
ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Никончук 

Вікторія 

Миколаївна 

(Маркетинг, 

Організаційно-

управлінська 

практика) 

+ + +          + +   +  

 

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності, тема 

дисертації: «Управління активізацією сільськогосподарських підприємств», доцент кафедри менеджменту. 

 

1.(1). Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН України, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:  

1. Никончук В.М. Інтелектуальний потенціал у системі соціально-економічних відносин / В.М. Никончук // Scientific Journal Virtus Issue # 

22, Part 2, March, 2018. – С.183-185. Режим доступу: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal22_2.pdf 

2. Никончук В.М., Цимбріляк К.С. Роль та дії керівника в процесі розвитку конфлікту / В.М. Никончук, К.С. Цимбріляк // Всеукраїнський 

науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка».- Тернопіль.-2013. -№9 – С.122-126.(0,72 др.арк.). Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_9_19 

2.(2). Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Никончук В.М. Методичні підходи до оцінки сталого розвитку аграрного підприємства [ Електронний ресурс] / В.М. Никончук // 

«Ефективна економіка».- 2013.-№1.- (Електронне фахове видання включено до INDEX COPERNICUS). Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_18 

2. Никончук В.М. Теоретичні аспекти формування особистісного  потенціалу людини / В.М. Никончук, А.С. Козакевич // 

Wirtschaftswissenschaften, management, recht: probleme der wissenschaft und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. Vol. 1  - Verlag 

SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. - 268 S. 

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal22_2.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_9_19
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_18


3. Никончук ВМ. Соціально-економічний розвиток суспільства // Міжнародний науково-практичний журнал «Сталий розвиток».- 

Хмельницький .- 2014.-№1 [23]. – С.26-31 (2,24 др. арк.).Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_1_15 

4. Никончук В.М. Концепція сталого розвитку регіону // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка.-Тернопіль.- 

2012.-№10. – С.6-9 (0,2др. арк.). 

5. Никончук ВМ. Формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств /В.М. Никончук // Журнал «Агросвіт».-К.-2012.-№22. – 

С.2-4 (0,1 др. арк.). 

6. Никончук ВМ. Управлінський потенціал та його вплив на ефективність управління персоналом  /В.М. Никончук // Вісник аграрної науки 

Причорномор’я.- Миколаїв.-2011.- Вип.1(58).- С.115-120 (0,35 др. арк.). 

7. Никончук В.М. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку сільськогосподарських підприємств /В.М. Никончук// Всеукраїнський науково-

виробничий журнал «Інноваційна економіка.-Тернопіль. – 2011. – № 6 (25). – С. 145-148. 

8. Никончук В.М. Активізація патентної діяльності як напрям підвищення інноваційного розвитку економіки. «Ефективна економіка». – 

2020.–№5.– (Електронне фахове видання включено до INDEX COPERNICUS). Режим доступу до журналу: http:www.economy.nauka.com/ua.   

9. Никончук В.М. Торгова марка та її роль в інноваційному розвитку  агропромислового комплексу. Приазовський економічний вісник. 

2020. № 3. (20)С.60-64. DOI: 10.32840/2522-4263/2020-3-10.   

10. Никончук В.М. Тенденції розвитку інноваційних технологій в світовій економіці. Держава та регіони.2020. №.6 С. 74-78 

11. Никончук В. М. Теоретичні основи дослідження інституціоналізації. Агросвіт. 2020. № 12. С. 53–59. DOI: 10.32702/2306-

6792.2020.12.53 

3.(3). Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Никончук В.М. Управління активізацією діяльності аграрних  підприємств  (теоретико-методологічний аспект): монографія / О.Д. 

Гудзинський, В.М. Никончук. – К.:, 2011. – 185 с. 

2. Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект) / [Никончук В.М., 

Гудзинський О.Д., Судомир С.М. та інші] / колективна монографія за загальною редакцією Гудзинського О.Д –К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 

2012.-771с.(1,7др. арк.). 

3. Никончук В.М. Методологія забезпечення якості та розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці. – Рівне: Волин. обереги, 

– 2020. – 228 с. 

4.(13). Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Методичні вказівки з організації та проведення організаційно-управлінської практики для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / В.М. Никончук. – Рівне: РВВ МЕГУ, 

2020. – 26 с. 

2. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти ступеня бакалавра за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / С.М. Демидюк, А.О. Князевич, В.М. Никончук. – Рівне: РВВ 

МЕГУ, 2020. – 38 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_1_15
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.12.53
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.12.53
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.12.53


3. Методичні рекомендації по організації та проведення виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання  економічного 

факультету спеціальності 073 «Менеджмент»  / Никончук В.М., Демидюк С.М. – Рівне.- МЕГУ.-2018-30с. 

4. Методичні рекомендації по організації та проведення організаційно-управлінської практики студентами 3 курсу денної та заочної форм 

навчання  економічного факультету спеціальності 073 «Менеджмент» / Никончук В.М., Демидюк С.М. – Рівне.- МЕГУ.-2019-30с. 

5. Методичні рекомендації по організації та проведення організаційно-управлінської практики студентами 5 курсу денної та заочної форм 

навчання  економічного факультету спеціальності 073 «Менеджмент» / Никончук В.М., Демидюк С.М. – Рівне.- МЕГУ.-2019-30с. 

4.(14). Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I,  або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.  

 

1. Наукове керівництво магістерською роботою, що брала участь у Рівненському обласному конкурсі на кращу науково-практичну роботу. 

(3 місце зайняла Бакунець Альона – випускниця 4 курсу ПВНЗ Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. 

Дем’янчука (6.03060101 "Менеджмент і адміністрування") з темою роботи "Маркетингові комунікації та їх ефективність на підприємстві"). 

2. Робота в складі організаційного комітету Одеського національного економічного університету, м. Одеси на ІІ етапі  Всеукраїнської 

олімпіади з «Менеджменту інноваційної діяльності» (15-17 травня 2019р.) 

3. Підготовка до участі у ІІ етапі  Всеукраїнської олімпіади з «Менеджменту інноваційної діяльності», яка проходила на базі Одеського 

національного економічного університету 15-17 травня 2019р. (5 місце  зайняла студентка Грицун Ольга – 3 курс спеціальності 073 

«Менеджмент») 

5.(17). Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:  

16 років. 

1. Робота на посаді бухгалтера об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «АРСЕН» за сумісництвом. 

 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 
1.Сертифікат 02.12.2019 по 06.12.2019 Програма мобільності персоналу в рамках сертифікатної програми «Quality management principles in 

HEI», Kodolanyi Janos University, Hungary) 

2.Сертифікат 25.06.2020 - 26.06.2020 ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: СКРИПТИ Й АЛГОРИТМИ ІІ літня 

школа Менеджменту. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

https://studfiles.net/preview/5170830/


3. Сертифікат 24.08.2020р. Організація навчального процесу. Новий освітній простір. "Методика створення тестів та проведення командних 

ігор за допомогою середовища Classtime " . 

4. Участь в тренінгу Руслана Краплича, директора Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження»  з теми 

«Фандрайзинг: залучення додаткових ресурсів до реалізації ідей та інноваційних рішень в освіті», який відбувся 8 квітня 2019 року на базі 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (сертифікат). 

5. Участь у он-лайн вебінарі: «Використання Google Classroom для організації високотехнологічного навчання», який відбувся 23.10.2019р 

ТОВ «Всеосвіта» (сертифікат). 

 

 

  

https://www.facebook.com/rivneoippo/?__tn__=kC-R&eid=ARBE-FF3Dqk09-spG6Q9g0qprvwvIkzoFT_kvft3uSdpEqblEybDDmKsREWNa67NXMvzLVKymFE1bvWg&hc_ref=ART8dEwRwwcoh9OoLMAHeqXsgDwxCyr9KrEPes_ot2UEYCEnevkNkF7KsNx-VvRlxCM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA-6EgXvTbkBu26GH3QOPFcMhHojk2Tk74rzz9530VVj8Tuart38GjUiSpl4X6JCfc8aD4vbjHMuTZI6T8gM9EoGs1v2uAYimCCVPHmipvrZC6omMXglIiMBSjWXYE-f13ISQE9c3jLO2hJGwy9XEkUqVS8XJmJT7d7ypIzoZlfcqWZLHPu2lX3K22Ty7s4W7dgnoJr1-u9n9ivF1GGO8e88ivYCCI0w3PipHb4Eeo1sVyzaxCcr2vLqo7LWah2wQSuUBTL_R6M3_wUcWbzvl3eE6pntMH1AoOpzAqOeaqypbAJv0QIIvCR4eZuJbEyb7YaCMiczm-fJsE0q48GKykjQQ
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-procesom-74945.html


ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Гончаров Юрій 

Вікторович 

(Теорія організацій) 
+ + + +   + +  + +   +  + +  

 

Доктор економічних наук зі спеціальності 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економікою; тема докторської 

дисертації: «Взаємодія регіону й галузі в регулюванні структурної перебудови (на прикладі чорної металургії України, Донецького та 

Придніпровського регіонів)», професор кафедри економіки соціально-культурної сфери 

 

Присвоєно звання «Заслужений економіст України», посвідчення №1448 Указ Президента України від 01.12.2011р. №1094/2011. 

 

Академік економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості», посвідчення №:15 від.25.06.1993 р. 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  

 

1(1). Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of 

Science Core Collection 

1. Янковий О.І., Гончаров Ю.В., Коваль В.В., Лосицька Г.І. Оптимізація фондоозброєності на основі виробничих функцій в економічній 

моделі виробництва. Науковий вісник національного гірничого університету. №4 2019 С. 134-140 (Scopus). 

2. Гончаров Ю. В., Могилевська О. Ю., Романова Л.В., Фещенко О. Л. Інноваційний концепт розвитку національної економіки Науковий 

вісник національного гірничого університету. №2 2019 С. 137-144 (Scopus). 

3. Гончаров Ю.В. Проблеми та перспективи організаційного розвитку енергетичних холдингів України Економічний простір: Збірник 

наукових праць, – 2017 №120. – С. 110-120. (Web of Science). 

 

2(2). Фахові видання: 

1. Гочаров Ю.В. Розвиток потенціалу креативних технологій у стратегічному управлінні підприємством. Науковий журнал «Вісник 

Хмельницького національного університету», №3, Т.2 (224), 2015. – С. 105-109. 



2. Гончаров Ю.В. Комаровська Ю. Система управління кар’єрою як інструмент економічного розвитку освітніх закладів. Науковий журнал 

«Вісник Київського національного університету технологій та дизайну», 2015. Спецвипуск до V міжнародної науково-практичної 

конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України» (2 жовтня 2015 р.). – К.: 

КНУТД. – С. 153-160. 

3. Гончаров Ю.В., Касич А.О. Якість освіти як ключовий чинник економічного розвитку країни. Науковий журнал «Вісник Київського 

національного університету технологій та дизайну», 2015. Спецвипуск до VІ міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України» (7 жовтня 2016 р.). – К.: КНУТД. – С. 37-44. 

4. Гончаров Ю.В., Фаріон Н.О. Вдосконалення структури власності публічних акціонерних товариств. Науковий журнал «Вісник 

Хмельницького національного університету», №3, Т.2, 2016. – С. 290-295. 

5. Гончаров Ю.В. Дворецький А.О. Проблеми регіональної політики в Україні. Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка і 

держава», № 2, 2017. – К. : ІПКДСЗУ. – С. 19-21. 

6. Гончаров Ю.В. Куппер О.П. Управління конкурентними перевагами підприємства // Економічний аналіз: зб. наук. праць ТНЕУ 

Тернопіль видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка». – 2017. Том 27. – №1. – С. 178-181. 

7. Гончаров Ю.В. Аналітичне забезпечення стратегічного управління енергетичними підприємствами: по елементний підхід /Ю.В. 

Гончаров// Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. - К. 2017. – Вип.4(191). – С.46-51. 

8. Гончаров Ю.В., Сальник О.М. Перспективи співробітництва України з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону//Сучасні питання 

економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2017. – Випуск 1-2 (5,6). С. 84-92. 

9. Гончаров Ю.В, Колесник Ю.В, Удосконалення механізму адміністративного управління за матеріалами підприємства «Украерорух» в 

Донецькій області // Сучасні питання економіки і права Збірник наукових праць, випуск 1(7). Серія: економічні науки – К. 2018. – С. 8-14. 

10. Гончаров Ю.В., Сердюков К.Г. Особливості структурної перебудови та організації діяльності вищих органів різних моделей управління 

корпораціями Економічна теорія та історія економічної думки №7-8 (205-206), 2018 – С. 4-15.  

11. Гончаров Ю.В,. Жилинський Є.А. Роль адміністративних регламентів у підвищенні ефективності роботи органів влади. Сучасні питання 

економіки і права Збірник наукових праць, випуск 1(7). Серія: економічні науки – К. 2018. – С. 15-24.  

12. Диха М.В., Гончаров Ю.В. Податкова система як складник забезпечення розвитку соціально-економічної системи України Сучасні 

питання економіки і права Збірник наукових праць, випуск 1(7). Серія: економічні науки – К. 2018. – С. 86-99. 

13. Николаенко Д.В.,. Гончаров Ю.В. Эпидемия ВИЧ/СПИД как особый тип економической катастрофы. Сучасні питання економіки і права 

Збірник наукових праць, випуск 1(7). Серія: економічні науки – К. 2018. – С. 109-118. 

14. Гончаров Ю.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності машинобудівного комплексу. Актуальні Проблеми Економіки Науковий 

економічний журнал. №9 (219) 2019 С.87-95 

15. Гончаров Ю.В. Розвиток соціальних підприємств в Україні. Актуальні Проблеми Економіки Науковий економічний журнал №11(221) 

2019 С. 56-63 

16. Гончаров Ю.В. Перспективи розвитку машинобудування. Сучасні питання економіки і права Збірник наукових праць, випуск 1(11). 

Серія: економічні науки – К. 2020. – С. 100-109 

 



3(3).Підручники, посібники, монографії: 

1. Гончаров Ю.В., Гуріна Н.Д., Денисенко Л.О. Організація і стимулювання праці. Навчальний посібник. 2-ге видання, допов. і перероб. – К.: 

НВП «Інтерсервіс». – 2016. – 528 с. 

2. Виробничий менеджмент. Т. 1 Підручник За ред.. Гончарова Ю.В. К.: КНУТД, 2011 – 338 с. 

3. Виробничий менеджмент Підручник //За заг. редакцією доктора екон. наук, проф.. Гончарова Ю.В. / 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: 

Кафедра, 2014. – 512 с.  

4. Гончаров Ю.В. Подік І.І. Податкова складова економічної безпеки України. Київ. : Інтерсервіс, 2017. 210с.  

 

4.(4). Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (зазначити хто і коли 

отримав підтверджуючий документ про присудження наукового ступеня та серію і номер документа); 

1.  Павлов В.В. Креативні технології в системі управління розвитком підприємства. Спеціальність 08.00.04; к. е. н., Київ – 2015. 

2.  Диха М.В. Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямків сталого соціально-економічного розвитку України. 

Спеціальність 08.00.03 доктор економічних наук, Київ – 2015 р. 

3. Подік І.І. Податкова складова економічної безпеки. Спеціальність 08.00.03, к.е.н., Київ – 2016. 

4 Павлов В.В. Стратегічні вектори розвитку національної економіки на інноваційних засадах. Спеціальність 08.00.03, д.е.н., Київ – 2020. 

 

5. (7) Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН України або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН; 

 

1.Експерт секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом 17 «Економіка». 

 

6. (8). Член редколегії фахового видання : 

1. Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», член редакційної колегії. 

2. Журнал «Металлугическая и горнорудная промышленность», член редакційної колегії. 

3. Збірник правових праць «Сучасні питання економіки і права», головний редактор. 

 

7. (10). Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника кафедри: 

1. 1.Завідувач кафедри менеджменту Київського національного інституту технологій та дизайну. 

2. Завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Київського міжнародного університету. 

3. Завідувач кафедри менеджменту ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука. 

 



8.(11). Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад) (зазначити місце та дату опонування, або спеціалізовану вчену раду до якої входить (входив) працівник 

із зазначення періоду роботи у спец раді); 

 

1.Голова, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 (Київський національний університет технології та дизайну). 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 (Вищий навчальний заклад «Національної академії управління»). 

3.Докторські та кандидатські дисертацій – 8. 

 

9.(14). Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I, або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 

1. Комаровська Юлія Андріївна – II місце (МОН України) – 2016 р. 

2. Керівництво студентським науковим гуртком «Креативний менеджмент» (КНУТД). 

 

10. (16). Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:  
1.Член правління Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. 

 

11.(17). Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:  

1. На керівних посадах на підприємствах чорної металургії, Дніпропетровського міськвиконкому та облвиконкому, Міністерства 

промислової політики України та Кабінету Міністрів України. 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 
1.Міжнародний науковий семінар «Формування економічних знань як основи інформаційного суспільства». Італія. Сертифікат про участь № 

0264 від 04 – 11.05.2019р.  

2. Сертифікат 02.12.2019р.06.12.2019р. Університеті прикладних наук Яноша Кодолані, Угорщина (Kodolanyi Janos University, Hungary) 

програма мобільності персоналу в рамках сертифікатної програми «Quality management principles in HEI», Kodolanyi Janos University, 

Hungary). 

3. Стажування за програмою (DAAD) Німеччина – сертифікат 25.11.2018-07.12.2018.  

4. Вищий навчальний заклад «Національна академія управління», свідоцтво про підвищення кваліфікації, тема: «Розвиток потенціалу 

креативних технологій у стратегічному управлінні», 23.12.2015 р. 

  



ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Князевич Анна 

Олександрівна 
(Менеджмент, 

Логістика, 

Контролінг) 

+ + +  +   +  + +  +  +  +  

 

  

Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, тема дисертації – «Управління 

формуванням і функціонуванням інноваційної інфраструктури України». 

 

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності, тема 

дисертації – «Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу», доцент кафедри менеджменту. 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  

 

1(1). Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of 

Science Core Collection 

1. Kniazevych A., Kyrylenko V., Golovkova L. Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of 

improvement. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4. No. 1 January. 2018. P. 208–218. (Web of Science) 

2. Kniazevych A., Kraichuk S., Ostapchuk N. The Concept of Management of The Development of National Innovation Systems. 2018 International 

Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech). 11-14 June 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

2018. Sofia. Bulgaria. P. 1-3. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8566321 (SCOPUS) 

3. Hrynokh N.V., Dmytruk V.I., Diachenko L.A., Kniazevych A.O. Social and economic aspects of cross-border cooperation of Ukraine and Poland in 

the field of tourism. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(3), 2019. P. 432–444. https://geology-

dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/611 (Web of Science) 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8566321
https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/611
https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/611


4. Kniazevych A., Shenderivska L., Kraichuk S., Ostapchuk N., Kraichuk A. Mechanism of counteraction to the external threats of economic security 

of enterprises. 2019 International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CreBUS 2019). 18-21 March 2019. Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2019. Sofia. Bulgaria. P. 1-6. https://ieeexplore-1ieee-1org-

1000882tw0c7b.han.bg.umcs.edu.pl/document/8840032 (SCOPUS) 

5. Dychko A., Remez N., Kyselov V., Kraychuk S., Ostapchuk N., Kniazevych A. Monitoring and Biochemical Treatment of Wastewater. Journal of 

Ecological Engineering. Volume 21, Issue 4, May 2020, p. 150–159 (SCOPUS). 

 

2(2). Фахові видання: 

1. Князевич А.А., Крайчук А.В. Математическое моделирование минимизации дефицитности финансового обеспечения деятельности 

субъектов инновационной инфраструктуры. Економіка і держава. №1. 2016. С. 24–28. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3423&i=7. 

2. Князевич А.О. Модель функціонування ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни. Економіка і держава. №3. 2017. С. 

44–49. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3717&i=9. 

3. Князевич А.О., Крайчук О.В. Аналіз та оптимізація фінансового забезпечення діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури України 

[Електронний ресурс]. Ефективна економіка. № 2. 2018. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6099. 

4. Князевич А.О., Крайчук О.В., Крайчук С.О., Стрільчук Р.М. Управління інноваційним розвитком підприємств на основі теорії 

синергетики. Ефективна економіка. № 3. 2019. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6943. 

5. Kniazevych A., Dmytruk V., Hrynokh N. The Synergetics as a Concept of Social Development. Scientific Journal “National Academy of 

Managerial Staff of Culture and Arts Herald”. № 2. 2019. 77-81. http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/175483. 

6. Дмитрук В.І., Дяченко Л.А., Гриньох Н.В., Князевич А.О. «Безпечний чорнобиль» як новий напрям розвитку на міжнародному ринку 

туристичних послуг. Ефективна економіка. № 1. 2020. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7618 

 

3(3). Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины: моногр. Рівне: «Волинські обереги», 2016. 

272 с. 

2. Князевич А. О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки: моногр. Рівне: «Волинські обереги», 

2018. 362 с. 

3. Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг: навч. посіб. Рівне: Волинські обереги, 2015. 280 с. 

4. Гуткевич С.О., Пугачов М.І., Руденко-Сударєва Л.В., Солоха Д.В., Князевич А.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. 

– Донецьк : Вид-во «Цифрова поліграфія», 2012. – 480 с. 

 

4.(5) Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії» 

(навести витяг із документа, який підтверджує участь у міжнародних наукових проектах, міжнародній експертизі, або наявність звання 

«суддя міжнародної категорії»); 

1. Міжнародна стипендіальна науково-дослідна грантова програма ім. Лейна Кіркланда Lane Kirkland Scholarship Program – Kirkland 

https://ieeexplore-1ieee-1org-1000882tw0c7b.han.bg.umcs.edu.pl/document/8840032
https://ieeexplore-1ieee-1org-1000882tw0c7b.han.bg.umcs.edu.pl/document/8840032
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3423&i=7
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3717&i=9
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6099
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6943
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/175483
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7618


Research 2019/2020, Республіка Польща, вересень 2019 р. – лютий 2020 р. http://www.kirkland.edu.pl. 

 

5. (8). Член редколегії фахового видання : 

1. Член редколегії фахового наукового видання України «Review of Transport Economics and Management» Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна, м. Дніпро. http://pte.diit.edu.ua 

 

6. (10). Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника кафедри: 

1 Керівник Консалтингового центру факультету документальних комунікацій та менеджменту, Рівненський державний гуманітарний 

університет – з 2012 по 2019 рр. 

 

7.(11). Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад) (зазначити місце та дату опонування, або спеціалізовану вчену раду до якої входить (входив) працівник 

із зазначення періоду роботи у спец раді); 

 

1. Спеціалізована вчена рада Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету. Офіційний опонент на захисті дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Паламаренко Яни Вікторівни на тему «Стратегія інноваційного розвитку спиртової 

промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (23.03.2018 р.). 

2. Спеціалізована вчена рада Д 08.120.01 ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля». Офіційний опонент на захисті 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бочарової Юлії Геннадіївни на тему «Розвиток інноваційної 

інфраструктури національної економіки: теорія та практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством (17.04.2019 р.). 

 

8. (13). Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для студентів галузі знань 

0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 7.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. - № 65-284 (Князевич 

А.О. – Рівне: РДГУ, 2016. – 31 с.). 

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів галузі знань 0306 

«Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. - № 65-285 (Князевич А.О., 

Крайчук С.О., Стрільчук Р.М. – Рівне: РДГУ, 2017. – 12 с.). 

3. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. № 65-309 (Князевич А.О., Крайчук С.О., Стрільчук Р.М. 

Рівне: РДГУ, 2018. 36 с.). 



4. Програма підсумкової атестації. Іспит з основ підприємництва з методикою навчання (за кредитно-трансферною системою). Для 

підготовки магістра з галузі знань 01“Освіта/Педагогіка” за спеціальністю 014.10 „Середня освіта. Трудове навчання та технології” та 

спеціалізацією “Основи підприємництва” / укладачі: М.С. Янцур, А.О. Князевич, Т.М. Микитин, Н.В. Симонович. – Рівне: МОНУ РДГУ, 

2018. – 20 с. 

 

9. (15). Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

1. Князевич А. О. Інноваційна інфраструктура в контексті економічної безпеки країни / А. О. Князевич // Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. 

– Ч. 3. – Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2016. – С. 194–199. 

2. Князевич А. О. Механізм застосування методики контролю освоєного обсягу в процесі управління проектами / А. О. Князевич, М. А. 

Віднічук // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф., 

20 січня 2017 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – С. 141–144. 

3. Князевич А. О. Моделі національних інноваційних систем / А. О. Князевич, О. В. Крайчук // Сучасні тенденції та перспективи розвитку 

системи управління в Україні та світі : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 березня 2017 р., м. Київ. – К. : Державний університет 

телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. – C. 178–179. 

4. Князевич А. О. Ринок туристичних послуг у складі інноваційної інфраструктури країни / А. О. Князевич // Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матер. ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30 серпня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький. – 

Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди», 2017. ‒ Вип. 27. – C. 

40–41. 

5. Kniazevych A. Cechy realizacji innowacyjnych procesów w rolniczo-przemysłowym kompleksie / A. Kniazevych, T. Plysyuk // Економіка, 

фінанси та управління: оцінка та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 8 вересня 2017 р., м. Полтава. – Полтава: 

ЦФЕНД, 2017. – C. 51–54. 

6. Князевич А. О. Хаби кластерів : формування та розвиток / А. О. Князевич // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : матер. ХІ 

Міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 вересня 2017 р., м. Суми. – Суми : ТРИТОРІЯ, 2017. ‒ C. 97–98. 

7. Шендерівська Л. П. Напрями протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємств / Л. П. Шендерівська, А. О. Князевич // 

Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26–28 квітня 2018 р., м. Ужгород. – 

Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 472 с. – С. 172–175. 

8. Шендерівська Л. П. Світові тенденції розвитку металургійної галузі / Л. П. Шендерівська, А. О. Князевич // Прикладні аспекти 

інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матер. II Всеукр. наук.-практ. конф., 16 травня 2018 р., м. 

Рівне. – Рівне : РВВ РДГУ, 2018. – С. 72–73. 

9. Князевич А. О. Шляхи інтеграціі України до Європейського наукового співтовариства / А. О. Князевич // Академічна доброчесність : 

виклики сучасності : зб. наук. есе учасн. наук. стаж. для освітян. – Республіка Польща, Варшава, 5–17 листопада 2018 р. – Варшава, 2018. – 

С. 85–89. 



10. Князевич А. А. Рынок финансовых услуг как часть инновационной инфраструктуры страны / А. А. Князевич // Materials of the 

international scientific practical conference "Science and education in the modern world". – Karagandy : EPD "Bolashak-Baspa". – Vol. 1. – 2019. – P. 

284–286. 

11. Князевич А. О. Діяльність фірм-посередників у процесі комерціалізації інновацій / А. О. Князевич, О. Г. Нікітчук // Управління 

інноваційним розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 червня 2019 р., м. Одеса. – Одеса : 

Одеський національний політехнічний університет, 2019. – С. 193–196. 

12.  Князевич А. Рынок труда в составе инновационной структуры страны. Наука – образованию, производству, экономике: ма-тер. 

Регион. науч.-практ. конф., 20 февраля 2020 р. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2020. С. 297–299. 

13.  Князевич А.А., Остапчук В.О. Рынок информационных услуг Украины. Экономика и управление производством: матер. 84-й науч.-

техн. конф., 3-14 февраля 2020 р. Минск: Белорусский государственный технический университет, 2020. С. 94–96. 

14.  Князевич А.О. Критерій соціальної безпеки країни. Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних 

глобалізаційних процесах: матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 березня 2020 р. Ірпінь: Університет Державної фіскальної 

служби України, 2020. С. 412–414. 

 

10.(17). Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:  

15 років.  

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 

1. Семінар професійної майстерності «Освітні інновації: ера онлайн», Kyiv School of Economics, 2015 р., м. Київ. 

2. Семінар професійного зростання «Вдосконалення викладацької майстерності: ІТ інновації», Kyiv School of Economics, 2015р., м. Київ. 

3. Наукове стажування «Edukacja i nauka bez granic», Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji WSEI, Lubelski park naukowo-technologiczny, 

2018р., м.Люблін, Польща. 

4. Наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сьогодення», Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego, 2018р., м. Варшава, Польща. 

5. Навчання за програмою Школи лідерства для науково-педагогічних працівників, Національний університет водного господарства та 

природокористування, 2019р., м. Рівне. 

6. Онлайн-курс від Fundacji CEASC «Розвиток індивідуальної професійної та наукової кар’єри з використанням можливостей дотаційних 

інструментів Європейської Комісії», 2019р., м. Бидгош, Польща. 

7. Професійна мобільна програма-стажування «Quality Management Principles in HEI», Kodolanyi Janos University, 2019 р., м. Орошхаз, 

Угорщина. 

8. Міжнародна грантова науково-дослідна програма імені Лейна Кіркланда Program Kirkland Research http://www.kirkland.edu.pl, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, 2019-2020 рр. м. Люблін, Польща. 

9. Партнерський курс від Міністерства Цифрової трансформації України та платформи Дія «Онлайн-сервіси для вчителів», 2020 р. 

10. Базовий курс від Міністерства Цифрової трансформації України та платформи Дія «Цифрова грамотність для державних службовців на 

http://www.kirkland.edu.pl/


базі інструментів Google», 2020 р. 

11. МОН України Вищий навчальний заклад Уоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації №ПК 01597997\00785-2020 за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі». 

12. Освітня онлайн-програмою «She’sNext для українських жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу» від компанії Visa (у рамках 

глобальної компанії She's Next Empowered By Visa та SheExports), 2020 р., м. Київ. 

  



ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Демидюк Сергій 

Максимович 
(Історія 

менеджменту, 

Комплексна курсова 

робота, 

Переддипломна 

практика) 

+ + +       + +  +    + + 

 

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема 

дисертації – «Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності у лісовому господарстві». 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  
 

1(1). Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science 

Core Collection 

1. Marketing mechanisms for improving the efficiency of industrial enterprises / Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu // O. Yu. 

Mohylevska, L. V. Romanova, V. P. Zalizniuk, N. V. Коvalenko, S. M. Demydiuk. – 2020. – № 1: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-1/165(Scopus) 

 

2(2). Фахові видання: 

1. Демидюк С. М. Екологізація підприємницької діяльності у лісовому господарстві: методологічні засади та інституціональне забезпечення 

/ В. А. Голян, С. М. Демидюк, Т. Д. Мельник // Агросвіт. – 2011. – №24. – С. 3-8; 

2. Демидюк С. М. Удосконалення еколого-економічного регулювання лісогосподарського підприємництва: вітчизняні реалії та доцільність 

імплементації зарубіжного досвіду / В. А. Голян, С. М. Демидюк, А. І. Гордійчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №12. – С. 26-28 

https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-1/165


3. Демидюк С. М. Перспективні напрями еколого-економічного регулювання лісогосподарського підприємництва в контексті 

інституціональної перебудови лісового сектора / В. А. Голян, С. М. Демидюк, А. І. Гордійчук // Агросвіт. – 2012. – №13. – С. 2-6; 

4. Демидюк С. М. Регулювання реалізації необробленої деревини в Україні / С. М. Демидюк // Агросвіт. – 2013. – № 21. – С. 40-45; 

5. Демидюк С. М. Шляхи розподілу конфліктуючих функцій центральних органів виконавчої влади в сфері лісового господарства України / 

С.М.Демидюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 12: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3612; 

6. Демидюк С. М. Організаційні та фінансові аспекти корпоратизації лісового господарства України / С. М. Демидюк // Глобальні та 

національні проблеми економіки. – 2015. – № 3: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/123.pdf; 

7. Демидюк С.М. Використання схеми аутсорсингу в сфері лісового господарства України / С.М. Демидюк // JOURNAL OF MODERN 

SCIENCE. – 2017. – № 4. – С. 74–82; 

 

3.(3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Демидюк С. М. Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-

інноваційний аспект [Монографія] / М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. М. Хвесик, С. М. Демидюк. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. – 488 с.; 

2. Zasady tworzenia podmiotow gospodarczych / Wybrane zagadnienia gospodarki Polski i Ukrainy / [Jerzy Babiak, Wolodymyr Borejko, Artur 

Kisiolek, Serhij Demidiuk, Mykola Tkaczuk]. – Poznan : EMPIR, 2018. – С. 250–261; 

3. Порядок створення суб’єктів господарювання в Україні / Демидюк С.М., Ткачук М.П. // Окремі питання розвитку економіки Польщі та 

України : навчальний посібник (за редакцією Єжи Бабяка, Володимира Борейка та Артура Кісьолека). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. 

Дем’янчука, 2018. – С. 192-199. 

 

4.(10). Організаційна робота у закладах освіти: 

18.02.2016–05.09.2016 р. – завідувач кафедри менеджменту; 

05.09.2016 р. – по сьогодні – заступник завідувача кафедри менеджменту. 

 

5. (11). Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад) (зазначити місце та дату опонування, або спеціалізовану вчену раду до якої входить (входив) 

працівник із зазначення періоду роботи у спец раді); 

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.20 офіційний опонент захисту дисертації Шестака Максима Леонідовича на тему: 

«Еколого-економічна ефективність лісокористування на засадах державно-приватного партнерства», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (26 червня 

2017 року, м. Київ). 

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3612
http://global-national.in.ua/archive/3-2015/123.pdf


6.(13). Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів денної та заочної 

форми навчання напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» / С.М. Демидюк. – Рівне: РВВ ПВНЗ «МЕГУ ім.. акад.. С. Дем’янчука», 2013. 

– 18 с.; 

2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів денної та заочної форми 

навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / С.М. Демидюк. – Рівне: РВВ ПВНЗ «МЕГУ ім.. акад.. С. 

Дем’янчука», 2013. – 17 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів денної та заочної форми 

навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / С.М. Демидюк. – Рівне: РВВ ПВНЗ «МЕГУ ім.. акад.. С. 

Дем’янчука», 2013. – 17 с. 

4. Zasady tworzenia podmiotow gospodarczych / Wybrane zagadnienia gospodarki Polski i Ukrainy / [Jerzy Babiak, Wolodymyr Borejko, Artur 

Kisiolek, Serhij Demidiuk, Mykola Tkaczuk]. – Poznan : EMPIR, 2018. – С. 250–261; 

5. Порядок створення суб’єктів господарювання в Україні / Демидюк С.М., Ткачук М.П. // Окремі питання розвитку економіки Польщі та 

України : навчальний посібник (за редакцією Єжи Бабяка, Володимира Борейка та Артура Кісьолека). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. 

Дем’янчука, 2018. – С. 192-199. 

6. Методичні рекомендації з організації, проведення та підведення підсумків навчальної практики «Вступ до фаху» здобувачами вищої 

освіти ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / М.П. Ткачук, 

С.М. Демидюк – Рівне: РВВ МЕГУ, 2019. – 31 с. 

7. Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи здобувачами вищої освіти ступеня бакалавра за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / С.М. Демидюк, М.О. Трофімчук. – Рівне: РВВ МЕГУ, 2020. – 45 

с. 

8. Методичні рекомендації з організації, проведення та підведення підсумків переддипломної практики здобувачами вищої освіти ступеня 

бакалавра за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / С.М. Демидюк, А.О. 

Князевич. – Рівне: РВВ МЕГУ, 2020. – 22 с. 

9. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти ступеня бакалавра за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / С.М. Демидюк, А.О. Князевич, В.М. Никончук. – Рівне: РВВ 

МЕГУ, 2020. – 38 с. 

10. Методичні рекомендації з організації, проведення та підведення підсумків переддипломної практики здобувачами вищої освіти ступеня 

магістра за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / С.М. Демидюк. – Рівне: 

РВВВ МЕГУ, 2019. – 22 с. 

11. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти ступеня магістра за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / В.С. Артюшок, С.М. Демидюк. – Рівне: РВВВ МЕГУ, 2019. – 44 

с. 



 

7.(17) Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

8 років. 

 

8.(18) Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років . 

1.Наукове консультування СВСК «Селянський ліс», згідно договору №311017 від 31.10.2017 р. 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 
1. Сертифікат 02.12.2019р. – 06.12.2019р. Університеті прикладних наук Яноша Кодолані, Угорщина (Kodolanyi Janos University, Hungary) 

програма мобільності персоналу в рамках сертифікатної програми «Quality management principles in HEI», Kodolanyi Janos University, 

Hungary). 

2. Великопольська соціально-економічна вища школа (Польща), стажування, 15.02.2016р. – 28.02.2016р. сертифікат. 

  



ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Ткачук Микола 

Петрович  
(Інфраструктура ринку 

товарів та послуг, 

Державне та регіональне 

управління, Економіка 

праці, Операційний 

менеджмент, навчальна 

практика «Вступ до 

фаху») 

  +       +     + + + + 

 

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК», тема дисертації: «Економічні фактори 

підвищення якості сільськогосподарської продукції (на прикладі західних областей України)», доцент кафедри економіки та маркетингу. 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  
 

(2). Фахові видання: 

1. Ткачук М. П., Коваль Л. А., Артюшок В. С. Управління змінами в контексті забезпечення сталого розвитку підприємства. Вісник 

Одеського національного університету. Економіка. 2019.Том 24. Випуск 6 (79). С. 75-84. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/6-79-13. 

2. Ткачук М.П., Удосконалення економічного механізму регулювання в аграрному секторі економіки. Науково-технічний збірник 

Міністерства освіти і науки України та Української академії друкарства. Випуск 4, Львів-2011. – С. 170-176.  

 

1.(3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

https://doi.org/10.32782/2304-0920/6-79-13


1. Zasady tworzenia podmiotow gospodarczych / Wybrane zagadnienia gospodarki Polski i Ukrainy / [Jerzy Babiak, Wolodymyr Borejko, Artur 

Kisiolek, Serhij Demidiuk, Mykola Tkaczuk]. – Poznan : EMPIR, 2018. – С. 250–261; 

2. Порядок створення суб’єктів господарювання в Україні / Демидюк С.М., Ткачук М.П. // Окремі питання розвитку економіки Польщі та 

України : навчальний посібник (за редакцією Єжи Бабяка, Володимира Борейка та Артура Кісьолека). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. 

Дем’янчука, 2018. – С. 192-199. 

 

2.(10) Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника; 

 

1.Заступник директора з економіки та розвитку Рівненського інституту «Слов’янознавства» Київського інституту «Слов’янський 

університет» - з 1997 по 2002 рр. 

2.Завідувач кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука – з 2002 по 

2010 рр. 

 

3.(15). Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

 

1. Ткачук М.П. Основні методологічні аспекти професійного саморозвитку сучасного менеджера/ М.П. Ткачук // Наукова дискусія: актуальні 

питання та перспективи розвитку економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для 

студентів аспірантів та молодих вчених(м. Київ, 20-21 березня 2015р.) – К: Аналітичний центр «Нова Економіка, 2015р.». – с.116-119. 

2. Ткачук М.П. Самоорганізація менеджера в системі управління організацією / М.П. Ткачук // Тенденції економічного розвитку України в 

умовах нестабільності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 травня 2015р.) – К.: ГО «Київський 

економічний науковий центр», 2015р. – Ч.1.- с.90-92. 

3. Ткачук М.П Проблеми ринкового механізму формування ціни на продукцію аграрних підприємств/ М.П. Ткачук // Сучасні концепції 

управління соціально-економічним розвитком держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 

червня 2015р.)- Дніпропетровськ: НО «Перспектива,2015р.» - Ч.ІІІ.с.-100-103. 

4. Ткачук М.П. Організаційні аспекти змін у стратегічному розвитку підприємства/ М.П. Ткачук // Збірник тез виступів учасників 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності 

України (22 вересня 2016р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016.- с.139-141 



5. Ткачук М.П. Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю підприємства / М.П. Ткачук, Б.Р. Кошовий // Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції: 7 грудня 2018 р. – Ч. І. – 

Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 75–78. (0,30 д.а.). 

6. Ткачук М.П. Концептуальні основи механізму забезпечення організаційної досконалості / С.М. Демидюк, М.П. Ткачук // Актуальні 

проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах: матеріали VIІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції: 19 березня 2020 р. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – С. 36–38. 

7. Ткачук М.П., Князевич А.О. Концептуальні основи механізму забезпечення організаційної досконалості. Проблеми та перспективи 

розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті. Матер. Міжнародн. наук.-практ. конф., 15-16 жовтня 2020 року, м. Рівне. МЕГУ ім. акад. 

С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 15–17. 

 

4.(16) Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Обраний Академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент» (2018рік м. Київ, диплом №1026) 

 

5.(17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 

-Перший заступник голови виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів.,  

-Заступник голови виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів.,  

-Заступник голови виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів-голова комітету сільського господарства, харчової і переробної 

промисловості – з 1990 по 1992р.р. 

-Заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації – з 1992 по 1994р.р.  

-Начальник управління сільського господарства і продовольства Рівненської обласної державної адміністрації з 1994 по 1997 р.р. 

 

6.(18). Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років. 

1. Консультант товариства з обмеженою відповідальністю «Євролайф Україна ЛТД» - Договір про співробітництво № UА 199 – 389678 

від 27 жовтня 2017року.  

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 
1. Міжнародне стажування «The Great Poland University of Social and Economics in Sroda Wielkopolska», Poland в Wielkopolska Wyzsza Szkola 

Spoleczno- Economiczma w. Srodzie в Wielkopolskiej з 15.02.2016 р. до 28.02.2016 р. в місті Шрьода Велькопольська, Республіка Польща. 

 

 

  



ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Трофімчук 

Михайло 

Олександрович 
(Статистика ринку 

товарів та послуг, 

Виробнича 

практика) 

 + +       + +   +   +  

 

 

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.03 – «Економіка і управління національним господарством», тема дисертації «Регулювання 

конкурентних відносин на ринку цінних паперів України». 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  
 

1.(2) Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Trofimchuk M. International experience of competition regulation on the securities markets / M. Trofimchuk // Eastern European Scientific Journal 

(Gesellschaftswissenschaften) : Düsseldorf (Germany) : Auris Verlag. – 2014. – № 2. – P. 188–195 (0,65 др. арк.). 

2. Трофімчук М. О. Трансформація депозитарної системи України в контексті євроінтеграції / В. І. Павлов, М. О. Трофімчук // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 

регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип. 3(107). – С. 285–292. (0,56 др. арк.).  

3. Трофімчук М. О. Оцінка діяльності інституту первинних дилерів на вітчизняному ринку цінних паперів / В. І. Павлов, М. О. Трофімчук // 

Економіст. – 2014. – № 6. – С. 34–38. (0,77 др. арк.) 

4. Трофімчук М. О. Механізми вдосконалення конкурентних засад діяльності на біржовому ринку цінних паперів України / М. О. 

Трофімчук // Вісник Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 3 (27). – С. 122–127 (0,59 др. арк.). 



5. Трофімчук М. О. Концептуальні засади конкуренції як категорії ринкової економіки / М. О. Трофімчук // Вісник Дніпропетровського ун-

ту. Економіка. – 2014. – Вип. 8(3). – № 10/1. – С. 34–38 (0,65 др. арк.). 

6. Trofimchuk M.O., Trofimchuk O.R. Evaluation of the modern tendencies in the ukrainian stock market development Baltic Journal of Economic 

Studies, Riga (Latvia), 2015. – № 4. – P. 188–198 

7. Трофімчук М.О.Девальвація гривні. Причини та шляхи подолання.  / М.О. Трофімчук // Бізнес навігатор. – 2018. – Херсон, 2018. - Вип. 1-

2. – С. 148–151.  

 

2.(3). наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1.Трофімчук М.О. Конкуренція на ринку цінних паперів: загрози та регулювання: [монографія] В.І. Павлов, М.О. Трофімчук. – Рівне : 

НУВГП, 2015. – 210 с. 

 

3.(10). Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника; 

 

1. Організаційна робота у закладі освіти на посаді завідувача кафедри менеджменту (з 07.09.2015- 18.02.2016 року) 

 

4.(13). Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

 

1. Методичні рекомендації до виконання комплексних курсових робіт для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 073 

Менеджмент / М.О.Трофімчук . Рівне: МЕГУ. – 2018. – 32 с. 

2.Методичні вказівки з організації та проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за освітньою 

програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / 

М.О.Трофімчук. – Рівне: РВВ МЕГУ, 2020. – 25 с. 

3.Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи здобувачами вищої освіти ступеня бакалавра за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / С.М. Демидюк, М.О. Трофімчук. – Рівне: РВВ МЕГУ, 2020. – 45 

с. 

 

5.(17).  Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 

 - Робота на посаді викладача, старшого викладача та доцента  з 2011 року 

 - Робота на посаді менеджера, комерційного директора на приватному підприємстві (за сумісництвом з 2011 року) 



 

6.(18).  Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.  

Договір про надання консультаційних послуг щодо реалізації сучасних методів  інтерент-маркетингу в діяльності приватного підприємства 

«АРТ». Договір 07/06/2016 від 07 червня  2016 року. 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 

 

1. Сертифікат 04.11.2019р. – 06.12.2019р. Університеті прикладних наук Яноша Кодолані, Угорщина (Kodolanyi Janos University, Hungary). 

 

 

 

  



 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Коробович 

Людмила Петрівна 
(Управління якістю) 

 + +       + +    +    

 

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою, тема дисертації: «Педагогічні умови 

моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального закладу», доцент 

кафедри менеджменту. 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  

 

1(2). Фахові видання: 

1. Коробович Л. П. Педагогічний моніторинг результативності й особливості менеджменту в приватних закладах вищої освіти. Психолого-

педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Вип. 1 (23). Рівне: РВЦ МЕГУ імені 

акад. С. Дем’янчука, 2020. –С.86-96 

2. Коробович Л.П. Підготовка науково-педагогічного персоналу ВНЗ до моніторингу навчального процесу Імідж сучасного педагога // 

Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. №1, 2012. – С.24-27. 

3. Коробович Л.П. Забезпечення педагогічних умов успішного моніторингу результативності навчального процесу у ВНЗ. Народна освіта. 

Електронне наукове фахове видання. 2012. – № 1. Режим доступу до журн.: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/ 

4. Коробович Л.П. Створення теоретичної моделі системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі. Збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [Ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП 

Жовтий О.О., 2012.-Випуск 5.- Частина 1. – С.167-173. 

5. Коробович Л.П. Концепція управління якістю підготовки фахівців у системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального 

закладу. Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання університету менеджменту освіти. 2012. – № 8. – С. 10.  

 

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/


2(3). Монографія: 

1. Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України»: Кол. Монографія / Г.Є.Єльникова, І.С. Лапшина, 

Л.П.Коробович, В.В.Мєдведь та.ін. / За загальною редакцією Г.Ю Єльникової. – Тернопіль: Крок, 2015. – 420с. 

3.(10). Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника; 

1.Проректор з організаційно-методичного забезпечення та ліцензійно-акредитаційної роботи 23.04.2012р.по 26.12.2014р. ПВНЗ МЕГУ ім. 

академіка С. Дем’янчука 

2. Начальник аналітично-координаційного центру з 30.09.2005р. по 01.09.2012р. ПВНЗ МЕГУ ім. академіка С. Дем’янчука. 

 

4.(11). Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад) (зазначити місце та дату опонування, або спеціалізовану вчену раду до якої входить (входив) працівник 

із зазначення періоду роботи у спец раді); 

 

1. Кретович Світлани Сергіївни 06.12.2012р., спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 в Державному вищому навчальному закладі 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. 

2. 16 грудня 2015 р. Кошіль Віри Іванівни, спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 в Державному вищому навчальному закладі «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. 

3. Прохор Ірини Петрівни, спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 в Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту 

освіти» Національної академії педагогічних наук України. 04.11.2015р.. 

4. Мудрої Світлани В’ячеславівни, спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 в Державному вищому навчальному закладі «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.14.02.2014р. 

5. Михацької Алли Валер’янівни.15.06.2014р. Державний заклад «Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка». 

 

5.(15) Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Коробович Л. П. Istota I glowne czynniki profesjonalizacji kadr kierowniczych / Л.П. Коробович // Prace Edukacyjne, red. Janusz Ziarko, 

LIPORT LFK, Krakow 2001. – C.175-179. 

2. Корпоративне управління при переході до ринкових умов України // ZarzadzanieI handel zagraniczny w malych i srednich przedsiebiorstwach 

w warunkach integracji europejskiej, Materialy z konferencji, Krakow – С. 289-292. 

3. Коробович Л. П. Управління якістю підготовки спеціалістів в умовах переходу до ринково-економічних відносин // Мониторинг качества 

педагогического образования: теоретико-методологические основы и пути решения: материалы. Международной научно-практической 

конференции, 21-22 марта 2007г., г. Барановичи, Республика Беларусь. – С.212-216. 

4. Коробович Л. П. Організація системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі Mysl I praktyka edukacyjna w obliczu zmian 

cywilizacyjnych. Mozliwosci i zagrozenia dla rozwoju czlowieka w perspektywie europejskiej. Tom 2. Wydawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego. 

Rzeszow 2012. – С. 385-391 



5. Коробович Л.П. Система моніторингу діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської 

науково-практичної конференції "Історія української державності", присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 

2016 р.). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2016. - С. 61-64. 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 
1.Великопольська соціально-економічна вища школа (Польща), стажування, 15.02.2016р. – 28.02.2016р. сертифікат . 

 

  



ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Артюшок 

Вікторія 

Станіславівна 

(Управління 

персоналом, 

Самоменеджмент, 

Бізнес-планування, 

Теорія лідерства) 

 + +       + +   + +  + + 

 

 Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності, 

тема дисертації – «Стратегічний розвиток виробничого потенціалу лісогосподарського підприємства», доцент кафедри економіки, обліку та 

аудиту. 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  

 

1(2). Фахові видання: 

1. Ткачук М. П., Коваль Л. А., Артюшок В. С. Управління змінами в контексті забезпечення сталого розвитку підприємства. Вісник 

Одеського національного університету. Економіка. 2019.Том 24. Випуск 6 (79). С. 75-84. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/6-79-13. 

2. Артюшок В. С. Підходи до оцінки ступеня досягнення стратегічних цілей діяльності лісогосподарських підприємств. Інноваційна 

економіка. 2012, №8 (34). С. 85-90.  

3. Артюшок В. С. Критерії відповідності діяльності лісогосподарських підприємств стратегічній цілі в умовах сталого розвитку. Наукові 

записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012, Випуск 

19. С. 95-99. 

4. Артюшок В. С. Стратегічний аналіз в оцінці розвитку виробничого потенціалу підприємства. Економічний аналіз. Збірник наукових 

праць. 2011, Вип. 9. Ч.3. С.31-34. 

5. Артюшок В. С. Інформаційне забезпечення управління розвитком потенціалу підприємства. Вісник Національного університету водного 

https://doi.org/10.32782/2304-0920/6-79-13


господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 3 (55). 2011. С. 3-10. 

6. Артюшок В. С. Графоаналітичний метод в оцінці стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємства. Проблеми раціонального 

використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових 

праць: Випуск XVІ, № 1. Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. С. 160-168. 

7. Артюшок В. С. Деякі аспекти формування стратегічного потенціалу підприємства. Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. Економіка. Випуск 4 (32), Рівне, 2005. С.11-17. 

8. Артюшок В. С. Економічна суть поняття потенціал та його складові. Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. Випуск 4 (36), Рівне, 2006. С.235-241. 

9. Артюшок В. С. Передумови формування та оцінки стратегічного потенціалу лісогосподарських підприємств. Економіка: проблеми теорії 

та практики: Збірник наукових праць. Випуск 250: В 9 т. Т.VII. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. С.1667-1671. 

10. Артюшок В. С. Методичні підходи до оцінки якості виробничого потенціалу лісогосподарських підприємств. Науковий вісник 

Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1 (14): Економічні науки. Чернівці, БДФА, 2009. С. 180-188. 

11. Артюшок В. С. Формування стратегічних цілей лісогосподарського підприємства. Економіка і управління. 2009. №1. С. 63-66. 

12. Артюшок В. С. Необхідність, суть та види системи моніторингу розвитку потенціалу лісогосподарського підприємства. Економіка: 

проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. Випуск 255 : В 9 т. Т.ІII. Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. С. 767-772. 

13. Артюшок В. С., Кушнір Н. Б. Сутність і принципи стратегічного аналізу та його місце у системі стратегічного управління підприємством. 

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Випуск 4 (48). Рівне, 2009. С. 211-216. 

 

2(3).Монографія: 

Артюшок В.С., Артюшок К.А. Виробничий потенціал у стратегічному розвитку лісогосподарського підприємства Монографія Рівне: 

видавець О. Зень, 2012. – 224 с. 

 

3.(10). Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

 

1. ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи, 01.09.2011-

26.08.2013 рр. 

2. ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж», заступник директора з навчально-методичної роботи, 21.10.2016-

15.04.2018 рр. 

 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_6111_2_rus_23171.shtml


4.(11). Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад) (зазначити місце та дату опонування, або спеціалізовану вчену раду до якої входить (входив) працівник 

із зазначення періоду роботи у спец раді); 

 

Cпеціалізована вчена рада К 26.063.01 ПВНЗ «Європейський університет». Офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кургузенкової Людмили Анатоліївни на тему «Диверсифікація лісогосподарських 

підприємств у забезпеченні їх сталого розвитку» за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)  

 

5. (14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт). 

 

Керівництво студентами-переможцями І етапу Всеукраїнських олімпіад: зі спеціальності «Менеджмент», з дисциплін «Менеджмент», 

«Менеджмент інноваційної діяльності» Май Юлія, Пилипака Анастасія, Грицун Ольга 

6.(15) Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Артюшок В.С. Галузеві особливості оцінки стратегічного потенціалу лісогосподарських підприємств. Материалы Всеукраинской научно-

практической конференции молодых ученых «Современные тенденции в экономике». Том 1. Николаев: НУК, 2009. С. 30-32. 

2. Артюшок В.С. Стратегічний розвиток виробничого потенціалу підприємства. Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2011». Volume 14. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia, 72 str. С. 18-

20. 

3. Яроменко О., Артюшок В. Розвиток готелів як засобів розміщення туристів у рівненській області. Географія, економіка і туризм: 

національний та міжнародний досвід./ Матеріали XIII міжнародної наукової конференції. Львів, 2019. С. 242-246. 

4. Артюшок В.С. Система цінностей як фактор формування стилю управління. Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного 

управління в сучасних глобалізаційних процесах [Електронний ресурс]: збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (19 березня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 70-73. 

5. Артюшок В.С. Сучасні теорії лідерства та їх застосування. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: матеріали всеукр. 

наук.-практ. конф. (Рівне, 3 квітня 2020 року). МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 18-22. 

6. Victoria Artyushok, Nina Kushnir. Assessment of the achievement of the strategic goals of the activities of the forestry enterprises of Ukraine. 

French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume I. «Paris University Press», Paris. P.598-608 

 

7.(17). Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років: 
Стаж науково-педагогічної роботи 19 років, у тому числі на керівних посадах. 



1. ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи, 01.09.2011-

26.08.2013 рр. 

2. ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж», заступник директора з навчально-методичної роботи, 21.10.2016-

15.04.2018 рр. 

3. ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж», начальник відділу кадрів 01.04.2015-20.01.2017 рр. 

4. ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука», завідувач Центру забезпечення якості освіти, 28.10.2019 по теперішній час 

 

8.(18) Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років. 

1.Наукове консультування підприємства СВСК «Селянський ліс», згідно договору №311017 від 31.10.2017 р. 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 
1. Сертифікат 022489 пройшла курс «Академічна доброчесність в університеті» 31.03.2020р. 

2. Сертифікат 26.04.2020р. «Освітні інструменти критичного мислення» 

3. Сертифікат 15.04.2020р. «Цифрові навички для вчителів» 

4. Сертифікат 03.05.2020р. «Академічна доброчесність» 

5. Сертифікат: з 23.09.2019 по 28.09.2019 програма мобільності персоналу в рамках сертифікатної програми «Quality management principles in 

HEI», Kodolanyi Janos University, Hungary). 

6. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК01597997/00839-2020 з 01.06.2020 по 10.07.2020 у Міжгалузевому інституті підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі». 

  



 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Романов Артур 

Дмитрович 
(Міжнародні 

економічні 

відносини, 

Зовнішньоекономіч

на діяльність 

підприємства) 

 + +       +   + +  + +  

 

  

Кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема 

дисертації «Соціально-психологічні домінанти в управлінні персоналом підприємства». 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  
1.(1). Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН України, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 

1. Romanov, A. (2018). Stratehiyi rozvytku  rynku pratsi Ukrayiny, Osnovani na zapozychenni dosvidu detsentralizatsiyi vladu u Pol`hchi [Strategies 

for the Developmentof the Ukrainian Labor Market, Based on the Pover Decentralization Ekperience in Poland] Intercultural Communication, ISSN 

2451-0998, vol. 2 (5)2018 pp/211-227. (in Ukrainian). 

2. Marina Drobotova, Viktoriia Krasnomovets, Olga Radchenko, Artur Romanov. Predicting activity results of the specialized tour operator. SHS 

Web Conf., 65 (2019) 05002. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196505002 

 

2.(2). Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 

1. Романов А. Д. Оцінка стану соціально-психологічного клімату на підприємстві / А. Д. Романов // Бізнес Інформ. − Х.: вид. ІНЖЕК. − № 8, 

2015. – С. 303 – 309. 



2. Романов А. Д. Дослідження домінантів соціально-психологічного клімату / А. Д. Романов, Г. В. Назарова // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: ВД “Гельветика”. − № 14, 2015. – С. 211 – 214. 

3. Романов А. Д. Дослідження факторів впливу на соціально-психологічну домінанту системи управління персоналом / А. Д. Романов // 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1 (46). Т.1. – Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 

229 - 234.  

4. Управління соціально-психологічним кліматом на підприємстві. Сучасні тенденції в економіці та управлінні : новий погляд: збірник 

матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13 – 14 листопада 2015 року) / Східноукраїнський інститут 

економіки та управління. У 3-х частинах. – Запоріжжя : ГО «СДЕУ», 2015. – Ч.1. – С. 118 – 121.ти 

5. Регулювання соціально-психологічної домінанти управління персоналом при формуванні колективу засобами діагностики  Комунальне 

господарство міст. Серія «економічні науки». Випуск 7. – Х. : вид. «ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 

6. Романов А.Д. Концептуальні підходи до оцінювання соціально-психологічних факторів в управлінні персоналом підприємства / 

А. Д. Романов //  Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. –1 (17) – 

Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад.. С. Дем’янчука, 2017. – С. 144-150. 

7. Романов А.Д. Підготовка фахівців з менеджменту в галузі фізичної культури і спорту / А. Д. Романов // Психолого-педагогічні основи 

гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. –1 (17) – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад.. С. Дем’янчука, 

2017. – С. 196-202. 

 

3.(13) Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

1. Опорний конспект лекцій з навчальних дисциплін «Логістика», «Економіка праці», «Економіка і організація торгівлі» для студентів 

напряму «Менеджмент» 

2. Романов А.Д., Никончук В.М., Князевич А.О. Логістика. Метод. вказ. для сам. вивч. дисц. для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

ОПП  «Менеджмент організацій» за спец. 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рівне: МЕГУ ім. акад. 

С.Дем’янчука, 2020. 24 с. 

 

4.(17).Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років З Вересня 2013 працював на посадах викладача, старшого 

викладача, доцента кафедри у ПВНЗ Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.  

 

Загальний науково-педагогічний стаж складає 7 років. 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 
13. Міжнародна грантова науково-дослідна програма імені Лейна Кіркланда Program Kirkland Research http://www.kirkland.edu.pl, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, 2020-2021 рр. м. Краків, Польща. 

  

http://www.kirkland.edu.pl/


 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту 

що забезпечують провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за ОП «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

П.І.Б. викладача 

(освітній 

компонент) 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Яковчук 

Анастасія 

Миколаївна 

(Гроші і кредит, 

Стратегічне 

управління) 

 +      +  +       + + 

 

   

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності, тема 

дисертації  «Управління змінами як інструмент забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних підприємств». 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  

 

1(2). Фахові видання: 

1. Яковчук А.М. Обґрунтування типології базових стратегій змін для машинобудівних підприємств України / А.М. Яковчук // Сталий 

розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», 2018. – 

2 (39). – С.101-110. 

2. Яковчук А.М. Методичний підхід до визначення напрямів стратегічних змін на машинобудівних підприємствах /А.М. Яковчук // 

Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. – Тернопіль: ТАЙП, 2018. – Вип. 3-4 (74). – С. 59-66.  

3. Яковчук А.М. Перспективи стратегічного розвитку машинобудівних підприємств Рівненської області /А.М. Яковчук // Економіка. 
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