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Підручники 

       

Навчальні посібники 

1 Богданова Т.І.,  

Новицький М.В.  

Менеджмент продуктивності Одеса: ОНЕУ. 2015. ротапринт. 

НМЛ 
13,7   

2 Іванова Л.В., Сорока О.В. Державне регулювання 

зайнятості. 

Одеса: ОНЕУ,  ротапринт, 2015 

р.  НМЛ 

19 
+  

Брошури 

       

Наукові статті у міжнародних періодичних виданнях 

– у країнах дальнього зарубіжжя 

1 Nikiforenko V.G., 

 Бережна О.Ю. 

Prospects of development of 

labour virtual migration are in 

Ukraine  

Actual problems of modern 

economy development. Scientific 

journal «ECONOMICS AND 

FINANCE» // Collection of 

scientific articles.  Thorpe-Bowker, 

Melbourne, Australia, 2015. – 332 

p. S. 167-172 

0,6   

2 Nikiforenko V.G., 

 Табанова А.І. 

Update interdisciplinary 

approaches to gender terminology 

Actual problems of modern 

economy development. Scientific 

journal «ECONOMICS AND 

FINANCE» // Collection of 

scientific articles.  Thorpe-Bowker, 

Melbourne, Australia, 2015. – 332 

0,5   

 

 

 

 

 



p. S. 172-176. 

3 Nikiforenko V.G., 

 Кравченко В.О. 

Tools influence on managerial 

staff in terms of innovation 

 

Socio-economic aspects of 

economics and management:  

Scientific journal «ECONOMICS 

AND FINANCE» // Vol. 2 - Aspekt 

Publishing, Taunton, MA, United 

States of America, 2015.-  

364 p.S. 312-316. 

0,5   

4 Nikiforenko V.G., 

 Кравченко В.О. 

Organizational culture as strategic 

factor of competitiveness of the 

enterprise 

Economics, management, law: 

problems and prospects: Scientific 

journal «ECONOMICS AND 

FINANCE» // Vol. 1 - Agenda 

Publishing House, United Kingdom, 

Coventry, West Midlands, CV1 2FL, 

2015.- 368 p. S. 236-240.  

0,5  

 

5 Збрицька Т.П. Ефективність освітніх 

технологій у вищий школі 

МНПК «Научно-практическое 

решение продовольственной, 

энергетической и социально-

экономической  проблем развития 

общества в условиях 

 финансово-экономического 

кризиса» г. Ольштин, Польща 3-4  

квітня, 2015. С.43-46 

0,16 

  

6 Сорока О.В., 

 Кривцова М.С. 

Development of social strategies 

at enterprises of Ukraine 

Economics, management, law: 

problems and prospects: collection 

of scientific articles. - agenda 

publishing house, coventry, united 

kingdom. 2015. P.  (нет данных) 

0,56  - 

7 Бережна О. Ю.  «Кластерний аналіз: визначення 

взаємозв’язку міграційних 

процесів та стану ринку праці»,  

Мат-ли МНПК: «Перспективні 

питання економіки та управ-

ління». Монреаль, Канада, 26-30 

жовтня 2015 року. (у друку) 

   

– у країнах СНД 



       

Наукові статті у загальнодержавних періодичних виданнях 

1 Куліков Ю.М., 

 Йолкіна О.В. 

Соціальна сфера в сучасному 

реформуванні економіки 

України 

«Україна: аспекти праці», 2015, 

4. С. 38-45. 

1,2  

 

Наукові статті у збірниках наукових праць ОНЕУ 

1 Куліков Ю.М., 

 Йолкіна О.В. 

Соціально-трудові відносини у 

подоланні бідності зайнятого 

населення 

Вісник соціально-економічних 

досліджень: зб. наук. праць. – 

Одеса: ОНЕУ, 2015. - № 2. (у 

друку) 

1,2 

 

 

 

2 Сорока О.В.,  

 Кривцова М.С 

Сучасні підходи до формування 

та реалізації регіональної 

соціальної політики в Україні 

Вісник соціально-економічних 

досліджень: зб. наук. праць 

ОНЕУ. – Одеса, 2015. - №57. вип. 

2.  – С. (у редакції) 

0,74  

 

3 Сало Я. В. Системний підхід у дослідженні 

стратифікаційних процесів 

Науковий вісник Одеського 

національного економічного 

університету. – Одеса,  2015, №3 

(223). -  С.134-145 

0,75  

 

Наукові статті в інших фахових виданнях та збірниках наукових праць 

1 Никифоренко В.Г. 

 

Рецензія на підручник 

«Управління персоналом» 

Журнал «Україна: аспекти 

праці».- 2015. –  № 2. – С. 48.   

0,2 
  

2 Іванова Л.В. До питання про ефективність 

соціальної складової у механізмі 

державного регулювання 

зайнятості 

Мат-ли МНПК (Львів, 30-31 січня 

2015 р. Ч. ІІ. – Львів: ЛЕФ, 2015. – 

С. 41-44. 

0,26 

+  

3 Іванова Л.В. Щодо питання державного 

регулювання нестандартних 

форм зайнятості 

Збірник тез наукових робіт 

учасників  МНПК (м. Одеса, 20-21 

березня 2015 р. / О.: ЦЕДР, 2015. 

– С. 82-85. 

0.25 

+  

4 Збрицька Т.П. Мотивація як механізм 

підвищення діяльності 

персоналу 

Глобальні та національні проб-

леми економіки. Електронне  

наукове фахове видання, засно-

ване Миколаївським національним 

0,6 

+  



університетом імені В.О. 

Сухомлинського. ISSN 

(Online): 2313-2137.Випуск № 2. 

Грудень 2014 р. С.942-947  

5 Колесник О.І. До питання щодо рівня та 

якості життя українців 

Збірник матеріалів ХІ 

Всеукраїнської НП інтернет-

конференції "Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку" (30-31 

січня 2015 р., м.Переяслав-

Хмельницький). Стр.132-136 

0,3 

  

6. Бережна Олександра 

Юріївна 

 «Віртуальна міграція як 

сучасна форма трудової 

міграції в Україні»  

Мат-ли МНП інтернет-

конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації», 10-

11 липня 2015 року, м. Переяслав- 

Хмельницький с.25-28 

0,25 

  

Тези науково-методичних конференцій 

1 Никифоренко В.Г.  

 

Головні складові формування 

інноваційної поведінки 

персоналу підприємства 

Формування потенціалу еко-

номічного розвитку промислових 

підприємств. Мат-ли І  МНП 

Інтернет-конференції (м. Одеса 

23-24 квітня 2015 року). Одеса. - 

ОНПУ, 2015. – С. 24-25.   

0,2   

2 Никифоренко В.Г.  

 

Управління знаннями  як основа 

конкурентних переваг 

підприємства 

 

Актуальні проблеми менедж-

менту: теоретичні і практичні 

аспекти. Мат-ли ІІ  МНПК (м. 

Одеса 4-5 червня 2015 року). – 

Одеса.- Атлант, 2015. – С. 24-25.    

0,2   

3 Никифоренко В.Г. Чинники впливу на якість 

підготовки фахівців 

Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в 

умовах євроінтеграції. Науково-

методичні засади розвитку 

0,2   



сучасної економічної освіти. 

Мат-ли  НМК. – Одеса. ОНЕУ. 

5.02.2015. – С. 21-23    

4 Nikiforenko V.G. Approaches to the regulation of 

non-standard forms of 

employment in the labor market 

Ukraine 

XI International scientific-practical 

conference "Fundamental and 

Applied Science - 2015" - United 

Kingdom (30.10-7.11.2015) - 

Publishing house Education and 

Science s.r.o.  Economics / 5 

Human Resource Management – 

102 P., 28-30 p. 

0,2   

5 Богданова Т.І. Щодо якості підготовки 

магістрів 

Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в 

умовах євроінтеграції. Науково-

методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти. 

Мат-ли НМК. – Одеса.  ОНЕУ, 

5.02.2015 р., С.168-170 

0,18   

6 Іванова Л.В. До питання про формування 

професійно значущих якостей 

майбутніх магістрів 

економічного профілю 

Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в 

умовах євроінтеграції. . Науково-

методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти. 

Мат-ли НМК. – Одеса. ОНЕУ, 

5.02.2015 р., С.72-74 

0,4   

7 Збрицька Т.П., 

 Новицький М.В. 

Досвід впровадження 

інтерактивних методів 

навчання у вузі 

Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в 

умовах євроінтеграції. . Науково-

методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти. 

Мат-ли НМК. – Одеса. ОНЕУ, 

5.02.2015 р., С.69-71 

0,14 +  

8 Сорока О.В., Науково-дослідна діяльність Проблеми та шляхи забезпечення 0,08   



 Кривцова М.С. магістрів як чинник формування 

професійної компетенції 

якості економічної освіти в 

умовах євро інтеграції. . Науково-

методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти. 

Мат-ли НМК. – Одеса. ОНЕУ, 

2015. – С. 218-219 

9 Вдовіна Т.Д., 

 Колесник О. І. 

До питання щодо вдосконалення 

самостійної роботи студентів 

в сучасних умовах 

Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в 

умовах євро інтеграції. . Науково-

методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти. 

Мат-ли НМК. – Одеса. ОНЕУ, 

5.02.2015 р. С.129-130 

0,1 +  

10 Йолкіна О.В. Особенности преподавания 

дисциплин на иностранном 

языке как инструмент 

формирования компетенций 

будущих специалистов 

Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в 

умовах євроінтеграції. . Науково-

методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти. 

Мат-ли НМК – Одеса.. ОНЕУ, 

5.02.2015 р., С.143-144 

0,12   

11 Карпенко Н.В. Забезпечення якості вищої 

освіти: практична підготовка 

фахівців 

Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в 

умовах євро інтеграції. . Науково-

методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти. 

Мат-ли НМК. – Одеса. ОНЕУ, 

5.02.2015 р., с.119-120 

0,1   

12 Карпенко Н.В. Розбалансованість у сфері 

доходів населення: регіональний 

аспект 

Трансформація соціально-

трудової сфери: сучасні виклики, 

тенденції, домінанти іннова-

ційного розвитку / Інтернет-

конференція, приурочена  до 50-

річчя кафедри управління 

0,15   



персоналом та економіки праці 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 

[Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: http://stvua.com/?p=174 

13 Перепельчук Т.В. Практичне навчання магістрів 

як важливий чинник їх 

професійної компетенції 

Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в 

умовах євроінтеграції. . Науково-

методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти. 

Мат-ли НМК. – Одеса. ОНЕУ, 

5.02.2015 р., с.183-185 

0,18   

14 Кривцова М.С. Шляхи активізацій науково-

дослідної діяльності студентів 

Економічні аспекти розвитку 

країни: сучасний стан, проблеми 

та перспективи: матеріали МНП 

Інтернет- конференції 

економічного спрямування. – 

Тернопіль, 2015. – С. 56-59 

0,23 

 

  

15 Бережна О.Ю.  «Кореляція між ринком праці 

та міграцією у регіонах 

України»  

Мат-ли МНПК «Соціально-

економічний розвиток держави: 

досвід, проблеми, перспективи», 

23-24 жовтня 2015 року, м. Київ, 

с.24-27 

0,25 +  

16 Табанова А.І. ««Гендер», підходи та недоліки 

його визначення»   

 

Мат-ли МНП інтернет-

конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації», 10-

11 липня 2015 року, м. Переяслав- 

Хмельницький, с. 32-34 

0,1   

17 Табанова А.І. «Гендерна соціалізація» 

-  

Мат-ли МНПК «Розвиток нової 

економічної системи на світо-

вому, державному та регіональ-

ному рівнях»,30- 31 січня 2015 р., 

Львів, С. 56-58 

0,2   



18 Табанова А.І. «Гендерно – рольові 

конфлікти»,  

Мат-ли МНПК «Управління 

економічними процесами у 

світовій і національній еконо-

міці»,  23-24 січня 2015 р., м. Київ, 

С. 87-89 

0,2   

Наукові статті та виступи у газетах,  журналах, на телебаченні та інші 

       

                                                                                                                                44,5 

 

 


