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ІІІ. Фахові статті:  

 

1. Мурашко І.С., Боденчук Л. Б. Державна підтримка малого та середнього бізнесу 

в умовах кризи, Інтелект ХХІ, 2020, № 4. - С. 17-22. 

 

2. Мурашко І.С., Степанова В. П. Ефективність управлінських рішень та показники 

оцінки в діяльності підприємств хлібопекарської галузі Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету, 2020, № 45. -  С. 123-128. 

 

3. Боденчук Л. Б., Чернова Л. О. Аналіз стану та ефективності використання 

основних засобів підприємств України Причорноморські економічні студії, 2020, № 58. 

Частина 1. - С. 96-102. 

 

4. Ліганенко І. В., Куранда Л. О.   Перспективи та реформування системи контролю 

ефективності використання бюджетних кошті в Україні. // Бізнес інформ № 5, 2020 р. 

Розділ: Економіка, фінанси, грошовий обіг і кредит. - С.349-355. 

 

5. Ліганенко І. В., Боденчук Л. Б. Алгоритм створення малих інноваційних 

виробничих підприємств в умовах прискореного технологічного розвитку. Науково-

виробничий журнал «Держава та регіони»  Серія: Економіка та підприємництво 2020 р., № 

5 (116). - С. 65-71. 

 

6. Боденчук Л.Б., Кулікова С. М. Управління та аналіз кредиторської заборгованості 

в умовах пандемії. Науковий погляд: економіка та управління, №4 (70) / 2020.  http: 

//scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/4_70_2020/7.pdf 

 

IV. Scopus: 

Мурашко І.С., Череп А.В., Каткова Н.В., Бурлан С.А., Циганова О.С.    Identification 

and assessment the factors of influence on the formation of the machine-building enterprise 

sustainable development mechanism 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219911930 Naukovyi Visnyk 

Natsionalnoho  Hirnychoho  Universytetu, 2020, (5). - С. 199-205. 

 

V. Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах науковців, викладачів та 

фахівців підрозділу у 2020 році: 

 

   

  1. Мурашко І.С., Петроченко Д. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства 

як об`єкта управління Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»,  2020. м. 

Запоріжжя. -  С. 175-179. 

 

  2. Мурашко І. С., Стойнова М. Г., Гончарова О. О. Логістична система як складова 

функціонування інноваційно-активного підприємства в умовах глобалізації.    The 8th 

International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations”  

October 18-20, 2020,   SSPG Publish, Stockholm, Sweden. -  С. 411-415. 

 

  3. Мурашко І. С., Боденчук Л. Б., Ліганенко І. В. участь в онлайн-конференції 

щодо запуску проєкту "EU4Youth - Вплив соціальних інновацій - стратегічне партнерство!" 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219911930
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4. Співавторство к.е.н. Мурашко І.С., Гуцан М. Р. Конкурентні переваги 

підприємства.  Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України «Перспективні напрями розвитку наукової 

думки в ХХІ столітті» .- Одеса 2020. - С. 189-196. 

 

 5. Співавторство к. е. н. Боденчук Л. Б., Гуцулюк А. В. Використання 

інструментів фінансового менеджменту для вдосконалення маркетингових стратегій 

підприємства. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України «Перспективні напрями розвитку наукової 

думки в ХХІ столітті» .- Одеса 2020. - С. 180-188. 

 

6. Співавторство ст. викладач Дакі Н.І., Погребний О. О. Система підвищення 

кваліфікації персоналу. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН України «Перспективні напрями розвитку 

наукової думки в ХХІ столітті» .- Одеса 2020. - С. 260-265. 

 

7. Співавторство ст. викладач Куля І. Ф., Станева Т. Ф. Мотивація та 

стимулювання працівників в організації. Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

«Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті» .- Одеса 2020 . - С. 201-

211. 

8. Співавторство ст. викладач Куля І. Ф.,  Бондаренко Ж.  Формування іміджу в 

організації. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України «Перспективні напрями розвитку наукової 

думки в ХХІ столітті» . - Одеса 2020 . - С. 215-221. 

 

9. Співавторство викладач Приходько О. Ю., Сікорська Л.О. Історичні аспекти 

формування Public Relations. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України «Перспективні напрями 

розвитку наукової думки в ХХІ столітті» .- Одеса 2020. - С. 240-248. 

 

10. Співавторство викладач Приходько О. Ю., Карликова Д. І. Формування 

іміджу компанії: світовий та вітчизняний досвід. Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

«Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті» . - Одеса 2020. -С. 230-

240.                                                                                                                                        

11. Співавторство к.е.н. Мурашко І.С., Петроченко Д. Внутрішнє та зовнішнє 

середовище підприємства як об`єкта управління. Збірник матеріалів XІІI Міжнародної 

науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та 

держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2020. - С. 175-178. 

 

12.Співавторство к.е.н. Боденчук  Л.Б., Бондатій Д. В. Напрями і методи 

діагностики діяльності підприємств. Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науково-

практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та 

держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2020. - С. 141-145. 

 

13.Співавторство ст. викладач Дакі Н.І., Архіпенко Т.А. Рух населення і його 

наслідки для України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наукові 
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підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни", червень 2020 р. м. 

Дніпро. С. 36-39. 

 

14. Співавторство ст. викладач Дакі Н.І., Ротар Ю.В. Відтворення населення та 

шляхи його відтворення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наукові 

підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни", червень 2020 р. м. 

Дніпро. - С. 39-41.  

 

15. Співавторство ст. викладач Дакі Н.І.,  Чебану М.П. Сутність, джерела та 

структура доходів населення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  

«Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення», червень 2020 р., 

Львів. - С. 53-58. 

 

16. Співавторство Боденчук С. В., Дічко Ю. О.  Прожитковий мінімум та 

мінімальна заробітна плата. Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науково-практичної 

конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. 

А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2020. - С. 238-240. 

 

17. Співавторство Ліганенко І.В., Вєтрова Н.Г. Визначення міжнародного досвіду 

щодо управління корпоративною культурою у ЗВО. Осінні наукові читання: збірник 

наукових матеріалів LІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.  25 вересня 

2020 р. м. Дніпро. Ч.1. 2020. - С. 7-10. 

 

18. Співавторство Ліганенко І.В., Вєтрова Н.Г. Проблеми управління системою 

корпоративної культури у ПрАТ «ВНЗ «МАУП». SCIENCE AND SOCIETY: Abstracts of IX 

International Scientific and Practical Conference. Denmark, Copenhagen. 2020. - С. 9-14. 

 

19. Боденчук Л. Б. Enterprise personnel management in the context of generation theory. 

2 –nd International Scientific Conference  Eastern European conference of  management  and 

economics. Workshop on Social  Research May 29,2020.-  P.152-153. 

 

20. Ліганенко І. В.  Coaching technologies as a model of development of civil servants.  

2 –nd International Scientific Conference  Eastern European conference of  management  and 

economics. Workshop on Social  Research May 29, 2020. -  P.154-155. 

 

21. Співавторство  викладач Боденчук С. В.,  Філімонова Т. М. Методика аналізу 

фінансової звітності банків. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України «Перспективні напрями 

розвитку наукової думки в ХХІ столітті» . - Одеса 2020. - С. 248-255. 

 

22. Боденчук Л. Б. Вимоги до  бухгалтера в сучасному  менеджменті VI Міжнародна 

науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: 

сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку». Національний  університет «Чернігівська 

політехніка» Навчально-науковий  інститут економіки. 27.11.2020 р. 

 

23. Боденчук Л. Б. Напрями і методи діагностики діяльності підприємств.  ХІV 

Міжнародна  науково-практична конференція «Управління соціально-економічним 

розвитком регіонів та держави». Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2020. 300 с. 17.04.2020 р.  

 

24. Боденчук Л. Б., Карайсенлі Я. І. Використання зарубіжного досвіду для 

вдосконалення моделі підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Аctual trends of 

modern scientific research Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference 

Munich, Germany 11-13 October 2020.-  С. 331-339. 
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25. Боденчук Л. Б. Підвищення рівня інноваційності логістики Abstractsof  XI  

International Scientificand Practical Conference Barcelona, Spain ,1-3 листопада 2020 р. 

 

26. Lilia Bodenchuk, Enterprise personnel management in the  context of generation 

theory, INTERNATIONAL Scientific Conference Eastern European Conference of Management 

and Economics (2; 2020; Ljubljana). -  Р. 152-154. 

 

27. Ліганенко І. В., Боденчук С. В. Цифровізація бізнес-процесів транспортно- 

логістичних підприємств.The 3rd International scientific and practical conference “The world of 

science and innovation” (October 14-16, 2020) Cognum Publishing House, London, United 

Kingdom. 2020. - С.411-418. 

 

 

  VІ. Сертифікація та неформальна освіта НПП:  

 

  1. Мурашко І. С.  

Сертифікат про участь у IV Фестивалі освітнього лідерства "Clever". 

Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня науки 

України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України  "Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті". 

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою "Використання сервисів 

Google для організації і підтримки електронного навчального курсу". 

Сертифікат про участь у тренінгу "Сучасні  методи  та технології викладання в 

університеті". 

  Участь у VІIІ міжнародному бізнес-форумі «Наука-бізнес-освіта: стратегічне 

партнерство», яку проводив Київський національний економічний університет. 

Участь у Форумі «Професійна Етика в Дії» (Professional Ethics in Action), який 

проводили Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України та Аудиторська палата 

України.  

  Участь у вебінарі «Прості дії для перевірки текстів на плагіат від Unicheck». 

Сертифікат: стажування в Румунії. 

Сертифікат: стажування у Польщі. 

Сертифікат В2. 

 

2. Боденчук Л. Б.  

  Підвищення кваліфікації за програмою "Використання сервісів Google для 

організації і підтримки електронного навчального курсу". 

Сертифікат про участь у IV Фестивалі освітнього лідерства "Clever". 

Сертифікат про участь у тренінгу "Сучасні методи та технології  викладання в 

університеті". 

Стажування в Польщі. 

Пройшла курс "Академічна доброчесність в університеті".  

Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня науки 

України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України  "Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті". 

Сертифікат про участь у IV Фестивалі освітнього лідерства "Clever". 

Сертифікат про участь у проєкті (Румунія). 

Брала участь з 21.12.2020 р. по 24.12.2020 р. у проєкті "CBC-DEBUS - Інноваційний 

розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному 

регіоні" м. Тульча (Румунія). 

Участь у VІIІ міжнародному бізнес-форумі «Наука-бізнес-освіта: стратегічне 

партнерство», яку проводив Київський національний економічний університет. 

Участь у Форумі «Професійна Етика в Дії» (Professional Ethics in Action), який 

проводили Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України та Аудиторська палата 

України.  

http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-murashko-1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2-murashko-2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2-murashko-2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/4-murashko-4.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/4-murashko-4.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1m-rumyniya.jpg
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1mpolshha.jpg
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/m-sertifikat-v2.jpg
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1liliya-1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1liliya-1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/3liliya-2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/8lili-8.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/8lili-8.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1lb_pol_sha_stazhirovka_vebinar.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/00certificate_lb.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2-kulya-2-pdf.io-1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/3liganenko3.jpg
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Участь у вебінарі «Прості дії для перевірки текстів на плагіат від Unicheck». 

Участь у роботі комісії з захисту проектів для започаткування власного бізнесу у 

рамках проєкту «Тривалий економічний підйом для миру».  

Стажування: 

-YPO NewEuropeanGeneration, Romania. 

-Instytut Badawczo-Rozwojowy LubelskiegoParkuNaukowoTechnjlogicznegoSp. z o.o.,  

ul. Dobrzaṅskiego 3, 20-262 LublinPolska. 

 

3. Боденчук С. В.  

Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня науки 

України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України  "Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті". 

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою "Використання сервісів 

Google для організації і підтримки електронного навчального курсу. 

Сертифікат про участь у IV Фестивалі освітнього  лідерства  "Сlever". 

Сертифікат про участь у тренінгу "Сучасні методи та технології викладання в 

університеті" . 

Пройшов курс "Академічна доброчесність в університеті". 

Стажування в Польщі (онлайн). 

Участь у VІIІ міжнародному бізнес-форумі «Наука-бізнес-освіта: стратегічне 

партнерство», яку проводив Київський національний економічний університет. 

Участь у Форумі «Професійна Етика в Дії» (Professional Ethics in Action), який 

проводили Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України та Аудиторська палата 

України.  

Стажування: 

-East European Institute of Psychology, Краков Польша. 

-Instytut Badawczo-Rozwojowy LubelskiegoParkuNaukowoTechnjlogicznegoSp. z o.o.,  

ul. Dobrzaṅskiego 3, 20-262 LublinPolska. 

 

4. Баєва Т. Д.  

Сертифікат про участь  у тренінгу  "Сучасні методи та технології викладання в 

університеті". 

Підвищення кваліфікації за програмою "Використання сервісів Google для 

організації і підтримки електронного навчального курсу". 

 

5. Ліганенко І. В. 

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою "Використання сервісів 

Google для організації і підтримки електронного навчального курсу". 

Сертифікат про участь у тренінгу "Сучасні методи та технології викладання в 

університеті". 

Сертифікат про участь у проєкті (Румунія). 

Брала участь з 21.12.2020 р. по 24.12.2020 р. у проєкті "CBC-DEBUS - Інноваційний 

розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному 

регіоні" м. Тульча (Румунія). 

Участь у VІIІ міжнародному бізнес-форумі «Наука-бізнес-освіта: стратегічне 

партнерство», яку проводив Київський національний економічний університет. 

Участь у Форумі «Професійна Етика в Дії» (Professional Ethics in Action), який 

проводили Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України та Аудиторська палата 

України. 

Участь у роботі комісії з захисту проєктів для започаткування власного бізнесу у 

рамках проєкту «Тривалий економічний підйом для миру».  

 

6. Дакі Н. І. 

Участь у роботі комісії з захисту проєктів для започаткування власного бізнесу у 

рамках проєкту «Тривалий економічний підйом для миру».  

http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/3bodenchuk-3.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/3bodenchuk-3.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1bodenchuk-1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2bodenchuk-2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2bodenchuk-2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/00certificate_sv.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-pol_sha_sv_stazhirovka_vebinar.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-baeva-1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-baeva-1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-baeva-1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2-baeva-2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2-baeva-2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1liganenko1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1liganenko1.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2liganenko2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2liganenko2.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/3liganenko3.jpg
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Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня науки 

України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України  "Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті". 

 

7. Лаврова І. А. 

Сертифікат про успішне закінчення курсу "Критичне мислення для освітян". 

Сертифікат про  участь у тренінгу "Сучасні методи та технології викладання в 

університеті" . 

Сертифікат учасника конференції "Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для 

особистого та психологічного розвитку".  

Сертифікат про підвищення кваліфікації  за програмою "Використання сервісів 

Google для організації і підтримки електронного навчального курсу". 

Стажування в Польщі. 

Підвищення кваліфікації для НПП ЗВО "Освітній десант" (онлайн). 

Підвищення кваліфікації за програмою "Цифрові технології організації змішаного 

навчання для підвищення якості освітнього процесу". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1-kulya-1-pdf.io.pdf
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http://izmail.maup.com.ua/assets/files/2-lavrova-2.pdf
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http://izmail.maup.com.ua/assets/files/4-lavrova4.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/4-lavrova4.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/5lavrova5.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/6lavrova-6.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/78lavrova-7.pdf
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