СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
Пригари Ірини Олександрівни
№
з/п

Характер роботи
3

Назва

1

2

1

Розробка екологічних
товарів як один з етапів
життєвого циклу
(тези)

друк.

2

Управління життєвим
циклом товару
(тези)

друк.

Вихідні дані

Обсяг
(стор.)

4

5

Збірник тез доповідей V
Ювілейної міжнародної
науково – практичної
конференції молодих
вчених «Економічний і
соціальний розвиток
України в XXI столітті:
національна ідентичність
та тенденції глобалізації» /
Міністерство освіти і
науки України,
Тернопільський
національний економічний
університет, Рада молодих
учених. – Тернопіль, 2008.
- С.287–289.
Тезисы докладов
68 Международной
научно – практической
конференции
«Проблемы и
перспективы развития
железнодорожного
транспорта» /
Министерство
транспорта и связи
Украины,
Днепропетровский
национальный
университет
железнодорожного
транспорта имени
академика В. Лазаряна,
Восточный научный
центр транспортной
академии Украины. – Д.:
ДИИТ, 2008. - С.69 – 70.

2

2

Співавтори

6

4

The management of the
cycle of keeping the
goods sellable
(тези)

друк.

5

Розробка екологічних
товарів як один з етапів
життєвого циклу
товарів
(стаття)

друк.

6

Еколого–економічний
аналіз етапів життєвого
циклу товарів
(стаття)

друк.

7

Поняття, завдання та
перспективи розвитку
екологічного аудиту
(стаття)
Теоретичні основи
екологічного аудиту
(стаття)

друк.

9

ГМО – економічний
виграш ціною здоров’я?
(стаття)

друк.

10

Теоретичні засади
екологічного аудиту
(тези)

друк.

8

друк.

Матеріали XIV
Міжнародної наукової
конференції «Економіка
для екології». - Суми,
2008. – С.154 – 155.
Збірник наукових праць
Черкаського державного
технологічного
університету. Серія:
Економічні науки: Випуск
20 / Міністерство освіти і
науки України, Черкас.
держ. технол. ун-т. –
Черкаси: ЧДТУ, 2008. –
С.140 – 145. (фахове
видання)
Вісник
Дніпропетровського
національного
університету залізничного
транспорту імені
академіка В.Лазаряна. –
Вип.24. – Д.: Вид-во
Дніпропетр. нац. ун-ту
залізн. трансп. ім. акад.
В.Лазаряна, 2008. – С.112
– 115. (фахове видання)
Вісник СумДУ. – № 1. –
2010. С.132 – 137.
(фахове видання)

2

Науковий вісник
Буковинської державної
фінансової академії.
Економічні науки: збірник
наукових праць. Вип. 2
(21). – Чернівці, 2011. –
С.203 – 209. (фахове
видання)
Науковий вісник
Чернігівського
державного інституту
економіки та управління.
Випуск №3(011). Серія
№1.Економіка. –
Чернігів,2011. – С.50 –
52. (фахове видання)
Збірник тез доповідей І
Всеукраїнської науково –
технічної конференції
«Хімічна технологія:
наука та виробництво» /

6

5

4

5

3

1

Басанцов І.В.

Лєтуновська
М.

11

Впровадження
екологічного аудиту в
Україні (стаття)

друк.

12

Ринок екологічного
аудиту в моделі
державного управління
(тези)

друк.

13

Формування ринку
екологічного аудиту в
Україні (стаття)

друк.

14

Напрямки
впровадження
екологічного аудиту в
Україні (тези)

друк.

Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту
України, Сумський
державний університет,
Шосткинський інститут,
Науковий центр бойового
застосування ракетних
військ і артилерії
Сумського державного
університету, державний
науково – дослідний
інститут хімічних
продуктів. – Суми:
СумДУ, 2011. – С.80.
Вісник Чернівецького
торговельно –
економічного інституту.
Вип. 2 (46). Економічні
науки. – Чернівці: ЧТЕІ
КНТЕУ. 2012. – С.375 –
380. (фахове видання)
Матеріали ІІІ
Міжнародного форуму
«Проблеми розвитку
інформаційного
суспільства», ІІ том Київ, 2012- С.190 – 193.
Електронний науковий
журнал «Економіка:
реалії часу». Випуск 3 –
Одеса: Одеський
національний
політехнічний
університет, 2012.
(фахове видання)
Збірник тез доповідей І
Міжнародної науково –
технічної конференції
«Хімічна технологія:
наука та виробництво» /
Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту
України, Сумський
державний університет,
Шосткинський інститут,
Науковий центр бойового
застосування ракетних
військ і артилерії
Сумського державного
університету, державний
науково – дослідний
інститут хімічних

5

5

1

ГончаренкоВ
.- ст.

продуктів. – Суми:
СумДУ, 2012. – С.73-74.
Матеріали 18
Міжнародної наукової
конференції «Економіка
для екології». - Суми,
2012. – С.17 – 18.
Збірник тез доповідей
Тринадцятої щорічної
всеукраїнської наукової
конференції, м.Суми. 1718 квітня 2013 року. –
Суми: Сумський
державний університет,
2013. С.161 – 163.
Екологія і
природокористування в
системі оптимізації
відносин природи і
суспільства: матеріали
Міжнародної науковопрактичної Інтернетконференції,
м.Тернопіль, 6-7 березня
2014р. – Тернопіль: Крок,
2014. – С.231-232.

15

Implementation of the
ecological audit in
Ukraine
(тези)

друк.

16

Організаційноекономічне
забезпечення
функціонування ринку
послуг з екологічного
аудиту (тези)

друк.

17

Екологічний аудит
системі
природоохоронної
діяльності
(тези)

в

друк.

18

Научно-методические
подходы к активизации
экологического аудита
на
основе
экологической
репутации предприятия
(стаття)

друк.

Международный журнал
«Устойчивое развитие». –
2012 – №19 июль –
август. – Болгария, 2014.
– С.136 – 140.
(закордонне видання)

5

19

Рекомендації
щодо
формування
ринку
екологічного аудиту в
Україні
(підрозділ монографії)

друк.

9

20

Проблеми
енергозбереження в
Україні (тези)

друк.

Формування ринку
екологічних послуг в
форматі розвитку
«зеленої» економіки / За
науковою редакцією
д.е.н., проф.,
Заслуженого економіста
України Т.П. Галушкіної.
– Одеса - ІПРЕЕД НАН
України. – Саки: ПП
«Підприємство Фєнікс»,
2012. С.95 – 103.
II Міжнародна науковопрактична конференція
«Хімічна технологія:
наука, економіка та
виробництво» ,

1

Басанцов І.В.

2

2

1

Акуленко
В.Л.

Конча Д.
Велієв Р.

21

Зелені технології шлях до майбутнього
(тези)

друк.

22

Применение 3-D
технологий в
маркетинге
(тези)

друк.

23

Інвестиції в
екологічний маркетинг
(тези)

друк.

24

Мерчандайзинг як
ефективна
маркетингова
технологія
(тези)

друк.

друк.

25
Стан та перспективи
розвитку органічного
виробництва
(стаття)

26

Спейсмаркетинг як
інноваційний
інструмент
прогресивного розвитку
підпр-иємств космічної
галузі
(тези)

друк.

друк.

27
Активізація
екологічного аудиту на
регіональному рівні
(стаття)
28

Екологічна
паспортизація в

друк.

м.Шостка,27-29
листопада 2014 року
практична конференція
«Хімічна технологія:
наука, економіка та
виробництво» ,
м.Шостка,27-29
листопада 2014 року
II Міжнародна науковопрактична конференція
«Хімічна технологія:
наука, економіка та
виробництво» ,
м.Шостка,27-29
листопада 2014 року
II Міжнародна науковопрактична конференція
«Хімічна технологія:
наука, економіка та
виробництво» ,
м.Шостка,27-29
листопада 2014 року
Науково-методична
конференція « Освіта,
наука та виробництво:
розвиток та перспективи»
28 квітня 2015
Науковий вісник
Буковинського
державного фінансовоекономічного
університету. Економічні
науки :збірник наукових
праць. –Чернівці:
Технодрук, 2013. – Вип.
2(25).-264 с. (фахове
видання)
Науково-методична
конференція « Освіта,
наука та виробництво:
розвиток та перспективи»
28 квітня 2015
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія 18. Економіка і
право.Збірник наукових
праць.№29 , 2015. – С2128.
Вісник Сумського
державного університету.

1

Малиш К.
Кузьменко С.

1

Кравченко В.

1

Кравченко В.

1

Малиш К.

5

Лустова А.Б.
Пилипенко
Д.М.

2

Кравченко В.

8

Акуленко
В.Л.

4

Акуленко
В.Л.

контексті активізації
екологічного аудиту
(стаття)
друк.

29
Управління
ефективністю
підприємства з
використанням
вартісно-орієнтованого
підходу
(тези)
30

Теоретичні передумови
ефективного
управління
інвестиціями у
сучасних умовах

друк.

друк.

31
Аналіз ринку
органічної продукції
(тези)

друк.

32
Перспективи
інвестування в
інтернет-економіку
(тези)

друк.

33
Зайнятість і безробіття
в сільській місцевості
(тези)

друк.

34
Перспективи розвитку
«зеленої економіки»
(тези)

друк.

35
Споживчий кошик
Сьогодення
(тези)

Викладач

Серія Економіка. №4 ,
2015.- С.7-10. (фахове
видання)
Збірник матеріалів
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
«Модернізація
фінансово-кредитної
стратегії розвитку
регіону та громади:
науковий погляд» 29
жовтня 2015 р., м.
Ужгород
Modern transformation of
economics and
management in the era of
globalization. January 29,
2016. Klaipeda.
І Всеукраїнська науковометодична конференція
«Освіта, наука і
виробництво: розвиток і
перспективи» 21 квітня
2016 року м.Шостка
І Всеукраїнська науковометодична конференція
«Освіта, наука і
виробництво: розвиток і
перспективи» 21 квітня
2016 року м.Шостка
І Всеукраїнська науковометодична конференція
«Освіта, наука і
виробництво: розвиток і
перспективи» 21 квітня
2016 року м.Шостка
І Всеукраїнська науковометодична конференція
«Освіта, наука і
виробництво: розвиток і
перспективи» 21 квітня
2016 року м.Шостка
І Всеукраїнська науковометодична конференція
«Освіта, наука і
виробництво: розвиток і
перспективи» 21 квітня
2016 року м.Шостка

1

Новикова
І.В.

3

Новикова
І.В., Тур
О.М.

2

Конча Д.
Велієв Р.

2

Малиш К.

1

Шевцова І.

2

Кузьменко С.

1

Кантур А.

І.О. Пригара

Список ЗАВІРЯЮ:
Завідувач кафедри
Економіки та управління

Секретар Вченої ради

І.В.Прожога

В.І. Онда

ПРИМІТКИ ДО СПИСКУ
НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ
Список формується за розділами в хронологічній послідовності
опублікування робіт; нумерація праць наскрізна:
наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до
захисту дисертації;
наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після
захисту дисертації;
авторські
свідоцтва,
дипломи,
патенти,
ліцензії,
інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на
винахід (якщо такі є);
основні навчально-методичні роботи (за період науковопедагогічної діяльності).
Роботи, що знаходяться у друкові, звіти про проведення науководослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не заносяться. Не
належать також до друкованих наукових і науково-методичних робіт статті
та інші публікації популярного характеру.
Вимоги щодо заповнення таблиці списку:
Стовпчик 2. Подається повна назва роботи мовою оригіналу публікації.
Стовпчик 3. Характер роботи – відповідно проставляється:
- друк. – друкована;
- ел. вид. – електронне видання;
- дипломи і авторські свідоцтва, патенти, ліцензії, інформаційні карти,
алгоритми, проекти – не характеризуються (робиться прочерк).
Стовпчик 4. Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації
(видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика
збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання;
зазначається тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і
методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань
наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу,
повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні, галузеві, обласні,
міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напрямку); номер диплому на
відкриття, авторське свідоцтво на винахід, промисловий зразок, рік їх видачі,
номер реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій, інформаційних карт,
алгоритмів, проектів.
Стовпчик 5. Обсяг – вказується кількість сторінок публікації (дробом: у
чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – авторський, якщо праця
видана у співавторстві та має обсяг більше 10 сторінок).
Стовпчик 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали
співавторів. Зі складу великих авторських колективів даються прізвища
перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші (всього …..
співавторів).

