного потенціалу
зовнішньоекономічної діяльності
підприємств. Slovakia, Scientific Letters
of Academic Society of Michal
Baludansky. 2018. Vol. 6. № 4. С.
112–114 Махначова Н.М. Аналіз та
характеристика стану економічної
злочинності у Вінницькій області та
Україні в контексті глобалізації
економіки.Scientific Letters of Michal
Baludansky. Volume 4, No. 5/2016. P.
88-90. Махначова Н.М. Аналіз та
характеристика світових моделей ринку
праці в контексті глобалізації
економіки. Scientific Letters of Academic
Society of Michal Baludansky.2017.№.2
Р.26-29.

право : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 18 с.
Аналіз державної
політики : методичні
рекомендації до
самостійної
роботи.Вінниця : Центр.
підгот. наук. та навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ.
2018. 21 с.;
Адміністративний
менеджмент : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ.2018. – 33
с.; Стратегія публічного
управління : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 23 с.;
Управління розвитком
територій : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ. 2017. 22 с.
(обсяг власних 11с.);
Публічне управління :
методичні рекомендації
до самостійної
роботи.Вінниця : Центр.
підгот. наук. та навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ.
2016. – 28 с.; Ілегалізація
ЗЕД : методичні
рекомендації до
самостійної роботи.
Вінниця : Центр. підгот.
наук. та навч.-метод. вид.
ВТЕІ КНТЕУ.2016. 28 с.;
П.п.14.Керівництво
студентом, який зайняв
призове місце
Всеукраїнського конкурсу
наукових робіт зазначено
в колонці 6.;
П.п.15. Наявність науово-
популярних та/або
консультаційних
(дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з
наукової або професійної
тематики зазначено в
колонці 6.
П.п.16.координатор
Ресурсного центру.
П.п.18. Наукове
консультування установ,
підприємств, організацій
протягом не менше двох
років зазначено в колонці
6.

Семенюк Ірина
Юріївна

Старший
викладач

Вінницький
торговельно-
економічний інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету (2009р.,
спеціальність -
«Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності»,
кваліфікація - магістр
із менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності , менеджер-
економіст);
Вінницький
торговельно-
економічний інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету (2008р.,
спеціальність -
«Філологія»,
кваліфікація -
бакалавр з філології);

кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.00.04 «Економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)», тема
дисертації: «Механізм
зовнішньоекономічної
адаптації підприємств до
умов євроінтеграційних
процесів».

1. ЗЕД підприємства -
28год.
2. Міжнародний
менеджмент - 28год.
3. ЗЕД підприємства -
34год.
4. Адміністративні
послуги - 0год.
5.
Зовнішньоекономічні
звязки України - 28год.
Разом: 118год.

2. Семенюк І. Ю. Визначення
ефективності адаптації
зовнішньоекономічної діяльності
машинобудівних підприємств до умов
поглиблення євроінтеграційного
процесу України. БІЗНЕС ІНФОРМ.
2018. №2. С. 58-63 (фахове видання)
Семенюк І. Ю. Оцінка стану
зовнішньоекономічної діяльності
підприємств машинобудування за умов
поглиблення євроінтеграційного
процесу. Науковий вісник Херсонського
державного університету. Серія:
Економічні науки. 2017. Вип.24. Ч.1. С.
145-148 (фахова стаття)
Семенюк І. Ю. Аналіз та оцінка
експортного потенціалу
машинобудівних підприємств України в
системі адаптаційного механізму.
Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 13. С.
24–28. URL : http://www.market-
infr.od.ua/ journals/201/13_2017_ukr
/7.pdf (фахове видання)
Семенюк І. Ю. Конкурентний
потенціал українських машинобудівних
підприємств на європейському ринку.
Глобальні та національні проблеми
економіки. 2017. Вип. 20. С. 66–68.
URL : http://global-national.in.ua/archive
/20-2017/15.pdf (фахове видання)

Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 8,
тема: «Методика
викладання
управлінських
дисциплін», 2015 р.;

П.п.2. Наукові публікації
у фахових виданнях
зазначені в колонці 6;
П.п.3. Наявність
підручника,навчального
посібника, монографії
зазначені в колонці 6;
П.П.5. Участь в
міжнародних
проектах:«Baltic Network
for the Prevention of Early
School Leaving», Швеція,
Україна, Молдова,
2018-2019 рр.
П.п.8. Виконання функцій
відповідального
виконавця нукової теми
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