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№ 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

Найменування 

опублікованої 

наукової роботи 

(мовою видання) 

Видавництво (або назва 

видання), рік видання, номер 

тому, номери першої та 

останньої сторінок роботи, 

посилання на електронний 

варіант 

Обсяг 

умовних 

друк. арк., 

кафедри/ 

всього  

Прізвище 

співавтора 

Посилання на 

електронну 

базу даних 
Scopus, Web of 

science, 

Copernicus, 

Google Scholar 

Публікації, 

включені до 

репозита-

рію універ-

ситету  

(+ / -) 

Підпис 

інспек

тора 

НМВ* 

                                                                                              Монографії 

1. 
Звєряков М.І. 

Жданова Л.Л. 

Шараг О.С. 

Нова 

індустріалізація як 

модель економічного 

розвитку України 

Одеса: Астропринт, 2017. – 

244 с. С.8-88; 226-231. 

14,18 / 

14,18 

Жданова Л.Л. 

Шараг О.С. 

http://dspace.on

eu.edu.ua/jspui/

bitstream/12345

6789/6473/1/Но

ва%20індустріа

лізація%20як%

20модель%20е

кономічного%2

0розвитку%20

України.pdf 

+  

2. Жданова Л.Л. 

Україна у світовій 

економіці: вимір 

вартісних показників 

розвитку 

Статистичне та експертно-

аналітичне забезпечення 

управління сталим розвитком 

економіки і соціальної сфери : 

моногр. / [за ред.. В.Г. 

Маргасової]. – Чернігів : 

Черніг. Нац. Технол. Ун-т, 

2017. С 38-50. 

http://ir.stu.cn.ua/bitstream/hand

le/123456789/15049/СЗУ-

2017web_Колективна%20моно

0,8/35,97 

Шкарлет, С. 

М.; 

Ашихміна, Д. 

І.; Дусь, Т. В.; 

Попова, В. В., 

та ін. 

https://scholar.g

oogle.com.ua/sc

holar?hl=ru&as_

sdt=0%2C5&q=

Статистичне+т

а+експертно-

аналітичне+заб

езпечення+упр

авління+сталим

+розвитком+ек

ономіки+і+соці

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



графія_до%20друку%2bрепоз

итарій%20ЧНТУ_змінсклад.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

альної+сфери%

3A+колективна

+монографія&b

tnG= 

3. 
Уперенко 

Н.А. 

К проблематике 

сущности и влияния 

менталитета 

 

 «Актуальные проблемы 

экономики». - изд. Гринь, 

Херсон, 2017, Стр.431-465 

1,5 - - +  

Підручники   

1. 
Видобора 

В.В. 

Matematical methods 

and models for master 

of economics. 

Тбілісі 2017. – «Universal». 1,5/2,0 

Козак Ю.Г. 

Мацкул, В.М. 

Чепурна О.Є. 

Черевко Є.В. 

Чернишев 

В.Г., та ін.. 

- 

 

 

+ 
 

2. Макуха С.М. 

Пропедевтичний 

курс з філософії 

науки 

Пропедевтичний курс з 

філософії науки: 

підручник/О.П. Сидоренко, 

С.С. Корлюк, В.В. Власов та 

ін.; за ред. О.П. Сидоренка – 

К.: «Освіта України», 2017 – 

430 с. 

1,25/24,99 

 

Сидоренко О.

П, Корлюк 

С.С. та інш. 

- 

 

 

Навчальні посібники   

2. 

Несененко 

П.П. 

Патлатой 

О.Є. 

Артеменко 

О.А. 

Сучасні економічні 

теорії: Навчальний 

посібник 

Одеса: ОНЕУ, 2017. – 326 с 

 

 

21,7/21,7 

Несененко 

П.П. 

Патлатой О.Є. 

Артеменко 

О.А. 

- -  

3. 

Артеменко 

О.А. 

Несененко 

П.П. 

Історія економічних 

учень: навчальний 

посібник 

Одеса: ОНЕУ : ФОП                  

Гуляєва В. М., 2017. – 448 с. 

 

30,53 

/30,53 

Артеменко 

О.А. 

Несененко 

П.П. 

- -  

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%2C+%D0%AE.%D0%93.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%BA%D1%83%D0%BB%2C+%D0%92.%D0%9C.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%9E.%D0%84.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%84.%D0%92.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%92.%D0%93.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%92.%D0%93.


4. Видобора В.В. 

Macroeconomics: 

Questions and 

Answers. Edited by 

Yuriy Kozak, Temur 

Shengеlia 

Tbilisi: Publishing House 

«Universal» , 2017 
2/14 Y. Kozak - -  

Брошури   

         

Наукові статті у міжнародних періодичних виданнях   

– у країнах дальнього зарубіжжя   

1. 
Зверяков М. 

(не включено 

до звіту 2016) 

В Търсене на изход 

от кризата 

Междууниверситетско 

списание «Икономика 21». - 

Година VI, книга 2, 2016. – С. 

3-23. 

https://www2.uni-

svishtov.bg/economics21/title.as

p?title=608 

1,25 - - -  

2. Луньова О.К. 

Старообрядческая 

община Покрова 

Пресвятой 

Богородицы с. 

Муравлевка: 1950-

1962 гг. (по 

материалам архива 

Кишиневской 

Епархии РПСЦ) 

Международные 

Заволокинские чтения. 

Сборник 4. – Рига, 2016. – С. 

568-584. 

0,5 - - -  

3. Даниліна С.О. 

Тенденції розвитку 

світового та 

вітчизняного ринків 

похідних фінансових 

інструментів 

Innovations in Science and 

Education: Challenges of our 

time. 2 Issue. – London: IASHE, 

2017. – P. 15–18. 

0,5  - - -  

4. 
Шатненко К. 

О. 

The impact of global 

competition on the 

state of manufacturing 

Baltic Journal of Economic 

Studies, Vol 3, No 3 (2017), 70-

76 pp. 

0,8 - - -  



in Ukraine  

– у країнах СНД   

1. 
Луньова О.К. 

 

Обзор 

«мазаракиевского» 

архива Кишиневской 

старообрядческой 

общины  

Современное 

старообрядчество Молдавии: 

книжность, традиции, 

хозяйство: сборник научных 

статей и документов / сост. 

Н.В. Литвина. – М.: 

Археодоксия: НКТ, 2016. – 

304 с. 68 цв. (с.93-107) 

0,8/0,3  

Литвина Н. 

Пригарин 

А.А. 

- -  

2. Макуха С.Н. 

Финансовый капитал 

и экономическая 

политика 

Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета. Социально- 

экономическое развитие 

региона: теория и практика. – 

Тула: Издательство ТулГУ, 

2017. – С. 21 – 24. 

0,45 - - +  

3. Данилина С.О. 

Виртуальность 

фиктивного капитала 

в современных 

условиях 

Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета 

«Социально-экономическое 

развитие региона: теория и 

практика». – Тула: ТулГУ. – 

2017. – С.7 – 11. 

0,55  - - +  

4. Шараг Е. С. 

Эффективность 

общественного 

производства в 

исторической 

ретроспективе 

Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета 

«Социально-экономическое 

развитие региона: теория и 

практика». – Тула.: ТулГУ. – 

2017. – С. 226-229. 

0,49 - - +  

Наукові статті у загальнодержавних періодичних виданнях   

 

 

 

1. 

Звєряков М.І. 

Банківський та 

реальний  сектори 

економіки України: 

оцінка 

Економіка України. – 2017. - 

№ 10. – С. 31-48. 

http://www.economukraine.com.

ua/index.php?id=13748&show=

1 / 0,53 
Жердецька 

Л.В. 
- - 

 



взаємозв’язків і 

детермінант 

розвитку 

news&&newsid=110248 

 

 

2. Звєряков М.І. 

Глобалізація та 

деіндустріалізація:  

зміст, суперечності 

та способи їх 

розв’язання 

Економіка України. – 2017. - 

№ 11. – С. 3-16. 

http://www.economukraine.com.

ua/index.php?id=13748&show=

news&&newsid=110247 

1 - - + 

 

3. Кухарська Н.О. 

Загрози національна 

економічної безпеки 

України на 

сучасному етапі 

Бізнес-інформ. – 2017. - №4. – 

С. 8-13. 
0,64 - + 

http://busin

ess-

inform.net/a

nnotated-

catalogue/?

year=2017

&abstract=

2017_04_0 

 

4. Шербак А.В. 

Підтримка 

субконтрактації - 

важливий напрям 

промислової 

політики 

«Економіст» 2017 - №1, с.14-

17 
0,6  - - - 

 

5. Шербак А.В. 

Сучасна економіка 

крізь призму 

накопичення 

капіталу. Рецензія на 

монографію 

Жданової Л. Л. 

«Відтворення і 

нагромадження 

капіталу: теорія, 

методологія, 

економічна 

політика» 

«Економіст»  2017 - №3, - с.1а 0,2 - - - 

 



Наукові статті у збірниках наукових праць ОНЕУ   

         

Наукові статті в інших фахових виданнях та збірниках наукових праць   

1. 

Zveryakov M. 

(не включено 

до звіту 2016) 

Lessons of Market 

Transformation in 

Ukraine 

 «Икономическо 

благосъстояние чрез 

споделяне на знания»: 

сборник доклади 

Международна научна 

конференция 9-10 ноември 

2016 г. – гр. Свищов: 

Стопанська академія 

«Димитьр А. Ценов».  – Том 1. 

– 434 с.  С. 209-217. 

http://dlib.eacademy.bg/bitstrea

m/handle/10610/2982/n26_209_

tom1Konf_80%20tom%201.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

 

0,62 - - +  

2. 

Жданова Л.Л. 

 (не включено 

до звіту 2016 

р.) 

 

 

 

Відтворення і 

нагромадження 

основного капіталу в 

економіці сучасної 

України 

 

Актуальні проблеми 

соціально-економічних систем 

в умовах трансформаційної 

економіки: Збірник наукових 

статей за матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської науково- 

практичної конференції (13 – 

14 квітня 2017 р.). Частина 2. – 

Дніпро: НМетАУ, 2017. – 644 

с. С.104-110. 

http://nmetau.edu.ua/file/kfin_10

477.pdf 

 

 

0,3 
- - 

 

+ 

 

3. Кухарская Проблемы научно-

технологической 

Збірник наук. статей за 

матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-
0,17 - + _  

http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/2982/n26_209_tom1Konf_80%20tom%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/2982/n26_209_tom1Konf_80%20tom%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/2982/n26_209_tom1Konf_80%20tom%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/2982/n26_209_tom1Konf_80%20tom%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://nmetau.edu.ua/file/kfin_10477.pdf
http://nmetau.edu.ua/file/kfin_10477.pdf


Н.А. безопасности 

Украины и пути их 

преодоления 

практ. конф-ції «Актуальні 

проблеми соціально-

економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки», 

13-14 квітня 2017 р. – Ч.2. – 

Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 

147-151. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://nmetau.edu.ua/file/kfin_10

477.pdf 

4. Макуха С.М. 

Поточні 

зобов’язання 

аграрних 

підприємств 

Саратського району 

Одеської області: 

сучасний стан та 

тенденція їх зміни 

Актуальні проблеми 

соціально-економічних систем 

в умовах трансформаційної 

економіки. Збірник наукових 

статей за матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції (13 – 

14 квітня 2017 р.) Частина 1. - 

м.Дніпро: НМетАУ, 2017. – 

726 с. 

С. 331 – 337. 

0,5 
Атамась 

Г.П. 
- +  

5. 

Несененко 

П.П. 

Патлатой      

О.Є. 

Особливості рентних 

відносин в умовах 

інноваційної 

економіки 

Бізнес Інформ. – 2017. – № 7. –   

C. 24–30. 

0,8 

 

Несененко 

П.П. 

Патлатой      

О.Є. 

- 

 

 

+ 
 

6. 
Даниліна 

С.О. 

Ринок похідних 

фінансових 

інструментів 

Вісник Хмельницького 

національного університету. 

Економічні науки. – 2017. – 

№2. – Т. 2. – С. 52 – 55. 

0,5  - - - - 

7. 
Луньова О.К 

 

Внесок Г.І. Славова 

в становлення 

економічної освіти 

на півдні України 

Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Історія. 

Філософія. Політологія: 

0,5/0,25  
Агафонова 

Н.В. 
+ -  

http://nmetau.edu.ua/file/kfin_10477.pdf
http://nmetau.edu.ua/file/kfin_10477.pdf


збірник наукових праць. – 

Одеса : Фенікс, 2016. – Вип. 
№ 12. – С. 4-7. 

8. 
Луньова О.К. 

 

Українське 

Придунав’я: 

етносоціокультурни

й ландшафт 

Регіональна історія України. 

Збірник наукових статей / 

Головний редактор В.Смолій; 

відп. ред. Я.Верменич. – Вип. 

10: До 80-річчя Інституту 

історії України НАН України. 

– К.: Інститут історії України 

НАН України, 2016. – 310 с. 

С.251-279. 

0,5/1  
Верховцева 

І.Г. 
- -  

9. Шербак А.В. 

Чумацтво та 

кооперація в Україні 

– досвід минулого та 

сучасність 

Історія народного 

господарства та економічної 

думки України : зб. наук. 

праць. – Вип. 49. – К.: ДУ «Ін-

т екон. та прогнозув. НАН 

України», 2016- С.154–163 

1,1  - - -  

10 
Максименко 

С.В. 

Вплив інститутів 

ринку праці на 

структуру робочої 

сили 

 «Вітчизняна наука на зламі 

епох: проблеми та 

перспективи розвитку»: Зб. 

наук. праць за матеріалами 

ХХХІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 

33. ‒ 250 с.  

С. 25-29. 

0,35     

11. 
Патлатой 

О.Є. 

Теорії інноваційного 

розвитку: напрями та 

специфіка в умовах 

економічних 

трансформацій 

Вісник ОНУ ім.. Мечнікова. 

Том 22. Випуск 3(56), 2017. – 

С. 12-16. 

0,7 - 

 

 

+ -  



12. Patlatoy O.Y. 

Problems of socio-

economic inequality 

under the innovation-

based economy 

Ефективна економіка, №6, 

2017. 

Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com

.ua/?op=1&z=5630 

0,75 - - -  

13. Спаський І.Д. 

Нерівноважний 

аналіз як 

евристичний 

інструментарій 

економічної теорії та 

господарської 

практики 

Вісник Одеського державного 

екологічного університету: 

Науковий журнал, 2017. – С. 

114-116. 

 

0,2 - - -  

Тези науково-методичних конференцій 

1. 

Зверяков М.И. 

(не включено 

до звіту 2016) 

Система 

производственных 

отношений позднего 

капитализма 

Актуальні проблеми розвитку 

економічної теорії в умовах 

глобалізації: матеріали ХІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Покританівські читання» 2 

грудня 2016 р. – Одеса: ОНЕУ, 

2016. – 104 с. С.7-11.  

0,25 - - - 

 

2. 
Звєряков М.І.  

 

Вступне слово 

«Сучасні виклики 

підвищення якості 

освіти в Україні» 

Забезпечення якості вищої 

освіти: проблеми та 

перспективи розвитку: 

матеріали науково-методичної 

конференції ОНЕУ 15-16 

березня 2017 р. – 345 с. С. 13-

15. 

http://oneu.edu.ua/pages/dep/cso

t/files/orgmet/tezy_nmk/tezy-

2017.pdf 

0,12 - - + 
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