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Показник активності Дані підтвердження показника 

1. Наявність за останні п’ять 

років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукомет-ричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або 

WebofScience CoreCollection 

1.Райчева Л.І. Формалізація елементів механізму розвитку 

машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \Л.І. 

Райчева \\Бізнес-Інформ.-Харків: ІНЖЕК, 2016.- №10. – С.160 – 165 (0,75 

ум.друк.арк.). 

2.Іовчева Л.І. Розвиток машинобудівних підприємств в умовах 

виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу \Л.І. Іовчева\\ 

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського: наук. журн. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 5 (94). – 

С. 155 – 161 (0,48 ум.друк.арк.). 

3. Larisa Raicheva. Economic consequences of financial stability violations of 

world automotive corporations. \Baltic Journal of Economic Studies - Vol. 

4,No. 2, 2018 - p.229-234 

2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України 

1. Іовчева Л. І. Моніторинг впливу зовнішнього середовища на 
інвестиційну діяльність підприємства / Л. І. Іовчева// Вісник Донбаської 
державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. – 2015. – № 4 (16 Е). 
– С. 199-204. (0,46 друк. арк.) 
2. Іовчева Л.І. Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризи в 
процесі функціонування підприємства \ Л.І. Іовчева \\ Науковий Вісник 
ДДМА: зб. наук. праць. – 2015. - № 4(15 Е). – С.199 -204 (0,46 друк. арк.). 
3. Іовчева Л. І. Проблеми розвитку машинобудівних підприємств в 
умовах виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу / Л. І. 
Іовчева// Вісник Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського.– Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 5 (94). – 
С. 155 – 161. 
4. Іовчева Л. І. Концептуальний підхід до механізму розвитку 
машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. Іовчева, 
С.Ф. Смерічевський \\ Науковий вісник Херсонського державного 
університету: наук. – практ. журнал. – Херсон: «ВД «Гельветика», 2015. 
– Ч.3. – С. 42 -45 (сер. «Економічні науки», вип. 15.) (0,44 ум. друк. арк.). 
Особистий внесок: сформовано теоретико - методолічне підґрунтя 
розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи (0,22 
ум. друк. арк.).  
5. Іовчева Л.І. Методичний підхід до визначення рівня виробничо-
економічної кризи у машинобудуванні України \ Л.І. Іовчева \\ Держава 
та регіони: наук. – виробн.. журн. Класичного приватного університету. – 
Запоріжжя: КПУ, 2016. – № 1 (88). – С. 14-17. – (Сер. «Економіка та 
підприємство») (0,40 ум. – друк. арк.). 
6. Райчева Л.І. Організаційні засади впровадження механізму розвитку 
машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. 
Райчева \\ Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира 
Даля: наук.  журн. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.. В. Даля, 2016. - №3 (227). – 
С. 65 -69 (0,59 ум. – друк. арк.). 
7. Райчева Л.І. Системний підхід до формування іінорваційної стратегії 
підприємства // Збірник наукових праць Національного авіаційного 
унііверситету «Проблеми системного підходу в економіці». К.: 
Гельветика, 2019. Випуск 6 (74), ч. 2. С. 124-130 

3 Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії  

1. Research on the machine – building industry of Ukraine: state and prospects 

–: монографія: / L.I. Raicheva –Multi – authored monograph. – Latvia: 

«Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – 200 p. 

2. Кластерна політика інноваційного розвитку національної економіки : 

інтеграційний та інфраструктурний аспекти: кол. моногр./ За ред. С.В. 

Смерічевської.- Познань, Польща:  Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020.- 

30 2с.(Авт. внесок – Розділ 5. «Regional cluster model in the national 
cybernetic security system», С.308-323. 



6. Проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік 

2016-2017 н.р. –спеціальність Економіка – проведення занять на 

англійській мові. 

10. Організаційна робота у 

закладах освіти на посадах 

керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/ факультету/ 
відділен-ня (наукової 

установи)/ філії/кафедри або 

іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/ 

відповідаль-ного секретаря 

приймальної комісії та його 

заступника 

Заступник приймальної комісії Міжнародного гуманітарного 

університету, 2018-2019 р. 

Начальник навчального відділу Міжнародного гуманітарного 

університету, з березня 2020 р.  

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 переддипломної практики: метод. вказ. для 
студентів ОС «магістр» денной форми навч. спец. 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» /МГУ; упоряд. 

О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, Л.І.Райчева.- Одеса, Фенікс, 2019.-20 с. 

2. Методичні вказівки до виробничої практики: метод. вказ. для 

студентів ОС «магістр» денной форми навч. спец. 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» /МГУ; упоряд. 

О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, Л.І.Райчева.- Одеса, Фенікс, 2019.-13 с. 

3. Методичні вказівки що до виконання та захисту дипломної 

магістерської роботи: метод. вказ. До виконання дипломної роботи для 

студентів ОС «магістр» денной форми навч. спец. 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» /МГУ; упоряд. 

О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, Л.І.Райчева.- Одеса, Фенікс, 2019.-19 с. 

16. Участь у професійних 
об’єднаннях за спеціаль-ністю 

Член спілки економістів України, з вересня 2019 р. 
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Показник активності Дані підтвердження показника 

1. Наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Webof 

ScienceCoreCollection 

1. Рассадникова С.И. Институциональные условия и перспективные 
направления формирования инвестиционной привлекательности  в 

сфере  природопользования/ С.И. Рассадникова //Сборник научных 

статей «Institutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der 

Okonomik unter den Bedingungen der Transformatio: Sammelwerk der 

wissenschaftlichen Artikel. Vol.1 – Verlag SWG imex GmbH, 

Nurnberg, Deutschland, 2015. – С. 73-76. Входить до міжнародних 

наукометричних баз  List of journals indexed; Übergeben für die 

Rezension Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & 

Humanities (CPCI-SSH); Science Index; THOMSON REUTERS. 

(Emerging Sources Citation Index (Web of Science) 

2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Рассадникова С.І. Теоретико-прикладні аспекти інвестування в 

природнє середовище Українського Причорномор’я / 
S.Rassadnikova, Z. Zhyvko, О. Ruda// Czasopismo "NOWOCZESNA 

EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE», 

(Польща, Збірник наук. Праць). - Łódź : Wydawnictwo Naukowe 

Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności– 2016. -№ 4(8)ю - P.88-

94  ISSN 978-83-60282-31-1  Входить до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus (Польща). Зарубіжне наукове 

видання (Польща) 

2. Рассадникова С.І. Управління системою енергетичної безпеки 

регіонів  в аспекті економічної безпеки країни/ С.І. 

Рассадникова//Збірник наукових праць Черкаського державного 

технологічного університету (ЧДТУ). Серія «Економічні науки» / 
М-во освіти і науки України,Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 43, 

ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – С. 79-85 (111 c.) 

Входить до міжнародних наукометричних баз  Index Copernicus, 

РІНЦ, Google Scholar, фахове видання.     

3. Рассадникова С.І. Система управління природокористуванням: 

процеси удосконалення та теоретичні основи /С.І. Рассадникова// 

Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. –№ 5(21).-  С.167-

175. – [Електроннний ресурс]. - Режим доступу: електронний 

науковий журнал «Економіка: реалії часу».  – 

http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html Входить до 

міжнародних наукометричних баз  РІНЦ; Index Copernicus 

(Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing 
(США); Google Scholar (США).  

4. Рассадникова С.И. Инвестиционная аттрактивность как предмет 

системных (экономико-экологически) исследований / С.И. 

Рассадникова,  В.Н.Степанов //«European Applied Sciences»Журнал. 

– 2015.- № 5. – С.138-142. Зарубежный научный журнал (ISSN 2195-

2183), выдан Национальным центром ISSN Германии. Входить до 

міжнародних наукометричних баз РІНЦ, Google Scholar. 

5. Рассадникова С.І. Методологічні проблеми інвестиційної 

атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень / С.І. 

Рассадникова,  В.М.Степанов // Економіст. – 2015. - №10. – С.56-59. 

Входить до міжнародних наукометричних баз  RePec, РІНЦ, Google 
Scholar. 

6. Рассадникова С.І. Правові аспекти інституційних змін у сфері 

природокористування:  проблеми та стратегічні задачі / С.І. 

Рассадникова //Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. - 

№22 (201). - С.76-85. Наукове фахове видання. Входить до 

міжнародних наукометричних баз (РІНЦ), Наукова електронна 

бібліотека eLIBRARY.ru, Google Scholar, Польська наукова 

бібліографія,Social Science Open Access Repository.  

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=MARKETING%20AND%20MANAGEMENT%20OF%20INNOVATIONS
http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No5/167.pdf
http://www.ebscohost.com/
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_epq=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=ru&as_sdt=0
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_epq=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=ru&as_sdt=0
http://econpapers.repec.org/article/ujejournl/
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_epq=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=ru&as_sdt=0
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_epq=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=ru&as_sdt=0
http://scholar.google.com.ua/citations?user=PEf4fZIAAAAJ&hl=ru
https://pbn.nauka.gov.pl/journals/48486
https://pbn.nauka.gov.pl/journals/48486
http://www.ssoar.info/en/home.html


7. Рассадникова С.И. Реализация механизма государственно-

частного партнерства в сфере экологической инфраструктуры в 

системе устойчивого развития Украины / С.И. Рассадникова 

//International Journal of Sustainable Development (Международный  

журнал  устойчивого  развития). -  vol. 8 – may 2013 (выпуск 8 – май 

2013).  – p. 137-141. Входить до міжнародних наукометричних баз 

JIFACTOR.       

8. Рассадникова С.І. Методологічні засади та напрями розбудови 

екологічної інфраструктури в рішенні проблем ноосферного 
сталого розвитку / С.І. Рассадникова //Ученые записки 

Таврического национального университета. - Т.26(65). - № 3, 2013. 

– С. 200-211. Наукове фахове видання. Входить до міжнародних 

наукометричних баз РІНЦ. 

9. Рассадникова С.И. Системно-синергетическая парадигма 

формирований инвестиционной привлекательности объектов 

морского природопользования / С.И. Рассадникова // Вестник 

госудаоственного университета морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова. – 2013. №2. -  С. 153-159. Зарубіжне 

наукове фахове видання, Входить до міжнародних наукометричних 

баз РІНЦ, Google Scholar 
10. Рассадникова С.І. Особливості державного регулювання 

інвестицій в рекреаційно-туристичному природокористуванні /С.І. 

Рассадникова// Економічні інновації: збірник наукових праць. 

ІПРЕЕД НАНУ. – 2017. – Вип. 64. - С.261-266 . 

11. Рассадникова С.І Принципові засади удосконалення системи 

управління природокористуванням /С.І. Рассадникова// Економічні 

інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕД НАНУ - 2015. – Вип. 

60, Книга II. - С. 127-137.  

12. Рассадникова С.І. Теоретичні основи реформування 

організаційно-управлінської системи природокористування в 

Україні в контексті сучасних викликів / С.І. Рассадникова // 

Економічні інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕД НАНУ. - 
2015. – Вип. 57: Актуальні проблеми сталого розвитку України та її 

регіонів. – С. 321-332. 

13. Рассадникова С.І. Програмно-цільовій підхід до розвитку 

екологічної інфраструктури: концептуальні та нормативно-

методичні основи / С.І. Рассадникова // Економічні інновації: 

збірник наукових праць / ІПРЕЕД НАНУ. – 2013. – Вип. 54: Сталий 

розвиток – стратегічна перспектива українського Причорномор’я: 

секторальна політика, поведінка підприємств, механізми 

забезпечення. – С.270-281. 

14. Рассадникова С.І. Теоретичні та організаційно-методичні засади 

формування регіональної програми розбудови екологічної 
інфраструктури // Економічні інновації. Випуск 51: Потенціал 

підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України. 

Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – С.312-

321. 

15. Рассадникова С.І Пріоритетні напрями державно-приватного   

партнерства у розбудові екологічної інфраструктури // Економічні 

інновації. Випуск 48. Новітні підходи в економіці та управлінні 

природокористуванням. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України, 2012. – С. 192-204  

16. Рассадникова С.І Потенціал становлення державно-приватного 
партнерства у формуванні екологічної інфраструктури в Україні// 

Економічні інновації. Випуск 47. Проблеми та сучасні зрушення в 

реальному секторі економіки. Збірник наукових праць. – Одеса: 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України, 2012. – С.247-257. 

3. Наявність виданого підручника 

чи навчального посібника або 

монографії 

1. Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової 

трансформації : монографія / Е. М. Забарна, О. М. Козакова, В. А. 

http://www.jifactor.org/journal_view.php?journal_id=2434


Чередниченко, Рассадникова С.І. [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної 

; Одес. нац. політехн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 92 с. 

Особистий внесок: Рассадникова С.І. Розділ 2. Процеси 

становлення і розвитку інноваційної діяльності (пунк 2.1.). - С. 257-

313. 

2. Економічна теорія: тенденції та розвиток системи економічних 

ідей : монографія / авт. кол.: Е.М.Забарна, Н.О.Задорожнюк, 

Н.І.Волкова,С.І.Рассадникова [та ін.] ; за заг. ред. Е.М.Забарної. – 

Одеса : Астропринт, 2018. – 392 с. ISBN 978-966-927-369-7  
(Особисто автора Рассадникова С.І.: Розділ 8.  Еволюція інвестицій, 

сутність та система поглядів. – С. 257-313.) 

3. Інституціональні засади розбудови управлінської системи 

природокористування: монографія [моногр.]  / за ред. академіка 

НАНУ, д.екон.н., проф. Б.В. Буркинського. – Одеса: ІПРЕЕД  

НАНУ, 2017. – 336с.  

(особистий внесок Рассадникова С.І.: розділ I, 1.2.Теоретичні 

основи міжвідомчого розмежування функцій організації та 

управління природокористуванням в Україні. – С. 22-34.;  

розділ IV, 4.1.Теоретичні засади запровадження функцій організації 

охорони довкілля, ресурсокористування, забезпечення ресурсно-
екологічної безпеки в сучасній  організаційно-управлінській 

системі природокористування в Україні. – С. 111-132, с.160-164.) 

4. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: 

монографія: у 4-х т. / за ред. д. е. н., професора Прокопенко О. В. 

(гол. ред.), к. е. н., доцента Школа В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О. 

Публікація містить  результати досліджень, проведених за грантом 

Президента України за конкурсним проектом Ф7 4«Розвиток 

механізмів управління інноваційною складовою економічної 

безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U007024) - 

Суми: Триторія, 2017. - Т. ІV.: Розробка та валідація нових методів 

оцінки глобальних та локальних викликів у системі забезпечення 

соціальної та екологічної безпеки території. — 408 с. (особистий 
внесок Рассадникова С.І.: розділ 9, 9.1. Розвиток системи 

управління природокористуванням в контексті економічної 

безпеки. – С. 250-264.) 

5. Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: 

виклики і можливості: монографія [за науковою ред. 

Б.В.Буркинського; НАН України, Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень. – Одеса, ІПРЕЕД НАН 

України, 2016. – 808 с.  

(особистий внесок Рассадникова С.І.: розділ 8.5. Інвестиційне 

забезпечення природокористування Українського Причорномор’я – 

С.552-564). 
6.Сучасні тенденції формування екологічної інфраструктури 

природокористування:монографія [ХарічковС.К., КупінецьЛ.Є., 

Рассадникова С.І. та інші]; за ред.. С.К.Харічкова; НАН України, 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – 

Одеса, 2012. – 356 с.  (особистий внесок Рассадникова С.І.: розділ 

І., 1.4.Екологічна інфраструктура як складова типової моделі 

інфраструктурного комплексу (Систематизація видів екологічної 

інфраструктури) -  С.39- 45.; Розділ V. Формування інвестиційної 

привабливості екологічної інфраструктури в Україні. - С.127-168.; 

Розділ VІ. Механізм державно-приватного партнерства у 

формуванні і розбудові екологічної інфраструктури в Україні. - 

С.169-195.                         
7. Рассадникова С.І. Глобальні проблеми світової економіки. 

Навч.посібник / Е.М.Забарна, С.І.Рассадникова, С.К.Харічков. – 

Одеса: ОНПУ, 2015. – 98с. НП06535 від 28.07.2015р. 

8. Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості 

підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: 

Наука і техніка, 2012. - 198 с. (колектив авторів Рассадникова С.І.) 

(лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.) 



8. Виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або 

іноземного рецензованого 
наукового видання 

Виконання функцій відповідального виконавця за темами: 

1. Держбюджетна тема Тема 3.1.8.47/Б «Інституційні засади 

розбудови організаційно-управлінської системи 

природокористування в контексті адміністративно-територіальної 

реформи» (термін виконання 2013-2015 рр., № ДР № 0112u006982).  

2. Госпдоговірна тема Тема №29 від 20 липня 2012 р. «Розробка 

техніко-економічного обґрунтування використання плато гори Ай-

Петрі для розвитку зимових видів спорту з проведенням 

кліматологічних та природоохоронних досліджень» (липень – 
грудень 2012 р.)  

3. Держбюджетна тема «Тенденції розвитку теорії маркетингу в 

сучасних умовах господарювання» № 79-80, 2013-2015 рр. 

4. Держбюджетна тема «Парадигма інноваційного розвитку в умовах 

ринкової трансформації» №82-80  0113U007795 (2015-2019рр.) 

11. Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

Офiцiйний опонент 

1.  На дисертаційну роботу Шевчука Ярослава Вікторовича на тему: 

«Формування системи енергетичної безпеки регіонів України», 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.05 - розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка, 10.05.2017р. у 

спеціалізовану вчену раду К 73.053.05 Черкаського національного 
університету ім. Богдана Хмельницького.; 

2. На дисертаційну роботу Головченко С.І на тему: «Управління 

еколого-економічним розвитком регіону», поданої до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка, 17.11.2015р. у спеціалізовану вчену раду К 

73.053.05 Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького.; 

3. На дисертаційну роботу Гончарової Катерини Володимирівни на 

тему: «Регіональна політика формування кластерів 

екологоузгодженого будівництва», поданої до захисту дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.05 –  розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка (2013р.) у спеціалізовану вчену раду К 08.085.04 

Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна 

академія будівництвав та архітектури 

4. На дисертаційну роботу Квактун Олесі Олексіївни на тему 

«Інветиційно-екологічна стратегія сталого розвитку регіону, 

поданої до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 –  розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. 24 грудня 2010 року у 

спеціалізовану вчену раду К 08.085.04 Державного вищого 

навчального закладу Придніпровська державна академія 
будівництвав та архітектури. 

5. На дисертаційну роботу Логвіновської Світлани Іванівни на тему 

«Механізм управління відтворенням регіональної еколого-

виробничої системи» подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – 

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка у 

спеціалізовану вчену раду К 32.075.03 Луцького національного 

технічного університету 

12.  Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю два 

досягнення 

1.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 

90493 від 5.07.2019 р. «Особливості державного регулювання 

інвестицій в рекреаційно-туристичному природокористуванні». 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 

90494 від 5.07.2019 р. «Управління системою енергетичної безпеки 
регіонів в аспекті економічної безпеки країни». 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 

90495 від 5.07.2019 р. «Концептуальне обґрунтування державно-

приватного партнерства в контексті формування інвестиційної 

привабливості об’єктів екологічної інфраструктури». 



 
 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 

90496 від 5.07.2019 р. «Концептуальні засади формування 

інвестиційної привабливості у сфері природокористування». 

5.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 

90497 від 5.07.2019 р. «Концептуальний підхід до систематизації 

об'єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування». 

13. Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ 

посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного 
навчання, конспектів лекцій/ 

практикумів/ методичних 

вказівок/рекомендацій загаль-ною 

кількістю три найменування 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Політекономія» для студентів 1 

курсу денної і заочної форми навчання спеціальностей 051 « 

Економіка»(ОІ, ОП), 071 «Облік і оподаткування» (ОА), 075 

«Маркетинг» (ОР), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» (ОЗ, ОТ) / Укл.: Рассадникова С.І., Черепанова Н.О. - 

Одеса, ОНПУ, 2017. – 147 с. (КЛ09068 від 27.12.2017р. №5417-РС-

2017.) 

Методичні вказівки 

2.Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт  з 

дисципліни «Політекономія» для студентів 1 курсу заочної форм 

навчання спеціальностей 051 «Економіка» (ОІ, ОП), 071 «Облік і 

оподаткування» (ОА), 075 «Маркетинг» (ОР), 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОЗ, ОТ)/ Укл.: 

Рассадникова С.І., Черепанова Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2017. – 17 

с.(МВ08697від 26.09.2017 №5021-РС-2017.)   
3. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при 

підготовці до лекційних та практичних занять з дисципліни 

«Політекономія» для студентів студентів 1 курсу денної і заочної 

форм навчання спеціальностей 051 «Економіка» (ОІ, ОП), 071 

«Облік і оподаткування» (ОА), 075 «Маркетинг» (ОР), 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОЗ, ОТ)/ Укл.: 

Рассадникова С.І., Черепанова Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2017. – 43 с. 

(МВ09101 від 17.01.2018 №5435-РС-2018) 

4. Рассадникова С.І. Методичні вказівки до самостійної роботи над 

вивченням дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів 

спеціальності 7.03050701 – «Маркетинг» напряму підготовки 0305 – 

«Економіка і підприємництво» денної форми навчання Vкурсу ІХ 
семестру / Укл.: Рассадникова С.І.  - Одеса, ОНПУ, 2012. – 36 с. 

(МВ04805 від 01.11.2012, №1368-РС-2012) 

5. Рассадникова С.І. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів спеціальності 

7.03050701 – «Маркетинг» напряму підготовки 0305 – «Економіка і 

підприємництво» денної форми навчання Vкурсу ІХ семестру / 

Укл.: Рассадникова С.І.. - Одеса, ОНПУ, 2012. – 37 с. (МВ04806 від 

01.11.2012, №1367-РС-2012) 

6. Рассадникова С.І. Методичні вказівки до виконання до 

розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Рекламний 

менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050701 – 
«Маркетинг» напряму підготовки 0305 – «Економіка і 

підприємництво» денної форми навчання Vкурсу ІХ семестру / 

Укл.: Рассадникова С.І .- Одеса, ОНПУ, 2012. – 27с. (МВ04807 від 

01.11.2012, №1369-РС-2012). 



Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2015 – 2020  роки 

Нестерової Катерини Сергіївни 

к.е.н., доцента, доцента кафедри економіки і міжнародних економічних відносин 
 

Показник активності Дані підтвердження показника 

1.Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of ScienceCore Collection 

Scopus:  

1. Nesterova K. Identification and assessment of external risks 

of the enterprise’s foreign economic activity / K. Nesterova, V. 

Marchenko, I. Lazebnyk, V. Pavlova, L. Burkova, L. Omelchuk 

//International Jourmal of Scientific and Technology Research. 

– Vol. 9 (2). – 2020. – P. 4672 – 4675 

(http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Identification-And-

Assessment-Of-External-Risks-Of-The-Enterprises-Foreign-
Economic-Activity.pdf). 

2. Nesterova K. Energy security and long term energy 

efficiency: case of selected counties / M. Tvaronaviciene, V. 

Kovacik, K. Nesterova // Journal of security and sustainability 

issues. – 7(2). – 2017. –P.  349 – 357. (https: // 

doi.org/10.9770/jssi.2017.7.2.(14). 

2. Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

 

1. Нестерова К.С. Інтеграційні процеси розвитку 

міжнародного туризму у країнах Вишеградської групи: 

орієнтири для України. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2018. №9. С. 55 – 

61. 

2. Нестерова К.С. Вплив фактору безпеки на стійкий 
розвиток міжнародного туризму / К.С. Нестерова // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Економічні науки". - 2018. - №6. – С. 66 – 71. 

3. Нестерова К.С. Тенденції функціонування регіональних 

торгівельних угод та їх вплив на баланс зовнішньої торгівлі 

між партнерами / К.С. Нестерова // Науковий Вісник 

Ужгородського національного університету. Серія 

«Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство». - № 14. – 2017. – С. 44 – 47.  

4. Нестерова К.С. Європейський досвід використання 

краудфандингу для розвитку туризму / К.С. Нестерова // 

Електронний наук.- практ. журнал (фах. видання) 
«Інфраструктура ринку». – Вип. № 9. – 2017[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// www.market-infr.od.ua/ 

journals/ 2017/ 9_2017_ukr/3.pdf.  

5. Нестерова К.С. Оцінка конкурентних переваг України у 

світовому морському туристичному бізнесі / К.С. 

Нестерова // Економіка. Управління. інновації: 

електрон.наук.фах. вид. – Житомир. - Вип 4. – 2016 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/ eui_2016_4_10. 

6. Ємельянова К.С. Джерела залучення інвестицій в 

круїзний бізнес України / К.С. Ємельянова // Вісник 
Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВПІ, 

2015. – № 3. – С. 45–49.  

7. Ємельянова К.С. Напрями стійкого розвитку круїзного 

бізнесу в Україні / К.С. Ємельянова // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: МГУ, 

2015. – Вип. 7. – С. 79–83. 

5. Участь у міжнародних наукових проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної 

категорії” 

1. Міжнародний навчальний проект «Відкритого 

університету» на тему «The Digital Economy Success 

through Market Segmentation» (сертифікат, 2017 р.); 

2. Семінар в рамках Міжнародного проекту «USAID з 

торгівельної політики України» на тему «Механізм 

врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби 
торгівельного захисту» (сертифікат, 2017); 



3. Навчальний курс «Understanding modern business and 

organizations», організованому Університетом Стратклайд, 

м. Глазго (сертифікат, 2017 р.); 

4. Навчальний курс «Social enterprise: Business doing good», 

організованому бізнес-школою при Міддлесекському 

університеті (Велика Британія) спільно з «JSiE» 

(соціально-інноваційною лабораторією Індії) та 

міжнародною платформою «MINCA» (сертифікат, 2017 

р.); 
5. Курс англомовних тренінгів європейських фахівців з 

туристичного бізнесу на теми: «Tourism Marketing and 

Product Development», «Service Quality in the Hospitality 

Sector: Standards and Tools», «Sustainable destination 

management», «Marketing and promotion of the destination» 

(сертифікати, 2017 р.); 

6. Дослідна робота та аналітична доповідь на тему 

«Influence of  tourism on local economy: example of Odessa» 

на круглому столі, організованому «Research Triangle 

Institute» (2017 р.). 

6. Проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою в 
обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік 

2015-2015 н.р. – УФЕБ; 2013-2015 – УП – проведення 

занять на англійській мові. 

8. Виконання функцій наукового керівника 

або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

З 2016 р. – до цього часу є рецензентом наукових статей у 

рубриках «Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини», «Економіка та управління національним 

господарством» наукового фахового видання «Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету» Серія: 

«Економіка і менеджмент», який було засновано у 2010 р. 

та включено до переліку наукових фахових видань 

України. 

1. «Організаційно-правове забезпечення державної 

підтримки розвитку морегосподарського комплексу 

України, номер  держ. реєстрації 0112U000692, (виконання 
обов’язків фахівця) (довідка, 2016 р.). 

2. Участь у НДР «Особливості розвитку світової економіки 

в умовах глобалізаційних процесів (номер державної 

реєстрації 0118U000789) (довідка, 2018 р.). 

13. Наявність виданих навчально-

методичних посіб-ників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Нестерова К.С. Національна економіка: метод. вказівки / 

К.С. Нестерова, К.В. Степанова, А.С. Курко – Одеса: МГУ, 

2018. – 68 с. 

2. Нестерова К.С. Світова економіка: метод. вказівки / К.С. 

Нестерова, К.В. Степанова, А.С. Курко – Одеса: МГУ, 

2018. – 67 с. 

3. Нестерова К.С. Міжнародні економічні відносини: 

метод. вказівки/ К.В. Степанова, К.С. Нестерова, А.С. 
Курко – Одеса: МГУ, 2018. – 42 с. 

Протокол Вченої Ради № 6 від 5 липня 2018 р. 

14. Керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою 

Керівництво науковим гуртком  «Актуальні проблеми 

розвитку туристичного бізнесу», секція 2: «Державна 

туристична політика: український та міжнародний досвід» 

(15 студентів) 

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. Нестерова К.С. Інструменти державної підтримки 

розвитку інтегрованих бізнес-структур у сфері морського 

туризму в Україні. Приморські регіони: проблеми та 

траєкторії соціально-економічного розвитку: матеріали V 

Міжнародної наук.-практ. конф., 19 квітня 2018 р. Одеса: 

МГУ, 2018. С. 54 – 56. 

2. Нестерова К.С. Характеристика сучасних 

маркетингових інструментів у розвитку туристичної 
дестинації в умовах глобальної кризи. International 

Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, 



Enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 17th, 

2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. Р. 38 – 40.  

3. Нестерова К.С. Удосконалення викладання 

економічних дисциплін шляхом використання методу 

комп’ютерних симуляцій. Викладання економічних 

дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції 

України : збірник матеріалів Міжнародної науково-

методичної конференції, 02 червня 2017 р. Харків : 

ХНАДУ, 2017. С. 49 – 50.  
4. Нестерова К.С. Розвиток міжнародного туризму як 

фактор активізації світового господарства в умовах 

глобальної кризи . Сучасні тенденції розвитку світової 

економіки: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-

практичної конференції, 26 травня 2017 р. Том І. – Харків : 

ХНАДУ, 2017. – С. 38 – 39.  

5. Нестерова К.С. Дослідження впливу світових криз на 

розвиток міжнародного туризму. The Modern trends in the 

Development of Business Social Responsibility: International 

Scientific Conference Proceedings, May 19th, 2017. Lisbon, 

Portugal: Baltija Publishing, 2017. P. 21 – 24. 

16. Участь у професійних об’єднаннях за 
спеціальністю 

Член спілки економістів України, з вересня 2019 р. 

18. Наукове консультування установ, 

підприємств, органі-зацій протягом не 

менше двох років 

Протягом 1.09.2016 – 1.09.2018 рр. наукове консультування 

ТОВ «Блек Сі Хотел Груп» з питань економічного розвитку 

франчайзингової мережі, удосконалення взаємодії 

туристичного та готельного бізнесу в Одеському регіоні 

(довідка). 

 


