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Якісний склад науково-педадогічних працівників кафедри Товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва

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
Авксентюк
Борис
Петрович

Професор Новосибірський
державний
університет
(1964р.,
спеціальність -
«Фізика»,
кваліфікація -
фізик);

Доктор технічних наук,
cпеціальність - 01.04.14
«Теплофізика та
молекулярна фізика»,
тема дисертації:
«Самоподдерживающийся
фронт вскипания и
кризисы теплообмена»,
професор кафедри
товарознавства та
маркетингу.

1. Фізика - 32год.
2. Фізичні методи
дослідження -
28год.
3. Методологія та
організація
наукових
досліджень -
28год.
4. Електротехніка
- 28год.
Разом: 116год.

1. Avksentyuk B.P., Ovchinnikov V.V. Dynamics of explosive
boiling and third heat transfer crisis at subcooling on a vertical
surface. Thermophysics and Aeromechanics. July 2017. Vol. 24.
Issue 4. P. 553-560 (SCOPUS) (обсяг власних – 4 с.);

8. Науково-дослідна тема: «Дослідження впливу недогріву
рідини на третю кризу тепловіддачі при вертикальному
розташуванні поверхні нагріву» (2015 р.-2016 р.), номер
державної реєстрації 0115U001280. Науковий керівник.

11. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 КНТЕУ
Київського національного торговельно -економічного
університету по захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата та доктора технічних наук за
спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих
товарів, 15.18.15 – товарознавство харчових продуктів,
05.18.16 – технологія харчової продукції

14. Керівництво студентським науковим гуртком «Фізико -
хімічні методи дослідження сировини і матеріалів». 

15. Avksentyuk B. Cavitation model of a transition boiling
regime. Scientific Letters of Academic Society of Michal
Baludansky. 2019. Vol. 7. No. 4. Р. 6-9; 
Авксентюк Б.П. Переходный режим кипения. Scientific
Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2018. Vol. 6.
No 4. P. 15-19; 
Авксентюк Б.П., Овчинников В.В. Дослідження кризи
тепловіддачі при кипінні нанорідин з оксиду цирконію в
умовах вільної конвекції. Соціально-політичні, економічні та
гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб.
наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17-19
верес. 2018 р. Вінниця, 2018. Ч. 2. С. 69-77 (обсяг власних –
5 с.);
Авксентюк Б.П., Овчинников В.В. Третя криза тепловіддачі
при нестаціонарному виділенні теплоти в умовах вільної
конвекції. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні
виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. V
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 07-09 черв. 2017 р.,
2017. Ч. 2. С. 132-141 (обсяг власних – 5 с.);
Авксентюк Б.П. Влияние недогрева жидкости на
критическую плотность теплового потока при кипении
щелочных металлов в условиях свободной конвекции.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.
2016. Vol. 4. No. 5. P. 9-11.

Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 14,
тема:
«Удосконалення
методики
викладання
фізики», 2016 р.;

П.п.1. Наукові
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.8. Науково -
дослідна тема
зазначена в колонці 6.
П.п.11. Участь
зазначена в колонці 6.
П.п.14. Дані зазначені
в колонці 6.;
П.п.13 Методичні
видання Авксентюк
Б.П. Методологія та
організація наукових
досліджень.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«магістр» галузі знань
07 «Управління та
адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
22 с. Авксентюк Б.П.
Фізичні методи
дослідження.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
24 с. Авксентюк Б.П.
Електротехніка.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 12
«Інформаційні
технології». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
17 с.
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»

Андрусенко
Надія
Володимирівна

Асистент Вінницький
торговельно-
економічний
інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету
(2005р.,
спеціальність -
«Товарознавство
та комерційна
діяльність»,
кваліфікація -
спеціаліст з
товарознавства
та комерційної
діяльності,
товарознавець);
Вінницький
торговельно-
економічний
інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету
(2007р.,
спеціальність -
«Державні
фінанси»,
кваліфікація -
спеціаліст з
фінансів,
економіст-
фінансист);

Кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.00.03 ««Економіка та
управління національним
господарством»», тема
дисертації: «Формування
ринку екологічно чистої
продукції органічного
землеробства».

Разом: 0год. 1. Шарко В., Андрусенко Н. Алгоритм оцінки факторів
впливу на інтенсифікацію виробництва промислових
підприємств. Economic Annals-XXI. 2016. 162(11-12). С. 68-
72 (SCOPUS) (обсяг власних – 2 с.);
Andrusenko N., Martynova L., Chorna N., Yurchyk I., Marshuk
L. Entrepreneurship Activity in the Service Sector in
Globalization Сonditions. Entrepreneurship Education. 2019.
Vol. 22. Is. 3. Р. 1-5. URL:
https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-activity-
in-the-service-sector-in-globalization- conditions-8257.html
(SCOPUS) (обсяг власних – 1 с.).
2. Андрусенко Н.В. Інституціоналізація ринку продукції
органічного сільського господарства. Причорноморські
економічні студії. 2017. № 15. С.31-35 (фахове видання);
Андрусенко Н.В. Формування умов розвитку ринку
продукції органічного сільського господарства в Україні.
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і
практики. 2016. Вип. 10 (14). С. 69-80 (фахове видання);
Бєляєва Н.В. Формування ринку органічної продукції в
Україні: шляхи, чинники, ефекти. Економіка. Фінанси.
Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015.
Вип. 1 (1). С. 135-142 (фахове видання);
Бєляєва Н.В., Прутська О.О. Сучасний стан виробництва
органічної продукції в Україні та світі. Інноваційна
економіка. 2013. Вип. 1(39). С. 151-155 (фахове видання)
(обсяг власних – 2);
Бєляєва Н.В., Прутська О.О., Сутність та теоретичні засади
розвитку органічного сільськогосподарського виробництва.
Зб. наук. пр. Вінницького національного аграрного
університету. Економічні науки. 2012. Вип. 4 (70). С. 86-91
(фахове видання) (обсяг власних – 3).

8. Науково-дослідна робота «Удосконалення виробництва
функціональних молочних продуктів з використанням
пробіотиків», (2015-2017 р.р.), номер державної реєстрації
0115U001276. Відповідальний виконавець.
Науково-дослідна робота «Вплив технологічних чинників на
формування споживних властивостей та якості рослинних
олій», (2018-2019 р.р.), номер державної реєстрації
0118U003229. Відповідальний виконавець.

15. Андрусенко Н.В., Шарко В.В. Логістичне забезпечення
конкурентоспроможності промислового підприємства .
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky.
2019. Vol. 7. No 3. P. 101-106 (обсяг власних – 3);
Андрусенко Н.В., Шарко В.В. Вплив процесу приготування
кавових напоїв на формування їх споживних властивостей.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри
європейської інтеграції України : зб. наук. пр. V Міжнар.
наук.-практ. конф., м. Вінниця, 07-09 черв. 2017 р., Вінниця,
2017. Ч. 2. С. 200-210 (обсяг власних – 5);
Андрусенко Н.В., Прутська О.О. Формування ключових
компетентностей майбутніх підприємців аграрного бізнесу.
Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного
ринку праці : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-
конф., м. Вінниця, 28 лют. 2017 р., Вінниця, 2017. С. 79-81
(обсяг власних – 1);
Андрусенко Н.В. Органічне сільське господарство, його
місце в соціоекономічній системі ХХІ століття. Scientific
Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2017. No. 6.
Vol. 5. Р. 8-13;
Андрусенко Н.В. Формування маркетингових каналів збуту
органічної продукції. Topical questions of contempo-rary
science : сollection of scientific articles. Aspekt Publishing,
Taunton, MA, United States of America, 2017. Р. 37-40. URL:
http://conf.at.ua/24.02.2017_ssha.pdf.

Академічне
товариство Міхала
Балудянського (м.
Кошице,
Словаччина) та
Університет
центральної
Європи (м. Прешов,
Словаччина),
сертифікат, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher education:
European Experience
and Global Trends»,
2019 р;
ПП «Тріал», м.
Вінниця, наказ №
230, тема: «Сучасні
види обладнання в
торговельних
підприємствах
нового формату»,
2016 р.;

П.п.1 Дані зазначені в
колонці 6.
П.п.2. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.13. Методичні
видання: Андрусенко
Н.В., Лояніч Г.С.
Товарознавство.
Харчові продукти,
розділ «М«ясо та
м»ясні товари
товари». Завдання до
лабораторних занять
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 0305
«Економіка та під-
приємництво» / 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності
6.030510
«Товарознавство і
торговельне
підприємництво» /
076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізації
«Товарознавство та
комерційна
логістика» Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
42 с. (обсяг власних –
21 с.); Андрусенко
Н.В., Лояніч Г.С.
Товарознавство.
Харчові продукти,
розділ «Харчові
жири». Завдання до
лабораторних занять
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 0305
«Економіка та
підприємництво» / 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності
6.030510
«Товарознавство і
торговельне
підприємництво» /
076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізації
«Товарознавство та
комерційна
логістика» Вінниця :
Видавничо-
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редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
22 с. (обсяг власних –
11 с.); Андрусенко
Н.В., Шарко В.В.
Естетика товарів та
дизайн. Завдання до
практичних занять
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 0305
«Економіка та
підприємництво»
спеціальності
6.030510
«Товарознавство і
торговельне
підприємництво»
спеціалізації
«Товарознавство та
комерційна
логістика» Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
40 с. (обсяг власних –
20 с.).
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»

Василишина
Ольга
Василівна

Асистент Вінницький
державний
педагогічний
університет
імені Михайла
Коцюбинського
(2008р.,
спеціальність -
«Педагогіка і
методика
середньої
освіти. Хімія»,
кваліфікація -
вчитель хімії,
біології та основ
екології);

. 1. Товарознавство
(Непродовольчі
товари) - 0год.
2. Товарознавство
(Харчові
продукти) - 0год.
3. Товарознавство
- 0год.
4. Харчова хімія -
46год.
5. Хімія - 28год.
Разом: 74год.

2. Василишина О.В. Конкурентоспроможність майбутніх
фахівців митної справи завдяки формуванню професійних
навичок. Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний
тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-
педагогічні читання». 2019. № 2. Кн. 2. Т. І (24). С. 191-198
(фахове видання);
Василишина О.В. Особливості професійного становлення
майбутніх товарознавців митної справи. Директор школи,
ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Вища
освіта України у контексті інтеграції до європейського
освітнього простору». 2018. № 6. Кн. 2. Т. ІУ (82). С. 156-164
(фахове видання);
Василишина О.В. Роль природничих дисциплін у процесі
підвищення якості професійної підготовки здобувачів
економічного профілю. Гуманітарний вісник ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2017. Вип. 37
(3), Т. ІІ (22) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські
психолого-педагогічні читання». С. 411-418 (фахове
видання);
Василишина О.В. Формування ціннісних орієнтацій у
здобувачів економічного профілю вищих навчальних
закладів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди». Київ, 2016. Додаток 3 до Вип. 36, Т. ІІІ
(19). С. 240-246 (фахове видання); 
Василишина О.В. Проблеми освіти у сучасному світі:
інноваційність як засіб у формуванні професійних якостей
майбутніх фахівців економічного профілю. Гуманітарний
вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ,
Додаток 1 до Вип. 36, Т. VІІ (67). С. 99-108 (фахове
видання).

14. Керівництво студентським науковим гуртком «Фізико-
хімічні методи дослідження сировини і матеріалів».

15. Василишина О.В. Особливості професійної підготовки
товарознавців у митній справі під час вивчення дисципліни
експертизи культурних цінностей. Scientific Letters of
Academic Society of Michal Baludansky. 2019. Vol. 7. No. 4. Р.
105-108;
Василишина О.В., Апаріна Л.Ю. Розвиток професійної
мотивації здобувачів вищої освіти економічного профілю.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри
європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VІІ Міжнар.
наук.-практ. конф., м. Вінниця, 05-07 червн. 2019 р. Вінниця,
2019. Ч. ІІІ. С. 22-27 (обсяг власних – 2 с.);
Василишина О. Професійне становлення майбутніх фахівців
як педагогічна проблема. EUROPEAN HUMANITIES
STUDIES:State and Society. 2018. Issue 4 (І). Р. 19-29 (Index
Copernicus); Василишина О.В. Становлення майбутніх
товарознавців у митній справі як педагогічний виклик.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.
2018. Vol. 6. No. 4. Р. 163-167; 
Василишина О. Інтерактивні технології навчання та ігрові
методи на заняттях з хімії під час фахової підготовки.
EUROPEAN HUMANITIES STUDIES : State and Society.
2017. No.4 (ІІІ). Р. 125-135 (Index Copernicus);
Василишина О.В. Здатність здобувачів до професійного
становлення в умовах інноваційного навчання. Освіта і
наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали
Всеукр. наук. конф., м. Дніпро, 24-25 листоп. 2017 р. Дніпро,
2017, Ч. І. С. 115-117.

Вінницький
державний
педагогічний
університет імені
Михайла
Коцюбинського,
сертифікат НВ №
02125094/008-18
БО, тема:
«Викладання хімії з
використанням
інформаційно-
комунікаційних
технологій», 2018
р.;

П.п.2. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.8. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.13. Методичні
рекомендації:
Василишина О.В.
Хімія. Завдання до
лабораторних занять
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізації
«Товарознавство та
комерційна
логістика». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
62 с.; Василишина
О.В. Харчова хімія.
Завдання до
лабораторних занять
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 18
«Виробництво та
технології»
спеціальності 181
«Харчові технології».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2017.
48 с.; Василишина
О.В., Власенко І.Г.
Мікробіологія.
Завдання до
лабораторних занять
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізації
«Товарознавство та
комерційна
логістика». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2017.
28 с. (обсяг власних –
9 с.).
П.п.14. Дані зазначені
в колонці 6.;
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»
П.п.18. ПрАТ
«Літинський
молочний завод».

Власенко Ірина
Георгіївна

Завідувач
кафедри

Тернопільський
медичний
інститут ім.
акад. І.Я.
Горбачевського
(1993р.,
спеціальність -
«Лікувальна
справа»,
кваліфікація -
спеціаліст-
лікар);
Вінницький
торговельно-
економічний
інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету
(2007р.,
спеціальність -
«Менеджмент
організацій»,
кваліфікація -
спеціаліст з
менеджменту
організацій,

Доктор медичних наук,
cпеціальність - 03.00.07 «
Мікробіологія», тема
дисертації: «Структурно-
функціональна
характеристика
адаптивних форм
мікобактерій та нові
підходи до удосконалення
лабораторної діагностики
туберкульозу», професор
кафедри технології і
організації ресторанного
господарства.

1. Управління
безпечністю
товарів - 22год.
2. Управління
якістю - 28год.
3. Сенсорний
аналіз - 46год.
4. Ідентифікація та
методи визначення
фальсифікації
товарів - 14год.
5. Безпечність
товарів - 46год.
Разом: 156год.

2. Власенко І., Семко Т. Олійно-жирова галузь України:
виклики та потенціал розвитку. Товари і ринки. 2019. № 3
(31). С. 50-60 (фахове видання, Index Copernicus) (обсяг
власних – 5 с.);
Власенко І., Семко Т. Крафтова технологія сирокопчених
ковбас. Товари і ринки. 2019. № 2 (30). С. 98-107 (фахове
видання, Index Copernicus) (обсяг власних – 5 с.);
Власенко І.Г., Власенко В.В. Ринок молочної сировини
Вінницької області. Товари і ринки. 2018. № 1 (25). С. 29-38
(фахове видання, Index Copernicus) (обсяг власних – 5 с.);
Власенко І., Шарко В., Семенюк І. Зовнішньоекономічна
діяльність промислових підприємств України: адаптаційний
потенціал. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5 (121). С. 35-45 (фахове
видання, Index Copernicus) (обсяг власних – 4 с.);
Власенко І., Власенко В. Виробництво продуктів
спеціального призначення для хворих на цукровий діабет.
Товари і ринки. 2018. № 4 (28). С. 47-56 (фахове видання,
Index Copernicus) (обсяг власних – 5 с.). 
3. Vlasenko I., Gyrych S. Improvement of soybean oil
production technology. Organizational-economic mechanism of
management innovative development of economic entities :
сollective monograph. Przeworsk : WSSG, 2019. Vol 2 P. 203-
211 (розділ монографії) (обсяг власних – 5 с.);
Власенко І.Г., Гирич С.В., Семко Т.В. Інновації у
виробництві твердих сирів : монографія. Вінниця : ВРВ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 144 с. (монографія) (обсяг власних – 48
с.); 
Власенко І.Г., Власенко В.В., Сіренко С.О., Гирич С.В.,
Бандура В.М., Коляновська Л.М. Товарознавство : навч.
посіб. Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкаря», 2015. 272

Академічне
товариство Міхала
Балудянського (м.
Кошице,
Словаччина) та
Університет
центральної
Європи (м. Прешов,
Словаччина),
сертифікат, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher education:
European Experience
and Global Trends»,
2019 р;
Київський
національний
торговельно-
економічний
університет, наказ
№ 122, тема:
«Удосконалення
методики
викладання
товарознавчих
дисциплін», 2016
р.;

П.п.2. Наукові
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.3. Навчальні
посібники та
монографія зазначені
в колонці 6.
П.п.8. Науково-
дослідна тема
зазначена в колонці 6.
П.п.10. Посада
зазначена в колонці 2.
П.п.11. Участь
зазначена в колонці 6.
П.п.12. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.13. Методичні
рекомендації:
Власенко І.Г., Тернова
А.С., Гирич С.В.
Товарознавство.
Методичні
рекомендації до
виконання курсових
робіт для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування»
спеціальності 076

13 р.
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менеджер-
економіст);

с. (навчальний посібник) (обсяг власних – 45 с.);
Власенко І.Г., Власенко В.В., Скромна О.І., Фаріонік Т.В.,
Гирич С.В., Новгородська Н.В. Технологія м’яса та
м’ясопродуктів : навч. посіб. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»,
2014. 330 с. (навчальний посібник) (обсяг власних – 55 с.);
Власенко І.Г., Власенко В.В., Головко М.П., Фаріонік Т.В.,
Гирич С.В. Товарознавство м’ясної сировини та
м’ясопродуктів : навч. посіб. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. 383
с. (навчальний посібник гриф МОН) (обсяг власних – 76 с.);
Власенко І.Г. Особливості виробництва сучасних молочних
продуктів функціонального призначення : монографія.
Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. 217 с. (монографія); 
Власенко І.Г., Власенко В.В. Фізіологія та гігієна харчування
: навч. посіб. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2012. 299
с. (навчальний посібник гриф МОН) (обсяг власних – 150
с.).

8. Керівник НДР «Удосконалення виробництва
функціональних молочних продуктів з використанням
пробіотиків», (2015-2017 р.р.), номер державної реєстрації
0115U001276. Керівник НДР «Вплив технологічних
чинників на формування споживних властивостей та якості
рослинних олій», (2018-2019 р.р.), номер державної
реєстрації 0118U003229. Науково-дослідна робота
«Управління безпечністю і якістю продукції
м’ясопереробної галузі на принципах НАССР», (2019-2022
р.р.), номер державної реєстрації 0118U003229,
відповідальний виконавець. 
12. Власенко І.Г. Пат. № 85459 Україна, Спосіб виявлення
Helicobacter pylori при шлунково-кишкових захворюваннях /
Власенко В.В.; винахідники В.В. Власенко, І.Г. Власенко,
А.О. Новицький; опубл. 25.11.2013. Власенко І.Г. Пат. №
88360 Україна, Поживне середовище для виявлення
Нelicobacter pylori при шлунково-кишкових захворюваннях /
Власенко В.В.; винахідники В.В. Власенко, І.Г. Власенко,
А.О. Новицький. Власенко І.Г. Пат. № 28240 Україна, Спосіб
одержання біологічного препарату для алергічної
діагностики туберкульозу / Власенко В.В.; винахідники В.В.
Власенко, І.Г. Власенко, П.І. Багрій, О.П. Лисенко; опубл.
26.11.2007. 

11. Член спеціалізованої вченої ради К 05.600.05
Вінницького національного медичного університету ім. М.І.
Пирогова по захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями
03.00.07 – мікробіологія та 14.01.32 – медична біохімія.

14. 1 етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт, Любчик Ю.М., диплом за І місце 

15. Власенко І.Г., Шарко В.В. Стан попиту та пропозиції на
ринку рослинних олій України. Scientific letters of academic
society of Michal Baludansky. 2019. Vol. 7. No 3. P. 116-119
(обсяг власних – 2 с.);
Власенко І.Г. Розробка системи HACCP для підприємств
олієжирової галузі та її значення у гарантуванні безпечності
продукції. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні
виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VІІ
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 05-07 червн. 2019 р.
Вінниця, 2019. Ч. ІІІ. С. 27-36;
Власенко І.Г. Запровадження системи НАССР на
підприємствах олієжирової промисловості. Scientific Letters
of Academic Society of Michal Baludansky. 2018. Vol. 6. No. 4.
Р. 168-171;
Власенко І.Г. Баланси попиту та пропозиції олійних культур
та продуктів їх переробки. Соціально-політичні, економічні
та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб.
наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17-19
верес. 2018 р. Вінниця, 2018. Ч. 2. С. 87-92;
Власенко І.Г. Сучасні напрями розвитку виробництва
функціональних кисломолочних продуктів. Соціально-
політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської
інтеграції України : зб. наук. пр. V Міжнар. наук.-практ.
конф., м. Вінниця, 07-09 черв. 2017 р., 2017. Ч. 2. С. 150-157.

Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 34,
тема:
«Удосконалення
методики
викладання
мікробіології та
основ фізіології і
гігієни
харчування», 2016
р.;

«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
37 с. (обсяг власних –
12 с.). Власенко І.Г.
Управління
безпечністю товарів.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«магістр» галузі знань
07 «Управління та
адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
21 с. Власенко І.Г.
Сенсорний аналіз.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізації/
освітньої програми
«Товарознавство та
комерційна
логістика». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
25 с.
П.п.14. Дані зазначені
в колонці 6.;
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»
П.п.18. Наукове
консультування ПрАТ
«Літинський
молочний завод».

Гирич Сергій
Володимирович

Декан
факультету
торгівлі,
маркетингу та
сфери
обслуговування,
доцент

Київський
торговельно-
економічний
інститут
(1984р.,
спеціальність -
«Товарознавство
і організація
торгівлі
продовольчими
товарами»,
кваліфікація -
товарознавець
вищої
кваліфікації);

Кандидат технічних наук,
cпеціальність - 05.18.15
«Товарознавство харчових
продуктів», тема
дисертації: «Якість та
безпека м’ясопродуктів,
отриманих в
несприятливих еколого-
епізоотичних умовах»,
доцент кафедри
товарознавства та
маркетингу.

1. Товарознавство
(Харчові
продукти) - 44год.
2. Теоретичні
основи
товарознавства -
26год.
Разом: 70год.

3. Gyrych S., Vlasenko I. Improvement of soybean oil
production technology. Organizational-economic mechanism of
management innovative development of economic entities :
сollective monograph. Przeworsk : WSSG, 2019. Vol 2 P. 203-
211 (розділ монографії) (обсяг власних – 5 с.);
Гирич С.В., Власенко І.Г., Семко Т.В. Інновації у
виробництві твердих сирів : монографія. Вінниця : ВРВ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 144 с. (обсяг власних – 48 с.);
Гирич С.В., Власенко І.Г., Власенко В.В., Сіренко С.О.,
Бандура В.М., Коляновська Л.М. Товарознавство : навч.
посіб. Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкаря», 2015. 272
с. (навчальний посібник) (обсяг власних – 45 с.);
Гирич С.В., Власенко І.Г., Власенко В.В., Скромна О.І.,
Фаріонік Т.В., Новгородська Н.В. Технологія м’яса та
м’ясопродуктів : навч. посіб. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»,
2014. 330 с. (навчальний посібник) (обсяг власних – 55 с.);
Гирич С.В., Власенко І.Г., Власенко В.В., Головко М.П.,
Фаріонік Т.В., Гирич С.В. Товарознавство м’ясної сировини
та м’ясопродуктів : навч. посіб. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013.
383 с. (навчальний посібник гриф МОН) (обсяг власних – 76
с.).

8. Науково-дослідна робота «Удосконалення виробництва
функціональних молочних продуктів з використанням
пробіотиків», (2015-2017 р.р.), номер державної реєстрації
0115U001276. Відповідальний виконавець. Науково-дослідна
робота «Вплив технологічних чинників на формування
споживних властивостей та якості рослинних олій», (2018-
2019 р.р.), номер державної реєстрації 0118U003229.
Відповідальний виконавець. 

14. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт
студентів вищих навчальних закладів освіти по
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», Главацька Н.С., Грамота за номінацію «За
найвищу багатоаспектність і міждисциплінарність
дослідження проблеми». 
Робота у складі журі І етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади

15. Гирич С.В. Особливості експорту продовольчих товарів в
країни ЄС. Scientific letters of academic society of Michal
Baludansky. 2019. Vol. 7. No 5. P. 30-33;
Гирич С.В. Кластерний підхід до розвитку окремих регіонів
України. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні
виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VІІ
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 05-07 червн. 2019 р.
Вінниця, 2019. Ч. ІІІ. С. 37-43; 
Гирич С.В. Проблеми квотування експорту продовольчих
товарів в умовах євроінтеграції. Соціально-політичні,
економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції
України : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м.
Вінниця, 17-19 верес. 2018 р. Вінниця, 2018. Ч. 2. С. 92-100;
Гирич С.В. Екомаркування товарів: вітчизняні тенденції та
зарубіжний досвід. Соціально-політичні, економічні та
гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб.
наук. пр. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 07-09
черв. 2017 р., 2017. Ч. 2. С. 158-164;
Gyrych S., Vlasenko I., Loyanych G. The problems and
perspectives of dairy market development for functional
production in Ukraine. Scientific Letters of Academic Society of
Michal Baludansky. 2016. No. 5. Vol. 4. Р. 178-180 (обсяг
власних – 1 с.).

Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 33,
тема:
«Сертифікація та
контроль якості
продукції
рослинництва»,
2016 р.;
Академічне
товариство Міхала
Балудянського (м.
Кошице,
Словаччина) та
Університет
центральної
Європи (м. Прешов,
Словаччина),
сертифікат, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher education:
European Experience
and Global Trends»,
2019 р;

П.п.3. Навчальні
посібники та
монографія зазначені
в колонці 6.
П.п.8. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.10. Посада
зазначена в колонці 2.
П.п.13. Методичні
рекомендації: Гирич
С.В., Тернова А.С.,
Власенко І.Г.
Товарознавство.
Методичні
рекомендації до
виконання курсових
робіт для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування»
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
37 с. (обсяг власних –
12 с.). Гирич С.В.,
Тернова А.С.
Товарознавчі складові
ринкознавства.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 0305
«Економіка та
підприємництво».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
40 с. (обсяг власних
20 с.); Гирич С.В.,
Власенко І.Г.
Експертиза
алкогольних напоїв.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «магістр»
галузі знань 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність» освітньої
програми
«Товарознавство та
експертиза в митній
справі». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
19 с. (обсяг власних
10 с.).
П.п.14. Дані зазначені

19 р. 19 р.
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в колонці 6.;
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»
П.п.17. Досвід
практичної роботи 19
р. 7 міс.

Григоренко
Інна Василівна

Доцент Вінницький
торговельно-
економічний
інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету
(2006р.,
спеціальність -
«Товарознавство
та комерційна
діяльність»,
кваліфікація -
магістр з
товарознавства,
товарознавець);

Кандидат технічних наук,
cпеціальність - 05.18.08
«Товарознавство
непродовольчих товарів»,
тема дисертації:
«Товарознавча оцінка
ювелірних виробів на
основі сплавів червоного
золота з модифікуючими
домішками».

1. Експертиза
товарів - 18год.
2. Товарознавство
- 18год.
3.
Матеріалознавство
та основи
технології
виробництва
товарів - 14год.
Разом: 50год.

1. Hryhorenko I., Ternova А., Artyukh T., Yaheliuk S., Cernavca
M. Influence of the alloy composition on determining the
millesimal fineness of gold by X-ray fluorescent and assay
analysis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.
2018. Vol. 5. № 12 (95). Р.6-18, 65,66. (SCOPUS) (фахове
видання) (обсяг власних – 3 с.).
Hryhorenko I., Ternova А., Artyukh T., Kupalova G.,
Bazylevych V. Improving a procedure for determining the assay
of gold in a precious alloy of different composition using a
touchstone. Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies. 2018. Vol. 5. № 12 (95). Р.6-18, 65,66 (SCOPUS)
(фахове видання) (обсяг власних – 3 с.).
2. Григоренко І.В.. Артюх Т.М. Стан та проблеми розвитку
ринку продуктів нафти в Україні. Товарознавчий вісник : зб.
наук. пр. Луцьк : Луцький НТУ. 2016. Вип. 9. С. 6-14 (фахове
видання) (обсяг власних – 4 с.);
Григоренко І.В., Левчук Ю.В. Стандартизація в системі
технічного регулювання хлібопекарської продукції в Україні.
Товарознавчий вісник : зб. наук. пр. Луцьк : Луцький НТУ.
2015. Вип. 8. С. 170-176 (фахове видання) (обсяг власних – 4
с.);
Григоренко І.В., Богданович А.М. Стан системи технічного
регулювання продукції борошномельно-круп’яної галузі.
Товарознавчий вісник : зб. наук. пр. Луцьк : Луцький НТУ.
2015. Вип. 8. С.177-186 (фахове видання) (обсяг власних – 5
с.); 
Григоренко І.В., Артюх Т.М. Стратегія реформування
системи технічного регулювання в контексті створення
привабливого бізнес-середовища в Україні. Вісник
Черкаського Університету. Економічні науки. Черкаси :
Черкаський національний університет ім. Богдана
Хмельницького. 2015. № 33 (366). С. 3-7 (фахове видання)
(обсяг власних – 2 с.); 
Григоренко І.В., Артюх Т.М. Оптимізація складу ювелірного
сплаву на основі золота за показниками міцності та
зносостійкості. Товарознавчий вісник : зб. наук. пр. Луцьк :
Луцький НТУ. 2014. Вип. 7. С. 6–13 (фахове видання) (обсяг
власних – 4 с.). 
3. Григоренко І.В., Артюх Т.М. Міжнародне технічне
регулювання : навч. посіб. Київ : НУХТ, 2015. 410 с. -
[Електронний ресурс]. URL :
http://elibrary.nuft.edu.ua/library/DocDescription?
doc_id=298283 (навчальний посібник) (обсяг власних – 200
с.); 
Григоренко І.В., Артюх Т.М. Теоретичні основи
товарознавства : навч. посіб. Київ : НУХТ, 2015. 280 с.
[Електронний ресурс]. URL :
http://elibrary.nuft.edu.ua/library/DocDescription?
doc_id=298285 (навчальний посібник) (обсяг власних – 140
с.). 

8. Науково-дослідна робота «Формування асортименту
спортивних товарів в сучасних умовах діяльності
торговельного підприємства», (2015-2017 р.р.), номер
державної реєстрації 0115U001278. Відповідальний
виконавець. Науково-дослідна робота «Розробка
асортиментної стратегії підприємства торгівлі», (2018-2019
р.р.), номер державної реєстрації 0118U003234.
Відповідальний виконавець. 
12. Григоренко І.В. Ювелірний сплав на основі золота 375
проби білого кольору. Пат. 100895 України, МПК51 С 22С
5/02. №u2015 02438; заявл. 18.03.2015. опубл. 10.08.2015.
Бюл. № 15. 2 с.
Григоренко І.В. Ювелірний сплав на основі золота 750
проби білого кольору. Пат. 100900 України, МПК51 С 22С
5/02. №u2015 02443; заявл. 18.03.2015. опубл.10.08.2015.
Бюл. № 15. 2 с.
Григоренко І.В. Ювелірний сплав на основі золота 585
проби білого кольору. Пат. 100897 України, МПК51 С 22С
5/02. №u2015 02440; заявл. 18.03.2015. опубл.10.08.2015.
Бюл. № 15. 2 с.
Григоренко І.В. Ювелірний припій для сплавів на основі
золота білого кольору 585 проби. Пат. 100899 України,
МПК51 С 22С 5/02. №u2015 02442; заявл. 18.03.2015.
опубл.10.08.2015. Бюл. № 15. 2 с.

14. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади, Саврас
В.С., Чіпак С.А., дипломи за перше місце. 
Керівництво студентським науковим гуртком «Теоретичні та
практичні проблеми товарознавства».

15. Григоренко І.В., Тернова А.С. Визначення інтегрального
показника якості шкільної форми. Молодий вчений. 2019. №
5 (69). С. 276-280 (обсяг власних – 2 с.);
Григоренко І.В., Тернова А.С. Дослідження уподобань
споживачів з метою пошуку напрямів підвищення
конкурентоспроможності швейних виробів. Молодий
вчений. 2018. № 5 (57). С. 184-189 (обсяг власних – 3 с.);
Григоренко І.В., Артюх Т.М. Вироби для пірсингу як новий
вид особистих прикрас. Соціально-політичні, економічні та
гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб.
наук. пр. VІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17-19
верес. 2018 р. Вінниця, 2018. Ч. 2. С. 78-87 (обсяг власних –
5 с.); 
Григоренко І.В., Артюх Т.М. До питання формування
номенклатури споживних властивостей форменого одягу.
World Science. 2018. January. 1 (29). Vol. 4. P. 19-23 (обсяг
власних – 3 с.);
Григоренко І.В., Янчик М.В., Янчик О.П. Основні види та
характеристика харчових поверхнево-активних речовин.
Scientific Letters оf International Academic Society оf Michal
Baludansky. 2017. No. 6. Vol. 5. Р. 79-82 (обсяг власних – 1
с.).

Університет
Інформатики
(WSInf), м. Лодзь,
Польща, диплом,
тема: «Проект
«Інструменти
підтримки
мобільності
науковців у
фінансовій
перспективі ЄС на
2014-2016 р.р.»»,
2016 р.;

П.п.1. Наукова
публікація зазначена в
колонці 6.
П.п.2. Наукові
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.3. Навчальні
посібники зазначені в
колонці 6.
П.п.8. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.12. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.13. Методичні
рекомендації:
Григоренко І.В.
Товарознавство.
Непродовольчі
товари. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
53 с.; Григоренко І.В.
Експертиза
дорогоцінних металів
та коштовного
каміння. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «магістр»
галузі знань 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізації
«Товарознавство та
експертиза в митній
справі». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2017.
87 с.; Григоренко І.В.
Експертиза
культурних
цінностей. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «магістр»
галузі знань 0305
«Економіка та
підприємництво»
спеціальності
8.03051002
«Товарознавство та
експертиза в митній
справі». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2016.
70 с.
П.п.14. Дані зазначені
в колонці 6.;
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»

Гук Ольга
Павлівна

Асистент Київський
національний
торговельно-
економічний
університет
(2006р.,
спеціальність -
«Товарознавство
та експертиза в
митній справі»,
кваліфікація -
магістр з
товарознавства
та експертизи в
митній справ,
товарознавець-
експерт);

. 1. Товарознавство
- 0год.
2. Організація
торгівлі - 0год.
3. Сенсорний
аналіз - 0год.
4. Товарознавство
(Непродовольчі
товари) - 0год.
5. Товарознавство
(Харчові
продукти) -
110год.
Разом: 110год.

15. Гук (Пасічна) О.П. Митна безпека як складова частина
національної безпеки України. Верховенство права та права
людини : тези Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених,
11-12 серп. 2010 р. м. Запоріжжя. Запоріжжя : Запорізька
міська громадська організація «Істина», 2011. С. 81-82.
Гук (Пасічна) О.П. Вітчизняна митно-тарифна політика в
умовах глобалізації у контексті норм та правил ГАТТ/СОТ.
Митна безпека. Економіка. 2010. № 1. С. 69 – 72.
Гук (Пасічна) О.П. Торговельна політика Євросоюзу
стосовно України. Перспективи розвитку інформаційних та
транспортно-митних технологій у митній справі,
зовнішньоекономічній діяльності та управлінні
організаціями : тези Міжнар. наук.-практ. конф. молодих
учених, 02 груд. 2011 р.. м. Дніпропетровськ.
Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2011.
С. 306 307.
Гук (Пасічна) О.П. Щодо проблемних питань загальних
положень Митного кодексу України, пов’язаних з
визначенням митної вартості товарів. Митна політика та
актуальні проблеми економічної безпеки України на
сучасному етапі (економіко-управлінські, правові,
інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : тези ІV
Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, 25 берез. 2011
р. м. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ : Академія митної
служби України, 2011. С. 81 – 82.
Гук О.П. Митно-тарифне регулювання як інструментарій
Світової організації торгівлі та Всесвітньої митної
організації. Наука вчера, сегодня, завтра : XIX Междунар.
научно-практ. конф. 08 декабрь 2014 г., г. Новосибирск :
СибАК, 2014. С. 61-64.

П.п.15. Дані наведені
в колонці 6.
П.п.16 Член
Українського
товариства
товарознавців і
технологів.
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Корпан Олена
Станіславівна

доцент Вінницький
торговельно-
економічний
інститут
КНТЕУ (2007р.,
спеціальність -
«менеджмент
організацій»,
кваліфікація -
магістр з
менеджменту
організацій,
менеджер-
економіст);

кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.00.04 «економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)», тема
дисертації: «Фінансова
стратегія в системі
корпоративного
управління
підприємствами».

1. Організація
торгівлі - 46год.
Разом: 46год.

2. Korpan E. Metodological aspects of the development of
enterprise financial strategy. International journal of economics
and society. March 2016. Vol. 2. Is. 5. P. 108-115 (фахове
видання); . 
Корпан О.С. Особливості сегментації ринку туристичних
послуг як складової маркетингових досліджень асортименту.
Вісник Хмельницького національного університету.
Економічні науки. 2015. № 3. Т. 3. C. 100-106 (фахове
видання);
Корпан О.С. Особливості сегментації ринку туристичних
послуг як складової маркетингових досліджень асортименту.
Вісник Хмельницького національного університету.
Економічні науки. 2015. № 3. Т. 3. C. 100-106 (фахове
видання);
Корпан О.С., Хрущ Н. А. Розробка фінансової стратегії в
системі корпоративного управління підприємством. Вісник
Хмельницького національного університету. Економічні
науки. 2013. № 5. Т. 1. С. 203–207 (фахове видання) (обсяг
власних – 2 с.);
Корпан О. С. Фінансова стратегія підприємств легкої
промисловості: принципи формування та особливості
реалізації. Моделювання регіональної економіки : зб. наук.
праць. Івано-Франківськ : Плай, 2012. № 1. С. 143–
161(фахове видання).
3. Korpan E. Dominants of financial strategy development in the
corporate business management. The effectivness of business
management: investments and innovations : collective
monograph. AMEET Sp. z.o.o., Lodz, Poland, 2016. 128 р.
(обсяг власних – 18 с.).
Корпан Обліково-аналітичні аспекти управлінських
концепцій: процеси формування та реалізації : монографія /
за наук.ред. М.П. Войнаренка, Л.В. Скоробагатової.
Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. 605 с.
(обсяг власних – 18 .);
Корпан О.С. Корпоративне управління в Україні: процеси
формування та розвитку : монографія / за наук. ред. д.е.н.,
проф. Н. А. Хрущ. Київ : Кафедра, 2012. 300 с. (обсяг
власних – 58 с.);
Корпан О.С. Маркетингові технології в умовах
інноваційного розвитку економіки [монографія/ за ред. С.В.
Ковальчук]. Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст - 2», 2011.
312 с. (обсяг власних – 7с.).

8. Науково-дослідна робота «Формування асортименту
спортивних товарів в сучасних умовах діяльності
торговельного підприємства», (2015-2017 р.р.), номер
державної реєстрації 0115U001278. Відповідальний
виконавець.

15. Корпан О.С., Коломієць Т.С., Циба С.І. Формування
ефективної товарної і цінової політики підприємства.
Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія,
методологія, практика : зб. наук. пр. молодих вчених та
студентів за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.
молодих вчених та студентів, м. Хмельницький, 16 листоп.
2015 р. Хмельницький, 2015. Т. 2. С. 91-93 (обсяг власних –
1 с.);
Корпан О.С., Кушина Л.Р., Сташко М.М. Напрямки
підвищення ефективності діяльності промислових
підприємств. Фінансові аспекти розвитку економіки
України: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр.
молодих вчених та студентів за матеріалами Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів, м.
Хмельницький, 16 листоп. 2015 р. Хмельницький, 2015. Т. 2.
С. 104-106 (обсяг власних – 1 с.);
Корпан О.С., Рожковська А.В., Жмудь А.П. Основні
тенденції розвитку ринку горіхів в Україні та світі.
Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія,
методологія, практика : зб. наук. пр. молодих вчених та
студентів за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.
молодих вчених та студентів, м. Хмельницький, 16 листоп.
2015 р. Хмельницький, 2015. Т. 2. С. 246-248 (обсяг власних
– 1 с.);
Корпан О.С., Штурба О.А. Сучасний стан та перспективи
розвитку електронної комерції в Україні. Фінансові аспекти
розвитку економіки України: теорія, методологія, практика :
зб. наук. пр. молодих вчених та студентів за матеріалами
Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та
студентів, м. Хмельницький, 16 листоп. 2015 р.
Хмельницький, 2015. Т. 2. С. 262-264 (обсяг власних – 2 с.).
Корпан О.С., Слєпцов В.О. Комерційна таємниця на
підприємстві. Фінансові аспекти розвитку економіки
України: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр.
молодих вчених та студентів за матеріалами Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів, м.
Хмельницький, 16 листоп. 2015 р. Хмельницький, 2015. Т. 2.
С. 253-255. (обсяг власних – 2 с.);

14. Керівництво студентським науковим гуртком
«Організаційно-комерційні аспекти діяльності торговельних
підприємств». 

Мале приватне
підприємство фірма
«МЕД» м. Вінниця,
наказ, тема:
«Розробка
методичного
інструментарію
виходу
підприємства на
міжнародний
ринок», 2012 р.;

П.п.2 Наукові
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.3 Монографії
зазначені в колонці 6.
П.п.8 Дані зазначені в
колонці 6.
П.п.13. Методичні
видання Корпан О.С.
Організація торгівлі.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи з
дисципліни для
здобувачів освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 0305
«Економіка та
підприємництво»»
спеціальності
6.030507
«Маркетинг»,
6.030510
«Товарознавство і
торговельне
підприємництво».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2016.
58 с.; Корпан О.С.
Організація торгівлі.
Завдання до
практичних занять з
дисципліни галузі
знань 0305
«Економіка та
підприємництво»
напряму підготовки
6.030510
«Товарознавство і
торговельне
підприємництво» та
галузі знань 0306
«Менеджмент і
адміністрування»
напряму підготовки
6.030601
«Менеджмент».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2016.
32 с.; Корпан О.С.
Організація торгівлі.
Завдання до
практичних занять з
елементами ділової
гри з
П.п.14 Дані зазначені
в колонці 6.;
П.п.15 Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
Українського
товариства
товарознавців і
технологів.

Лояніч
Григорій
Семенович

Доцент Київський
торговельно-
економічний
інститут
(1976р.,
спеціальність -
«Товарознавство
та організація
торгівлі
продовольчими
товарами»,
кваліфікація -
товарознавець
вищої
кваліфікації);

Кандидат технічних наук,
cпеціальність - 05.18.15
«Товарознавство харчових
продуктів», тема
дисертації: «Качество
стойкости к хранению
жировых продуктов типа
сливочного масла и
топленого молока»,
доцент кафедри
економіки, управління та
бухгалтерського обліку.

1. Товарознавство
(Харчові
продукти) - 22год.
Разом: 22год.

8. Науково-дослідна робота «Удосконалення виробництва
функціональних молочних продуктів з використанням
пробіотиків», (2015-2017 р.р.), номер державної реєстрації
0115U001276. Відповідальний виконавець. Науково-дослідна
робота «Вплив технологічних чинників на формування
споживних властивостей та якості рослинних олій», (2018-
2019 р.р.), номер державної реєстрації 0118U003229.
Відповідальний виконавець. 

15. Лояніч Г.С. Сучасні підходи до класифікації та
вдосконалення асортименту йогуртів та рибних пресервів.
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky.
2018. Vol. 6. No 4. P. 100-105; 
Лояніч Г.С. Деякі аспекти використання пальмової олії.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри
європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VІ міжнар.
наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17-19 верес. 2018 р. Вінниця,
2018. Ч. 2. С. 109-114;
Лояніч Г.С., Шарко В.В. Процес формування конкурентної
стратегії підприємства. Маркетингові техно-логії в умовах
глобалізації економіки України : тези доп. ХІІ Міжн. наук.-
практ. конф., м. Хмельницький, 29 лист.-01 груд. 2017 р.
Хмельницький, 2017, С. 161-162 (обсяг власних – 1 с.); 
Лояніч Г.С., Теклюк А.О. Особливості сучасної вітчизняної
та міжнародної класифікації пива. Соціально-політичні,
економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції
України : зб. наук. пр. V міжнар. наук.- практ. конф., м.
Вінниця, 07-09 черв. 2017 р. Вінниця, 2017. Ч. 2. С. 174-179
(обсяг власних – 4 с.);
Лояніч Г.С. Власенко І.Г., Гирич С.В.The problems and
perspectives of dairy market development for functional
production in Ukraine. Scientific Letters of Academic society of
Michal Baludansky. 2016. No. 5. Vol. 4. Р. 178-180 (обсяг
власних – 3 с.).

Головне управління
Держспоживслужби
у Вінницькій
області, наказ №
989-0, тема: «Оціна
якості та
безпечності
харчових
продуктів», 2017р.;

П.п.8. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.13. Методичні
рекомендації: Лояніч
Г.С., Андрусенко Н.В.
Товарознавство.
Харчові продукти,
розділ «Харчові
жири». Завдання до
лабораторних занять
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 0305
«Економіка та
підприємництво» / 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності
6.030510
«Товарознавство і
торговельне
підприємництво» /
076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізації
«Товарознавство та
комерційна
логістика». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
22 с. (обсяг власних –
11); Лояніч Г.С.
Товарознавство.
Харчові продукти.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 0305
«Економіка та
підприємництво»
спеціальності
6.030510
«Товарознавство і
торговельне
підприємництво»
спеціалізації
«Товарознавство та
комерційна
логістика». Вінниця :

38 р. 16 р. 16 р.
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Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018. –
26 с.; Лояніч Г.С.,
Тернова А.С., Сіренко
С.О. Товарознавство.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 05
«Соціальні та
поведінкові науки»
спеціальності 051
«Економіка»
спеціалізацій
«Економіка
підприємства»,
«Міжнародна
економіка»; галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування»
спеціальності 071
«Облік і
оподаткування»
спеціалізації «Облік і
оподаткування»;
спеціальності 073
«Менеджмент»
спеціалізацій
«Менеджмент
організацій»,
«Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності»; галузі
знань 18
«Виробництво та
технології»
спеціальності 181
«Харчові технології»;
галузі знань 24
«Сфера
обслуговування»
спеціальності 241
«Готельно-ресторанна
справа». Вінниця:
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2017.
39 с. (обсяг власних –
13 с.).
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»
П.п.17. Досвід
практичної роботи 16
р. 7 міс.

Паламарчук
Владислав
Ігорович

доцент Вінницький
національний
аграрний
університет
(2012р.,
спеціальність -
«Обладнання
переробних і
харчових
виробництв»,
кваліфікація -
інженер-
дослідник);

Кандидат технічних наук,
cпеціальність - 05.18.12
«Процеси та обладнання
харчових,
мікробіологічних і
фармацевтичних
виробництв», тема
дисертації:
«Обґрунтування
параметрів процесу та
обладнання конвеєрного
інфрачервоного сушіння
сировини олійного
виробництва».

1. Ідентифікація та
методи визначення
фальсифікації
товарів - 14год.
2. Стандартизація,
метрологія та
управління якістю
- 28год.
3. Товарознавство
(Непродовольчі
товари) - 42год.
4. Оцінка
відповідності -
44год.
5. Міжнародне
технічне
регулювання -
28год.
Разом: 156год.

2. Palamarchuk V., Palamarchuk I., Zozuliak O. Hydrodynamic
and diffusive parameters electro-osmotic drying of pectin
containing raw materials. Ukrainian Journal of Food Science,
2014. Vol. 2. Issue 2. Р. 318-325 (фахове видання) (обсяг
власних – 2 с.);.
Паламарчук В.І., Зав’ялов В.Л., Янович В.П., Драчишин В.І.
Експериментальна оцінка енергетичних характеристик
віброконвеєрної технологічної машини. Вібрації в техніці та
технологіях. 2015. №3 (79). С.79-85 (фахове видання) (обсяг
власних – 1 с.);.
Паламарчук В.І., Паламарчук І.П., Цуркан О.В.
Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми
інфрачервоної віброхвильової конвеєрної сушарки для
післязбиральної обробки сипкої сільськогосподарської
продукції. Збірник наукових праць Вінницького
національного аграрного університету. Технічні науки. 2015.
Вип. № 1 89). Т. 1. C. 117-123 (фахове видання) (обсяг
власних – 2 с.);.
Паламарчук В.И., Бандура В.М., Цуркан О.В.
Экспериментальное исследование технологических
параметров процесса инфракрасной сушки движущегося
шара сырья масличных культур. MOTROL. Commission of
Motorization and Energetics in Agriculture. 2015. Vol. 17. № 4.
Р. 211-214 (фахове видання) (обсяг власних – 1 с.);.
Паламарчук В.І., Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Харченко
С.О. Дослідження конкурентоздатності віброхвильової
конвеєрної інфрачервоної сушарки для післязбиральної
обробки зерна. Східно-Європейський журнал передових
технологій. 2016. № 2/7 (80). С. 79-85 (фахове видання)
(обсяг власних – 1 с.).
3. Паламарчук В.І., Паламарчук І.П., Друкований М.Ф.,
Бурова З.А. Вібромеханічна інтенсифікація процесів
сушіння оліємісткої сировини : монографія / за ред. І.П.
Паламарчука. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2017. 325 с. (обсяг
власних – 80 с.);
Паламарчук В.І., Друкований М.Ф., Бандура В.М.,
Коляновська Л.М. Удосконалення теплотехнології при
виробництві олії та біодизельного пального : монографія.
Вінниця : РВВ ВНАУ, 2014. 254 с. (обсяг власних – 60 с.).

8. Науково-дослідна робота «Вплив технологічних чинників
на формування споживних властивостей та якості
рослинних олій», (2018-2019 р.р.), номер державної
реєстрації 0118U003229. Відповідальний виконавець.
12. Паламарчук В.І. Реактор для очистки олії від мила:
патент України №66589 / Друкований М.Ф., Бандура В.М.,
Паламарчук В.І. заявл. 16.06.2011 ; опубл. 10.01.2012, Бюл.
№ 1. 4 с.
Паламарчук В.І. Вібраційна конвеєрна сушарка з
інфрачервоними випромінювачами: патент України №87767
/ Паламарчук І.П., Бандура В.М., Паламарчук В.І. заявл.
28.02.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4. 4 с.

Вінницький
національний
технічний
університет,
посвідчення № 08-
33-06, тема:
«Стандертизація,
метрогологія та
управління якістю»,
2018 р.;
Академічне
товариство Міхала
Балудянського (м.
Кошице,
Словаччина) та
Університет
центральної
Європи (м. Прешов,
Словаччина),
сертифікат, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher education:
European Experience
and Global Trends»,
2019 р;

П.п.2. Наукові
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.3. Дані про
монографії зазначені
в колонці 6.
П.п.8. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.12. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.13. Методичні
рекомендації:
Паламарчук В.І.
Стандартизація,
метрологія та
управління якістю.
Завдання до
практичних занять
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
47 с.; Паламарчук В.І.
Кваліметрія. Завдання
до практичних занять
для здобувачів
освітнього ступеня
«магістр» галузі знань
07 «Управління та
адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
45 с.; Паламарчук В.І.
Кваліметрія.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«магістр» галузі знань
07 «Управління та
адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
14 с.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»

Сіренко
Світлана
Олександрівна

Доцент Київський
торгово-
економічний
інститут
(1972р.,
спеціальність -
«Товарознавство
і організація
торгівлі
промисловими
товарами»,
кваліфікація -
товарознавець
вищої
кваліфікації);

Кандидат технічних наук,
cпеціальність - 05.19.08 «
Товарознавство
промислових товарів і
сировини легкої
промисловості», тема
дисертації: «Повышение
долговечности декора и
потребительских свойств
фарфоровой посуды»,
доцент кафедри
товарознавства та
організації торгівлі
продовольчими та
непродовольчими
товарами.

1. Товарознавство
(Послуги) - 32год.
2. Товарознавство
(Непродовольчі
товари) - 94год.
3.
Матеріалознавство
та основи
технології
виробництва
товарів - 14год.
4. Експертиза
товарів - 18год.
Разом: 158год.

1. Sirenko S., Komakha V., Merezhko N., Svderskiy V. Analysis
of the effect of modifcation on the pecularities of its interaction
with acrylic flm. Eastern-European Journal of Enterprise
technloges. 2017. № 1/6 (85). Р. 23-27, 59-60 (SCOPUS) (обсяг
власних – 2 с.);
Sirenko S., Merezhko N., Shulga O. Analysis of properties of
modified kaolins and water dispersion paints developed on their
base. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.
2016. № 5/6 (83). Р.11-16, 55-67 (SCOPUS) (обсяг власних – 6
с.); 
Сіренко С.О. Вивчення ринку і формування попиту на ринку
кормів для домашніх тварин. Інфраструктура ринку. 2019. №
32. С. 213-218. URL:
hhttp://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/32
_2019_ukr/33.pdf (фахове видання, Index Copernicus);
Сіренко С.О. Оцінювання конкурентоспроможності як
передумова формування стратегії розвитку торговельного
підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. № 35. С. 173-178.
URL:
hhttp://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/35.pdf
(фахове видання, Index Copernicus);
Сіренко С.О., Тернова А.С., Мережко Н.В. Особливості
діяльності підприємств сфери послуг в ринковому

ТОВ «Старт-С», м.
Вінниця, наказ № 5,
тема: ««Експертиза
непродовольчих
товарів»», 2017р.;

П.п.1. Наукові
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.2. Наукові
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.3. Підручник та
посібники зазначені в
колонці 6.
П.п.8. Науково-
дослідна тема
зазначена в колонці 6.
П.п.13. Методичні
рекомендації: Сіренко
С.О. Експертиза
наркотичних,
отруйних та
вибухових речовин.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня

43 р. 14 р. 15 р.
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середовищі України. Інтелект XXI. 2017. Вип. 5. С. 68-72
(фахове видання) (обсяг власних – 2 с.);
2. Сіренко С.О., Тернова А.С., Мережко Н.В. Стан ринку
кулькових ручок в Україні. Товари і ринки. 2017. № 2 (24). С.
96-103 (фахове видання) (обсяг власних – 3 с.);
Сіренко С.О., Мельник Т.С. Маркетинг на залізничному
транспорті України в умовах реформування галузі та у
перспективі. Українська залізниця. 2017. № 11-12. С. 23-28
(фахове видання) (обсяг власних – 3 с.);
Сіренко С.О., Тернова А.С., Мережко Н.В. Товарознавство.
Спортивні товари : навч. посіб. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 248 с. (навчальний
посібник) (обсяг власних – 82 с.);
3. Сіренко С.О., Мережко Н.В., Мокроусова О.Р., Коптюх
Л.А., та ін. Товарознавство. Непродовольчі товари :
підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 760 с.
(обсяг власних – 76 с.);
Сіренко С.О. та ін. Товарознавство : навч. посіб. Вінниця :
ТОВ «Вінницька міська друкаря», 2015. 272 с. (навчальний
посібник) (обсяг власних – 45 с.); 
Сіренко С.О., Погріщук Б.В., Красільник Т.В., Тернова А.С.
Комерційна логістика : навч. посіб. Вінниця : ПП Балюк І.Б.,
2014. 228 с. (гриф МОН) (обсяг власних – 60 с.). 

8. Науково-дослідна робота «Розробка асортиментної
стратегії підприємства торгівлі», (2018-2019 р.р.), номер
державної реєстрації 00118U003234. Науковий керівник.
Науково-дослідна робота «Формування асортименту
спортивних товарів в сучасних умовах діяльності
торговельного підприємства», (2015-2017 р.р.), номер
державної реєстрації 0115U001278. Відповідальний
виконавець.

14. Керівництво студентським науковим дискусійним
клубом «Товарознавство та експертиза товарів».
Робота у складі журі І етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів
вищих навчальних закладів освіти по спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
Крижанівський О.М., Грамота за номінацію «За високу
практичну цінність рекомендацій та пропозицій».

15. Сіренко С.О. Шляхи спрощення митних процедур в
Україні. Scientific letters of academic society of Michal
Baludansky. 2019. Vol. 7. No. 4. Р. 95-97;
Сіренко С.О. Оцінка споживних властивостей скляних
виробів. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні
виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VІІ
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 05-07 червн. 2019 р.
Вінниця, 2019. Ч. ІІІ. С. 66-73; 
Сіренко С.О. Система технічного регулювання в Україні:
стан та перспективи розвитку. Соціально-політичні,
економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції
України : зб. наук. пр. VІ міжнар. наук.-практ. конф., м.
Вінниця, 17-19 верес. 2018 р. Вінниця, 2018. Ч. 2. С. 114-
123;
Сіренко С.О., Тернова А.С. Стан ринку матеріалів із
деревини в Україні. Сучасне матеріалознавство та
товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали V
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 14-15
берез. 2018 р. Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 187-190 (обсяг
власних – 2 с.);
Сіренко С.О., Тернова А.С. Товарознавча експертиза
механічних олівців. Актуальні проблеми теорії і практики
експертизи товарів : матеріали V Міжнар. наук.-практ.
Інтернет-конф., м. Полтава, 20-22 берез. 2018 р. Полтава :
ПУЕТ, 2018. С. 320-323 (обсяг власних – 2 с.).

«магістр» галузі знань
07 «Управління та
адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
32 с.; Сіренко С.О.
Товарознавство.
Послуги. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
51 с.; Сіренко С.О.
Товарознавство.
Послуги. Завдання до
практичних занять
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
35 с.
П.п.14. Дані зазначені
в колонці 6.;
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»
П.п.17. Досвід
практичної роботи 15
р. 6 міс.
П.п.18. Наукове
консультування ПП
«Культтовари-
Вінниця».

Тернова Алла
Станіславівна

Доцент Київський
торговельно-
економічний
інститут
(1980р.,
спеціальність -
«Товарознавство
і організація
торгівлі
промисловими
товарами»,
кваліфікація -
товарознавець
вищої
каліфікації);

Кандидат технічних наук,
cпеціальність - 05.19.08 «
Товарознавство
промислових товарів і
сировини легкої
промисловості», тема
дисертації: «Разработка
ассортимента и
исследование
потребительских свойств
тканей из
комбинированных
петлистых нитей», доцент
кафедри товарознавства та
маркетингу.

1. Товарознавство
(Непродовольчі
товари) - 72год.
2. Товарознавство
- 28год.
3. Теоретичні
основи
товарознавства -
24год.
4. Митна справа -
52год.
Разом: 176год.

1. Ternova А., Hryhorenko I., Artyukh T., Yaheliuk S., Cernavca
M. Influence of the alloy composition on determining the
millesimal fineness of gold by X-ray fluorescent and assay
analysis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.
2018. Vol. 5. № 12 (95). Р.6-18, 65,66. (SCOPUS) (обсяг
власних – 3 с.);
Ternova А., Hryhorenko I., Artyukh T., Kupalova G.,
Bazylevych V. Improving a procedure for determining the assay
of gold in a precious alloy of different composition using a
touchstone. Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies. 2018. Vol. 5. № 12 (95). Р.6-18, 65,66 (SCOPUS)
(фахове видання) (обсяг власних – 3 с.).
2. Тернова А.С. Позиціювання продукції ТОВ «Бріз-Т» як
один із етапів формування товарної політики підприємства.
Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 (14). URL:
http: //pev.kpu.zp.ua/vypusk-3-14 (фахове видання, Index
Copernicus );
Тернова А.С., Мережко Н.В., Сіренко С.О. Стан ринку
кулькових ручок в Україні. Товари і ринки. 2017. № 2 (24). С.
96-103 (фахове видання) (обсяг власних – 3 с.);
Тернова А.С., Шарко В.В Оцінка якості обслуговування
покупців у підприємстві роздрібної торгівлі.
Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 18. С. 112-
116 (фахове видання) (обсяг власних – 2 с.);
Тернова А.С., Сіренко С.О., Мережко Н.В. Особливості
діяльності підприємств сфери послуг в ринковому
середовищі України. Інтелект XXI. 2017. Вип. 5. С. 68-72
(фахове видання) (обсяг власних – 2 с.);
Тернова А.С., Григоренко І.В. До питання класифікації
деяких товарів для активного відпочинку. Товарознавчий
вісник : зб. наук. пр. Луцьк : Луцький НТУ. 2016. Вип. 9. С.
69-76 (фахове видання) (обсяг власних – 4 с.).
3. Тернова А.С., Сіренко С.О., Мережко Н.В.
Товарознавство. Спортивні товари : навч. посіб. Вінниця :
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 248 с.
(навчальний посібник) (обсяг власних – 82 с.);
Тернова А.С., Сіренко С.О., Погріщук Б.В., Красільник Т.В.
Комерційна логістика : навч. посіб. Вінниця : ПП Балюк І.Б.,
2014. 228 с. (навчальний посібник гриф МОН) (обсяг
власних – 60 с.). 
Ternova A.S., Sharko V.V. Theoretical principles of the strategic
approach to trade enterprise competitiveness promotion:
Competitiveness of entrepreneurial structures: features and
prospects : Collective monograph. Agenda Publishing House,
Coventry, United Kingdom, 2018 Р. 134-143 (колективна
монографія) (обсяг власних – 5 с.).

8. Науково-дослідна робота «Формування асортименту
спортивних товарів в сучасних умовах діяльності
торговельного підприємства», (2015-2017 р.р.), номер
державної реєстрації 0115U001278. Науковий керівник. 
Науково-дослідна робота «Розробка асортиментної стратегії
підприємства торгівлі», (2018-2019 р.р.), номер державної
реєстрації 00118U003234. Відповідальний виконавець.

14. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт
студентів вищих навчальних закладів освіти по
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», Коваль А.В., Грамота за номінацію «За
найкраще висвітлення спеціалізації досліджуваного
об’єкта»; Савіна Н.А., Грамота за перемогу у номінації «За
високу практичну цінність рекомендацій та пропозицій»;
Казміришена Л.В., Грамота за перемогу у номінації «За
високий рівень висвітлення спеціалізації досліджуваного
об’єкта». 
Робота у складі журі І етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади.

15. Тернова А.С., Григоренко І.В. Визначення інтегрального
показника якості шкільної форми. Молодий вчений. 2019. №
5 (69). С. 276-280 (обсяг власних – 3 с.);
Тернова А.С., Григоренко І.В. Дослідження уподобань
споживачів з метою пошуку напрямів підвищення
конкурентоспроможності швейних виробів. Молодий
вчений. 2018. № 5 (57). С. 184-189 (обсяг власних – 3 с.);
Тернова А.С. Класифікація асортименту офісної. Scientific
letters of academic society of Michal Baludansky. 2019. Vol. 7.
No. 4. Р. 101-104;
Тернова А.С. Виявлення споживчих переваг на ринку

ТОВ «Старт-С», м.
Вінниця, наказ № 5,
тема:
««Асортимент
нових видів
непродовольчих
товарів»», 2017р.;

П.п.1. Основні
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.2. Основні
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.3. Навчальний
посібник та
монографія зазначені
в колонці 6.
П.п.8. Науково-
дослідна тема
зазначена в колонці 6.
П.п.13. Методичні
рекомендації: Тернова
А.С. Митна справа.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«магістр» галузі знань
07 «Управління та
адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
80 с. Тернова А.С.,
Гирич С.В.
Товарознавчі складові
ринкознавства.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 0305
«Економіка та
підприємництво».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
40 с. (обсяг власних
20 с.); Тернова А.С.,
Гирич С.В.
Теоретичні основи
товарознавства.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізації
«Товарознавство та
комерційна
логістика». Вінниця :
Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2017.
45 с. (обсяг власних –
23).
П.п.14. Дані зазначені
в колонціі 6.;
П.п.15. Дані зазначені
в колонціі 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство

33 р.
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наметів. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні
виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VІІ
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 05-07 червн. 2019 р.
Вінниця, 2019. Ч. ІІІ. С. 73-81; 
Тернова А.С. Аналіз існуючих класифікацій одягу.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри
європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VІ міжнар.
наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17-19 верес. 2018 р. Вінниця,
2018. Ч. 2. С. 123-135.

товарознавців і
технологів»
П.п.18. Наукове
консультування ТОВ
«Старт-С», м.
Вінниця.

Шарко Віталій
Вікторович

Доцент Вінницький
торговельно-
економічний
інститут
Київського
національного
торговельно-
економічного
університету
(2006р.,
спеціальність -
«Товарознавство
та комерційна
діяльність»,
кваліфікація -
спеціаліст з
товарознавства
та комерційної
діяльності,
товарознавець);

Кандидат економічних
наук, cпеціальність -
08.00.04 «Економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)», тема
дисертації: «Механізм
інтенсифікації
виробництва
конкурентоспроможної
продукції підприємств
легкої промисловості».

1. Комерційна
діяльність - 0год.
2. Товарознавство
(Харчові
продукти) - 42год.
3. Товарознавство
(Непродовольчі
товари) - 16год.
4. Товарознавство
- 44год.
5. Організація
торгівлі - 68год.
Разом: 170год.

1. Шарко В., Андрусенко Н. Алгоритм оцінки факторів
впливу на інтенсифікацію виробництва промислових
підприємств. Economic Annals-XXI. 2016. 162(11-12). С. 68-
72 (SCOPUS) (обсяг власних – 2 с.).
2. Шарко В., Власенко І., Семенюк І. Зовнішньоекономічна
діяльність промислових підприємств України: адаптаційний
потенціал. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5 (121). С. 35-45 (фахове
видання) (обсяг власних – 4 с.);
Шарко В.В., Лояніч Г.С. Взаємодія маркетингових та
логістичних технологій на підприємстві. Вісник
Хмельницького національного університету. Економічні
науки. 2018. № 5. Т. 2. С. 169-172 (фахове видання) (обсяг
власних – 2 с.);
Шарко В.В., Буга Н.Ю. A strategic approach to management of
innovative marketing of regions. Держава та регіони.
Економіка та підприємництво. 2018. Вип. 103. Т. 4. С. 96-105
(фахове видання) (обсяг власних – 5 с.);
Шарко В.В. Формування системи стратегічного управління
конкурентоспроможністю підприємства. Інфраструктура
ринку. 2018. Вип. 20. С. 149-155. URL :
http://www.marketinfr.od.ua /journals /2018/20_2018 ukr/ 27.pdf
(фахове видання); 
Шарко В.В., Тернова А.С. Оцінка якості обслуговування
покупців у підприємстві роздрібної торгівлі.
Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 18. С. 112-
116 (фахове видання) (обсяг власних – 2 с.).
3. Sharko V.V., Ternova A.S. Theoretical principles of the
strategic approach to trade enterprise competitiveness promotion
: Competitiveness of entrepreneurial structures: features and
prospects : Collective monograph. Agenda Publishing House,
Coventry, United Kingdom, 2018. Р. 134-143 (обсяг власних –
5 с.);
Шарко В.В. Удосконалення економічних механізмів
управління сучасними системами підприємств, корпорацій,
галузей, регіонів, країн : монографія / за заг. ред. Ю.З.
Драчука, В.Я. Швеця. Луганськ : Національний гірничий
університет, 2014. 402 с. (колективна монографія) (обсяг
власних – 5 с.);
Шарко В.В. Формування механізму стійкого розвитку
економіки: теорія та практика : колективна монографія / В.В.
Шарко та ін. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014.
438 с. (колективна монографія) (обсяг власних – 5 с.);
Шарко В.В. Інноваційне управління промисловими
підприємствами в системі ефективного використання
конкурентного потенціалу : монографія / За наук. ред. д-ра
екон. наук, проф. В.М. Нижника. Хмельницький : ХНУ.
2014. 547 с. (колективна монографія) (обсяг власних – 37 с.);
Шарко В.В. Маркетингові аспекти управління інноваційним
розвитком / За ред. д.е.н. проф. С.М. Ілляшенка. Суми: ТОВ
«Друкарський дім «Папірус», 2014. 478 с. (колективна
монографія) (обсяг власних – 9 с.);
Шарко В.В., Бондаренко В.М., Поліщук І.І. Маркетинговий
менеджмент : навч. посіб. Вінниця : Видавничо-редакційний
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 224 с. (навчальний посібник)
(обсяг власних – 86 с.).

8. Науково-дослідна робота «Методичні засади формування
конкурентної стратегії підприємства торгівлі» (2017-2018
р.р.), номер державної реєстрації 0117U004219. Науковий
керівник.

14. Керівництво студентським науковим гуртком
«Організаційно-комерційні аспекти діяльності торговельних
підприємств».

15. Шарко В.В., Андрусенко Н.В. Логістичне забезпечення
конкурентоспроможності промислового підприємства .
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky.
2019. Vol. 7. No 3. P. 101-106 (обсяг власних – 3);
Шарко В.В. Маркетингові метрики як інструмент аналізу
ефективності діяльності промислового підприємства.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри
європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VІІ Міжнар.
наук.-практ. конф., м. Вінниця, 05-07 червн. 2019 р. Вінниця,
2019. Ч. ІІІ. С. 81-88;
Шарко В.В., Савко О.Я. Зарубіжний досвід реалізації
інноваційних освітніх програм в Україні. Scientific Letters of
Academic Society of Michal Baludansky. 2018. Vol. 6. No. 1. Р.
170-172 (обсяг власних – 2);
Шарко В.В. Компонентний склад протеїнів: якість
харчування спортсменів. Соціально-політичні, економічні та
гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб.
наук. пр. VІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17-19
верес. 2018 р. Вінниця, 2018. Ч. 2. С. 135-140;
Шарко В.В., Кашпрук М.М. Особливості створення
інтернет-магазину як форма електронного продажу товарів.
Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні:
проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжн.
наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених, м. Львів, 24-25
квіт. 2018 р. Львів, 2018. С. 118-120 (обсяг власних – 2 с.).

Academic Society of
Michal Baludansky,
Pan-European
University in
Bratislava,
сертифікат №
023/1-2018, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher eduation:
European Experience
and Global Trends»,
2018 р.;
Вінницький
національний
аграрний
університет,
сертифікат № 75/18,
тема: «Управління
якістю», 2018 р.;
Академічне
товариство Міхала
Балудянського (м.
Кошице,
Словаччина) та
Університет
центральної
Європи (м. Прешов,
Словаччина),
сертифікат, тема:
«Modern teaching
methods and
innovative
technologies in
higher education:
European Experience
and Global Trends»,
2019 р;

П.п.1. Наукова
публікація зазначена в
колонці 6.
П.п.2. Наукові
публікації зазначені в
колонці 6.
П.п.3. Монографії та
навчальний посібник
зазначені в колонці 6.
П.п.8. Науково-
дослідна тема
зазначена в колонці 6.
П.п.13. Методичні
рекомендації: Шарко
В.В. Організація
торгівлі. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів
освітнього ступеня
«бакалавр» галузі
знань 07 «Управління
та адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2019.
40 с. Шарко В.В.,
Сіренко С.О.
Експертиза товарів.
Завдання до
лабораторних занять
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «магістр»
галузі знань 07
«Управління та
адміністрування».
Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
42 с. (обсяг власних –
21 с.); Шарко В.В.
Організація торгівлі.
Методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти освітнього
ступеня «бакалавр»
галузі знань 07
«Управління та
адміністрування»
спеціальності 073
«Менеджмент»
спеціалізації
«Менеджмент
організацій». Вінниця
: Видавничо-
редакційний відділ
ВТЕІ КНТЕУ, 2018.
29 с.
П.п.14. Дані зазначені
в колонці 6.;
П.п.15. Дані зазначені
в колонці 6.
П.п.16. Член
професійного
об’єднання
«Українське
товариство
товарознавців і
технологів»
П.п.18. Наукове
консультування ПП
«Культтовари-
Вінниця».


