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1. Організаційно-

економічні засади 

антикризового 

управління 

сільськогосподарським 

підприємством  

стаття Вісник ХНАУ. Серія «Економічні 

науки» № 4. – 2014 р. Харків: –  

С. 156 – 165. 

  

2. Формування 

конкурентоспроможного 

виробництва зерна в 

Полтавському регіоні  

 

стаття Зб. наук. пр. ПДАА. Спецвипуск 

2015 р.. – Полтава: ПДАА. – 2015. 

– С. 148 – 152. 

 І.Г. 

Микол

енко, 

О.П. Б

урлака 

3. Джерела та ефективність 

інвестицій в людський 

капітал  

стаття Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. – 

Вип. 1 (10). – Полтава: ПДАА. – 

2015. – С. 135-143. 

 Т.В. 

Дядик, 

С.В. 

Писар

енко 

4. Тенденції та 

перспективи 

інтенсифікації 

молочного скотарства в 

сільськогосподарських 

підприємствах  

стаття Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. – 

Вип. 1 (12). – Полтава: ПДАА. – 

2016. – С. 68-75. 

 Т.В. Д

ядик, 

С.В. П

исарен

ко 

5. Механізм соціальної 

відповідальності 

суб’єктів аграрного 

бізнесу / Актуальні 

проблеми інноваційної 

економіки  

стаття Харківський національний 

технічний університет 

сільського господарства імені 

Петра Василенка (ХНТУСГ).  – 

2017. – № 4. – С. 62-72.  

(0,34 

др. 

арк.). 

 

Колективні монографії: 

1. Мykolenko Inna / Part 

Transformation of 

approaches to the 

management of socio-

economic systems. 

KONWERJE 

SPOLECZNO-

моногр

афія 

/ Monograph / Inna Мykolenko. 

Opole 2017 

  



 

ECONOMICZNE 

WSPOLCZESNEGO 

SPOLECZENSTWA SOC

IAL AND ECONOMIC 

CHANGES OF 

CONTEMPORARY 

SOCIOETY  

2. Особливості 

конкурентних стратегій 

розвитку підприємств 

України  

моногр

афія 

Social and Economic Changes of 

contemporary society. 

Monograph. Opole: The Academy 

of Management and 

Administration in Opole, 2017. – 

p. 124-130.  

 О.В. М

андич, 

І.В. На

уменк

о, 

3. RESEARCH OF THE 

ASPECTS OF 

MODELING OF THE 

PROJECT 

MANAGEMENT OF 

RISK OF 

IMPLEMENTATION 

SYSTEM 

INFORMATION 

SUPPORT 

моногр

афія 

Технологический аудит и 

резервы производства № 1/4 

(39) / V. Babenko, O. Nakisko, I. 

Mykolenko // Index Copernicus. 

Bielefeld Academic Search 

Engine (BASE). Directory of 

Open Access Journals (DOAJ). 

Directory of Research Joiunals 

Indexing (DAJI). Open Academic 

Journals Index (DAJI). – 2018. – 

С. 64-69j  

 Babenk

o V., 

Nakisk

o O., 

ІІІ. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності 

1. Економічне управління 

підприємством:  
 

мето-

дичні 

реко-

мен-

дації 

методичні рекомендації для 

виконання курсових робіт для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 «Економіка», 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2018. – 48 с. 

  М.В. 

Ковален

ко.  

2. Внутрішній економічний 

механізм аграрного 

підприємства:  

 

мето-

дичні 

реко-

мен-

дації 

методичні рекомендації для 

самостійної роботи з дисципліни 

для студентів галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво», 

напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» / І.Г. 

Миколенко. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015. – 32 с. 

  

3. Внутрішній економічний 

механізм аграрного 

підприємства:  

 

мето-

дичні 

реко-

мен-

[методичні рекомендації для 

проведення практичних занять] 

для студентів галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» 

  



 

дації напрям підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» / І.Г. 

Миколенко. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015. – 60 с. 

4. Внутрішній економічний 

механізм аграрного 

підприємства:  
 

мето-

дичні 

реко-

мен-

дації 

методичні рекомендації з 

виконання контрольних робіт 

студентами заочної форми 

навчання] для студентів галузі 

знань 0306 «Менеджмент і 

адміністрування», напрям 

підготовки 6.030601 

«Менеджмент». / І.Г. Миколенко. 

– Полтава.: РВВ ПДАА, 2015. – 32 

с. 

  

5. Соціальна економіка:  
 

мето-

дичні 

реко-

мен-

дації 

методичні розробки та 

тематика контрольних робіт 

здобувачами вищої освіти 

заочної форми навчання] для 

здобувачів напряму підготовки 

6.030504 «Економіка 

підприємства» галузі знань 0305 

«Економіка та 

підприємництво», спеціальності 

051 «Економіка» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальності 075 

«Маркетинг» галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування» освітнього 

ступеню «Бакалавр»] /                            

І.Г. Миколенко. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2017 р. – 24 с. 

  

6. Внутрішній економічний 

механізм аграрного 

підприємства:  
 

мето-

дичні 
методичні вказівки до 

виконання практичних занять] / 

для студентів галузі знань 0306 

«Менеджмент і 

адміністрування», напрям 

підготовки 6.030601 

«Менеджмент». / І.Г. 

Миколенко. – Полтава.: РВВ 

ПДАА, 2017. – 82 с. 

  

7. Державне регулювання 

економіки:  

 

реко-

мен-

дації 

[навчально-методичний 

комплекс з дисципліни 

державне ергулювання 

  



 

економіки] для студентів 

денної, заочної форми навчання 

напрямів підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства, 

6.030601 «Менеджмент / І.Г. 

Миколенко, Т.В. Дядик. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – 

156 с. 

8. Державне регулювання 

економіки:  

 

мето-

дичні 

[методичні рекомендації щодо 

виконання контрольної роботи] 

студентами заочної форми 

навчання напряму підготовки 

6.030504 «Економіка 

підприємства» / І.Г. Миколенко, 

Т.В. Дядик. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015. – 49 с. 

  

9. Державне регулювання 

економіки:  

 

реко-

мен-

дації 

[методичні рекомендації та 

завдання для практичних занять] 

для студентів денної форми 

навчання напряму підготовки 

6.030504 «Економіка 

підприємства» / І.Г. Миколенко, 

Т.В. Дядик. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015. – 40 с. 

  

10. Аграрна економіка:  

 

мето-

дичні 

[курс лекцій] для студентів 

денної форми навчання 

спеціальності 

7.03050401 «Економіка 

підприємства» / І.Г. Миколенко, 

Т.В. Дядик. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015. – 140 с. 

  



 

11. Соціальна економіка:  реко-

мен-

дації 

[методичні розробки та тематика 

контрольних робіт здобувачами 

вищої освіти заочної форми 

навчання] для здобувачів напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво», 

спеціальності 051 «Економіка» 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», спеціальності 

075 «Маркетинг» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

освітнього ступеня «Бакалавр»] /                             

І.Г. Миколенко. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2017. – 24 с. 

  

12. Наскрізна програма 
практики 

мето-

дичні 

Наскрізна програма практик для 

здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою 

«Економіка підприємства» 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 

Економіка галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки 

(2017 рік набору) розглянута, 

схвалена та рекомендована до 

видання Науково-методичною 

радою спеціальності «Економіка»  

 Березіна 

Л.М., 

Самойли

к Ю.В., 

Демиден

ко Л.М., 

Дивнич 

О.Д., 

Миколе

нко І.Г., 

Загребел

ьна І.Л., 

Олійник 

Є.О. 

13. Наскрізна програма 
практики 

мето-

дичні 

Наскрізна програма практик для 

здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою 

«Економіка підприємства» 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 

Економіка галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки 

(2017 рік набору) розглянута, 

схвалена та рекомендована до 

видання Науково-методичною 

радою спеціальності «Економіка»  

 Дивнич 

О.Д., 

Михайл

ова О.С., 

Загребел

ьна І.Л., 

Писарен

ко С.В. 



 

14. Наскрізна програма 
практики 

мето-

дичні 

Наскрізна програма практик для 

здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою 

«Економіка підприємства» 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 

Економіка галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки 

(2018 рік набору) розглянута, 

схвалена та рекомендована до 

видання Науково-методичною 

радою спеціальності «Економіка» 

 Дивнич 

О.Д., 

Михайл

ова О.С., 

Загребел

ьна І.Л., 

Писарен

ко С.В. 

14. Наскрізна програма 
практики 

мето-

дичні 

Наскрізна програма практик для 

здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою 

«Економіка підприємства» 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 

Економіка галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки 

(2018 рік набору) розглянута, 

схвалена та рекомендована до 

видання Науково-методичною 

радою спеціальності «Економіка» 

 Березіна 

Л.М., 

Самойли

к Ю.В., 

Демиден

ко Л.М., 

Дивнич 

О.Д., 

Миколе

нко І.Г., 

Загребел

ьна І.Л., 

Олійник 

Є.О., 

Волкова 

Н.В. 
 

 

 

 


