
СПИСОК  

навчально-методичних праць та/або наукових праць
1) 

Пригара Ірина Олександрівна______ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

№ 

з/п 

 

 

Назва 

Харак-

тер ро- 

 боти 

Вихідні дані Обсяг  

(стор.) 

Співавтори  

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретичні передумови 

ефективного 

управління 

інвестиціями у 

сучасних умовах 

 

тези Modern transformation of 

economics and 

management in the era of 

globalization. January 29, 

2016. Klaipeda. 

3 Новикова І.В., 

Тур О.М.  

2 

Аналіз ринку 

органічної продукції 

 

тези І Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція «Освіта, 

наука і виробництво:  

розвиток і перспективи» 

21 квітня 2016 року 

м.Шостка 

2 Конча Д. 

Велієв Р. 

3 

Перспективи 

інвестування в 

інтернет-економіку 

 

тези І Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція «Освіта, 

наука і виробництво:  

розвиток і перспективи» 

21 квітня 2016 року 

м.Шостка 

2 Малиш К. 

4 

Зайнятість і безробіття 

в сільській місцевості 

 

тези. І Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція «Освіта, 

наука і виробництво:  

розвиток і перспективи» 

21 квітня 2016 року 

м.Шостка 

1 Шевцова І. 

5 

Перспективи розвитку 

«зеленої економіки» 

 

тези І Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція «Освіта, 

наука і виробництво:  

розвиток і перспективи» 

21 квітня 2016 року 

м.Шостка 

2 Кузьменко С. 

6 

Споживчий кошик  

сьогодення 

 

тези І Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція «Освіта, 

наука і виробництво:  

розвиток і перспективи» 

21 квітня 2016 року 

м.Шостка 

1 Кантур А. 



 

 

7 

Еволюція ідей сталого 

розвитку 

тези ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Хімічна технологія: 

наука, економіка та 

виробництво» 23-25 

листопада 2016 року 

 

1 Акуленко В. 

 

8 Оцінка інвестиційної 

привабливості регіонів 

на прикладі Сумської 

області 

стаття Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Економічні науки», 

Випуск 21/2016 

5 Новикова І.В. 

Шелупіна В. 

9 

Гнучкі форми 

зайнятості 

стаття Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Економічні науки», 

Випуск 23/2017 

5 НовиковаІ.В. 

Малиш К.. 

10 Вплив виробничих 

факторів на вартість 

підприємства 

 

стаття Науковий журнал: 

Причорноморські 

економічні студії. 

Випуск 14/2017. 

6 Новикова І.В.. 

11 

Особливості 

маркетингу освітніх 

послуг 

 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 20 квітня 

2017 року м.Шостка 

1 Малиш К 

12 

Тенденції розвитку 

ринку зовнішньої 

реклами в Україні 

 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 20 квітня 

2017 року м.Шостка 

1 Шевцова І. 

13 

Мистецтво реклами 

 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 20квітня 

2017 року м.Шостка 

1 ГаркушаК. 

14 Оцінка інвестиційної 

привабливості галузі на 

прикладі металургійної 

промисловості Украхни 

стаття Приазовський 

економічний вісник №5 

(05) 2017 

5 Новикова І.В. 

Небилиця В. 

15 Формування 

інформаційного 

суспільства в Україні в 

контексті інтеграції в 

Європейський Союз 

 

стаття Приазовський 

економічний вісник №5 

(05) 2017 

6 Новикова І.В 

16 Технологія 

інформування 

населення з питань 

Європейської інтеграції 

стаття Актуальные научные 

исследования в 

современном мире. 

Сборник трудов. 

4 Новикова І.В. 



Выпуск 12(32), часть 9, 

декабрь 2017г. 

Переяслов-

Хмельницкий. 

17 

Наукові підходи до 

визначення категорії 

«система» 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 19 квітня 

2018 року м.Шостка 

2 Акуленко 

В.Л. 

18 

Нейромаркетинг – 

методи впливу 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 19 квітня 

2018 року м.Шостка 

2 Булітко І 

Жаден С. 

19 

Ринок крипто валют та 

перспективи його 

розвитку 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 19 квітня 

2018 року м.Шостка 

1 Полончук В.О. 

Небилиця В. 

20 Трансформація 

маркетингових 

комунікацій 

українських 

підприємств в умовах 

кризи, глобалізації та 

євроінтеграції 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 19 квітня 

2018 року м.Шостка 

1 Шевцова І. 

21 

Методи підвищення 

конкурентоспроможнос

ті вищого навчального 

закладу 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 19 квітня 

2018 року м.Шостка 

1 Гаркуша К. 

22 

 
Формування попиту на 

послуги екологічного 

аудиту  

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 18 квітня 

2019 року м.Шостка 

1 Акуленко 

В.Л. 

23 

Конкурентоспроможніс

ть підприємства на 

основі ресурсного 

потенціалу  

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 18 квітня 

2019 року м.Шостка 

1 Шевцова І.П. 

24 

Розвиток інтернет-

маркетингу у світі 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 18 квітня 

2019 року м.Шостка 

1 Тур О.М. 

Демченко М. 

25 Корупція як 

стримуючий фактор 

інноваційного розвитку 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

1 Халімон Д.Л. 



виробництво:  розвиток 

і перспективи» 18 квітня 

2019 року м.Шостка 

26 

Стимулювання попиту 

на екологічну 

продукцію 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 18 квітня 

2019 року м.Шостка 

1 Гаркуша К. 

27 

Система як ключова 

категорія системного 

аналізу  

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 18 квітня 

2019 року м.Шостка 

1 Акуленко 

В.Л. 

Позняк Д.О. 

28 

Соціальний медіа 

маркетинг як 

інструмент просування 

продукту підприємства 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 18 квітня 

2019 року м.Шостка 

1 Небилиця 

В.С. 

Полончук 

В.О. 

29 

Розвиток малого та 

середнього бізнесу 

тези Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Освіта, наука і 

виробництво:  розвиток 

і перспективи» 18 квітня 

2019 року м.Шостка 

1 Булітко І.І. 

Жаден С.О. 

30 

Науково- методичні 

аспекти формування 

фінансового механізму 

реалізації стратегії 

еколого-орієнтованого 

розвитку 

тези International Scientific 

Conference «Modern 

Economic Research: 

Theory, Methodology, 

Strategy»: Conference 

Proceeding, Part II, 

September 28, 2018. 

Kielce, Poland:Baltija 

Publishing, 144 pages. 

2 Тур О.М. 

Новикова І.В. 

31 

Напрямки оптимізації 

фінансово – 

економічного 

рахівництва в сучасних 

умовах. 

Field of optimization of 

financial-economic 

accounting in modern 

conditions. 

Моногр

афія 

New stages of 

development of modern 

science in Ukraine and 

EU countries. 

Monograph. 

Riga, Latvia 

2019 

Publishing House “Baltija 

Publishing”, 2019 

DOI: 

https://doi.org/10.30525/9

78-9934-588-15-0-25 

14с./21с. Вареник І.В. 

32 Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

студентів  з дисципліни 

«Економіка 

підприємства » 

Методи

чні 

вказівки 

Видавництво СумДУ, 

2020 

98 Вареник І.В. 

33 Спонсорство як 

ефективний 

маркетинговий 

Тези Матеріали V науково – 

практичної конференції 

«Освіта, наука та 

2 Булітко І.І. 

Пригара І.О. 



інструмент виробництво:розвиток 

та перспективи». 

Квітень 2020р.ШіСумДу 

34 

Передумови стійкого 

розвитку 

Тези Матеріали V науково – 

практичної конференції 

«Освіта, наука та 

виробництво:розвиток 

та перспективи». 

Квітень 2020р.ШіСумДу 

2 Акуленко 

В.Л. 

Вербицький 

О.В. 

35 
Реалізація механізму 

електронного 

урядування в місцевих 

громадах в умовах 

євроінтеграції 

Тези Матеріали V науково – 

практичної конференції 

«Освіта, наука та 

виробництво:розвиток 

та перспективи». 

Квітень 2020р.ШіСумДу 

4 Новикова І.В. 

Тур О.М. 

36 

Таргетована реклама як 

спосіб просування 

продукту 

Тези Матеріали V науково – 

практичної конференції 

«Освіта, наука та 

виробництво:розвиток 

та перспективи». 

Квітень 2020р.ШіСумДу 

2 Жаден С.О. 

Тур О.М. 

37 Механізм реалізації 

електронного 

урядування в місцевих 

громадах України на 

принципах ЕС 

Стаття Електронний науково-

практичний журнал. 

Інфраструктура ринку. 

м. Одеса - №38, 2019  

8 Новикова І.В. 

Тур О.М. 

 
Автор або здобувач вченого звання  

(наукового ступеня)
7)

  

   ______________   __________________ 
                                   (підпис)                           (прізвище, ініціали) 

_______________________ 
       (число, місяць, рік) 

 

Засвідчено: 
 

Завідуючий (начальник) 

кафедрою      

                                              ______________   __________________ 
                                                           (підпис)            (прізвище, ініціали) 
       

Вчений секретар     

                                             ______________   __________________ 
                   (підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примітки: 
1) Для здобувачів вчених звань або при оформленні Інформаційної довідки щодо відповідності 

професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на 

заміщення посади (укладання контракту на новий термін) професорсько-викладацького складу (далі 

– інформаційна довідка) список формується з назвою «Список навчально-методичних та наукових 

праць» у хронологічній послідовності опублікування робіт з наскрізною нумерацією праць за 

такими розділами: 

- наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації; 

- наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації; 

- авторські свідоцтва, дипломи, патенти; 

- основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем 

кафедри. 

Для здобувачів наукового ступеня або при вступі до аспірантури чи докторантури список 

формується з назвою «Список наукових праць» у хронологічній послідовності опублікування робіт 

з наскрізною нумерацією праць за такими розділами: 

- наукові праці, опубліковані до захисту дисертації кандидата наук (доктора філософії); 

- наукові праці, опубліковані після захисту дисертації кандидата наук (доктора філософії); 

- авторські свідоцтва, дипломи, патенти; 

2) У колонці 2 подається повна назва публікації мовою оригіналу. 
3) У колонці 3 зазначається характер роботи: стаття, тези доповіді, авторське свідоцтво, патент, 

методична розробка, підручник, навчальний посібник тощо. 
4) У колонці 4 конкретизуються місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); 

дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік видання; 

зазначаються тематика, категорія (міжнародна, всеукраїнська, галузева, обласна, університетська 

тощо), місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, 

інших зібрань наукового характеру; авторське свідоцтво на винахід, рік видачі; номер реєстрації і 

дата прийняття рішення про видачу патенту. 
Вихідні дані записуються відповідно до правил бібліографічного опису літератури. Ознака наукової 

публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Core Collection, або у фахових виданнях додатково зазначається у дужках та виділяється жирним 

шрифтом. 

5) У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації. Для виданих у співавторстві підручників, 

навчальних посібників, монографій, а також інших праць з обсягом 10 і більше сторінок кількість 

сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – частка автора.  
6) У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу авторських колективів чотири і 

більше осіб наводяться прізвища перших трьох осіб, після чого вказується: та інші, всього ___ осіб. 
7) При оформленні інформаційної довідки або при вступі до аспірантури чи докторантури зазначається 

– «Автор».  
Для здобувача вченого звання зазначається – «Здобувач вченого звання». 

Для здобувача наукового ступеня зазначається – «Здобувач наукового ступеня».    

 


