Форма
додатку 11
СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
Прожоги Ірини Валентинівни

N
з/п
1

1

ХаракОбсяг СпівавтоНазва
тер
Вихідні дані
(стор.)
ри
роботи
2
3
4
5
6
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані
до захисту дисертації
Екологічний аспект друк.
Всеукраїнська
науково- 0,13

моніторингу та нормування якості навколишнього
середовища
(Тези)

практична
Інтернетконференція «Сучасний соціокультурний простір» 2527 вересня 2006р. – Київ:
«ТК Меганом».-С.3-5
«Вісник Сумського держав2 Еколого-економічний друк.
аналіз структуризації
ного університету» серія
показників виробництв
«Економіка» № 7, 2006, с. 5257
(Стаття)
V міжнародна науково3 Основні показники друк.
еколого-економічного
практична конференція «Нааналізу (Тези)
ука та освіта - 2007» 03-15 січня 2007 р. Дніпроп-к: Наука
и образование. – Том 8 –
Экономические науки.- С.6-8
VIII міжнародна науково4 Еколого-економічний друк.
аспект
природоохопрактична конференція «Теронних витрат в систеорія і практика сучасної екомі екологічного мененоміки»
джменту (Тези)
26-28 жовтня 2007 року,
м.Черкаси: ЧДТУ.- 2007. - С.
282 – 285.
друк.
Збірник наукових праць
5 Экологоэкономический анализ
«Економіка: проблеми теорії
экологически вредных
та практики»
предприятий
Дніпропетровсь-кого
національного універси(Стаття)
тету, 2007, випуск 221, т.ІІІ,
с.923-929

0,48 В.М.Бороно
0,38 с

0,15

0,17

0,37

1
2
6 Еколого-економічна

3

друк.
ефективність утилізації
відходів промислових
підприємств (Стаття)
друк.
7 Врахування
економічних
збитків
при
оцінюванні
ефективності
реструктуризації (тези)

8 Природоохоронні

ви- друк.
трати на шкідливому
виробництві – екологічний аспект (тези)

9

Account of nature- друк.
protective expenses on
ecologically
harmful
production (тези)

10 Экономический

ас- друк.
пект ущерба от экологических
нарушений
(тези)

11

Врахування
питань друк.
екологічного менеджменту
в
процесі
реструктуризації
шкідливих підприємств
(Стаття)

4
«Вісник Сумського державного університету» серія
«Економіка» № 2, 2007, с.517
П’ята ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
«Економічний і соціальний
розвиток України в ХХІ
столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» 21-23 лютого 2008
р. м.Тернопіль: Економічна
думка. – Ч.1. – с.243-245
Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Современные направления
теоретических и прикладных исследований» 15-25
березня 2008р. - том 9, Економіка, м.Одеса
XIV міжнародна студентська конференції
«Економіка для екології» 6 –
9 травня 2008 р., м.Суми:
Вид-во СумДУ, 2008. – с.
115-117
68 міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми та перспективи
розвитку залізничного транспорту» 22-23 травня 2008 р.
м.Дніпропетровськ:
Днепр.нац.унив. ж/д
трансп.им. акад.В.Лазаряна,
с.46-48
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім.академіка В.Лазаряна,
розділ «Екологія на транспорті», випуск 23, 2008,
с.103-107

5

6

0,7 В.М.Боронос
0,6

0,13

0,13

0,14 D.S.Lyamets
0,07

0,19

0,47

1
2
3
12 Врахування та аналіз друк.
природоохоронних
витрат
в
системі
екологічного менеджменту (Стаття)

13 Реструктуризація пі- друк.

дприємства в контексті
забезпечення економічної безпеки (Стаття)
14 Роль екологічної рен- друк.
ти в процесі реструктуризації (Стаття)

15 Вибір

оптимальної друк.
стратегії
подолання
«сміттєвої кризи» в
Україні (Стаття)

16 Економічна безпека з друк.
елементами екологічного менеджменту (тези)

17 Екологічна

реструк- друк.
туризація в аспекті
екологічного менеджменту (тези)

18 Концепція

еколого- друк.
економічного сталого
розвитку (тези)

1

2

3

4

5

6

Механізм
регулювання 0,56 М.Ю. Абрамекономіки, економіка при- 0,46
чук
родокористування, економіка підприємства та організація виробництва.  2008. 
№ 3 (2)  С. 233-240
Тематичний збірник нау- 0,59 Акуленко В.
кових праць «Торгівля і ри- 0,49
нок України», м.Донецьк,
2008, випуск 26, с.240-247
Вісник Сумського націо- 0,48
нального аграрного університету, розділ «Економіка та
менеджмент», випуск 7/2
(30), м.Суми, 2008, с.124129
Збірник наукових праць
0,39 Лямець Д.С.
«Економіка: проблеми теорії 0,3
та практики»,
м.Дніпропетровськ, випуск
246, том ІV, 2008р., с.874879
II-й науково-практичний 0,13
семінар з міжнародною участю «Актуальні проблеми
забезпечення
економічної
безпеки України», 16-18
грудня
2008
року,
м.Тернопіль, с.134-135
Четверта міжнародна нау- 0,22
ково-практична конференція
«Бъдещето проблемите на
световната наука- 2008»
17-25 грудня 2008 р.
м.Софія, «Бял ГРАД-БГ»
ООД, том 4 Економіки, с.8488
Шоста міжнародна науко- 0,12
во-практична конференція
молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток
України в ХХІ столітті: національна ідентичність та
тенденції глобалізації» 2627
лютого
2009р.,
м.Тернопіль, Ч.1, с.251-252
4
5
6

19 Екологічна рента в друк.
процесі поводження з
ТПВ (тези)

20 Account of ecological друк.
rent under processing of
wastes (тези)

21 Економічна
екологічного
(тези)

оцінка друк.
збитку

22 Екологічна

друк.
реструктуризація
з
елементами
екологічного менеджменту (Стаття)
мене- друк.
23 Екологічний
джмент в контексті забезпечення екологічної
безпеки підприємства
(Стаття)
24 Екологічна реструк- друк.
туризація – шлях до
впровадження екологічної ренти на підприємстві (Стаття)
25 Врахування та аналіз друк.
природоохоронних витрат процеса реструктуризації
екологошкідливих підприємств
(тези)

26 Еколого-економічна оці- друк.
нка екологічної шкоди
шкідливого підприємства
на рівні регіону (тези)

І міжнародна науковопрактична
конференція
«Економіка та фінанси в
умовах глобалізації: досвід,
тенденції та перспективи
розвитку» 22-24 квітня
2009р. том 3, м.Макіївка,
с.119-120
XV міжнародна студентська конференція «Економіка для екології» 29.04 – 05
травня 2009 р., м.Суми, Суми: Вид-во СумДУ. - с.79-81
Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Проблеми і перспективи
інноваційного
розвитку
економіки України» 28-30
травня
2009
р,
м.Дніпропетровськ, Дн-к:
націон.гірничий інститут,
том 2, с.225-226
«Вісник Сумського державного університету» серія
«Економіка» № 1, 2009р.,
с.52-59

0,1

0,13 D.S.Lyamets
0,07

0,14

0,63 Акуленко В.
0,5

Вісник
Хмельницького 0,71 Акуленко
національного університету, 0,6 В.Л
Економічні науки, том 1,
№5-2009, с.21-26
Регіональний збірник нау- 0,39
кових праць з економіки
«Прометей», випуск 2(29),
м.Макєєвка, 2009 с.203-206
ІV Міжнародна науково- 0,21 Акуленко
практична
конференція 0,12 В.Л.
«Управління
підприємством: проблеми та шляхи їх
вирішення» 01-03.10.2009р.,
м.Севастополь, Севастополь
- ДонНУЕТ, 2009.- с.34-37
ІІ Міжнародна конференція 0,19 Акуленко В.Л.
«Сучасні проблеми біології, 0,13
екології та хімії» 01-03.10.2009
м. Запоріжжя. , с.255-257

1
2
3
27 Рентна політика проце- друк.
су екологічної реструктуризації
шкідливих
підприємств (тези)

28 Врахування природо- друк.
охоронних витрат при
проведенні реструктуризації
екологошкідливих підприємств
(Стаття)
29 Еколого-інноваційна друк.
реструктуризація в інноваційноінвестиційній моделі
забезпечення сталого
розвитку національної
економіки (тези)

30 Екологічні

витрати друк.
процеса
екологоінноваційної
реструктуризації (тези)

31 Еколого-інноваційна друк.
реструктуризація в аспекті екологічного менеджменту (тези)

32 Методичні

підходи друк.
до
обгрунтуванняя
еколого-інноваційної
реструктуризації підприємства(стаття)
еколого- друк.
33 Оцінка
інноваційної реструктуризації підприємств
(тези)

4

5

6

V Міжнародна науково- 0,15
практична
конференція
«Проблеми природокористування, сталого розвитку
та техногенної безпеки регіонів» 06-10.10.2009. – Дніпропетровськ: Інститут проблем природокористування
та екології НАН України. Ч.1. – 2009. - с.38-40
Тематичний збірник нау- 0,46
кових праць «Торгівля і ринок України», м.Донецьк,
випуск 27, 2009. - с.62-69
ІІІ Міжнародна науково- 0,20 Акуленко
практична
конференція 0,15 В.Л.
«Особливості
функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізацій них
процесів» 17-21.02.2010, Ірпінь-Краків-Суха
Струга,
с.30-34
VІІ
Міжнародна
науково- 0,13 І.Д. Скляр
практична конференція «Еконо- 0,07
мічний і соціальний розвиток
України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції
глобалізації»
25-26.02.2010,
м.Тернопіль, с.248-250

VІ Міжнародна науковопрактична
конференція
«Проблеми
економіки
підприємств у сучасних
умовах»
13-14.05.2010,
м.Київ (НУХТ), с.43
Вісник Сумського державного університету, серія
«Економіка» № 1, том 2,
2010р., с.138-145

0,08 К.В.Савченк
0,06 о

0,6 Савченко
0,5 К.В.

V
Молодіжна
наукова 0,09
конференція «Довкілля-ХХІ»,
6-9
жовтня
2010,
м.Дніпропетровськ- Полтава,
с.14-15

2
1
34 Організаційно-

3
друк.

економічний механізм
забезпечення екологічної безпеки підприємств (тези)

35

Економічні
друк.
інструменти забезпечення екологічної безпеки
екологоорієнтованого
хімічного кластера (тези)

36 Формирование

4
VІІІ Міжнародна науковопрактична
конференція
«Економічний і соціальний
розвиток України в ХХІ
столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
24-25.02.2011,
м.Тернопіль
VІ Молодіжна наукова
конференція
«Проблеми
природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів», 6-11
листопада
2011,
м.Дніпропетровськ, с.203204
Экосистемы, их оптимизация и охрана. Научный
журнал
Таврического
нац..университета
им.В.И.Вернадского.
–
Симферополь, 2011. - Выпуск 4 (23). - С.134-143

5
6
0,13 В.Л. Акулен0,07
ко

0,09

сис- друк.
0,48
темы управления экологической безопасностью предприятий химической промышленности в процессах реструктуризации (статья)
засади друк.
Агросвіт.
Науково- 0,38
37 Теоретичні
формування економічпрактичний ж-л. – Київ, 2011.
ного механізму забез- № 22. - С.74-79
печення
екологічної
безпеки процесів реструктуризації
підприємств хімічної промисловості регіону (стаття)
Навчально-методичні роботи
38 Конспект лекцій з дис- друк. Суми: Вид-во СумДУ, 2007. 67
ципліни
«Фінансова
– 67с.
санація та банкрутство
підприємства»для студентів
спеціальності
7.050104 «Фінанси» заочної форми навчан
39 Методичні вказівки до друк. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 105
проведення практич– 105с.
них занять та виконання СРС з дисципліни
«Фінансова санація та
банкрутство підприємства» за напрямом під-

Боронос
В.М.

Боронос
В.М.,
Деркач М.А.

1
40

41

42

готовки 0501 «Фінанси»для студентів заочної форми навчання
2
3
Конспект лекцій з дис- друк.
ципліни «Основи менеджменту та маркетингу»для студентів напряму
підготовки
6.091401»Системи
управління та автоматики»,
спеціальності
7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» денної
та заочної форм навчання
Методичні вказівки до друк.
виконання СРС з дисципліни «Історія менеджменту» за напрямом
підготовки 6.050201
«Менеджмент організацій»для студентів
денної та заочної форм
навчання
Методичні вказівки до друк.
проведення курсу
практичних занять та
виконання СРС з дисципліни «Менеджмент
у виробництві» для
студентів напряму підготовки
6.091401»Системи
управління та автоматики», спеціальності
7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» денної
та заочної форм навчання

4
5
6
Суми: Вид-во СумДУ, 2007. 164 Пригара І.О.
– 164с

Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 43
– 43с

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78
– 78с

1

2
3
4
5
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані
після захисту дисертації

6

43 Елементи механізму рес- друк. Х Ювілейна Міжнародна 0,12 Тур О.М.
труктуризації при забезпеченні екологічної безпеки (тези)

44 Еколого-економічні

мо- друк.
делі споживання не відновлювальних природних
ресурсів (тези)

45 Кластерний підхід до за- друк.
безпечення
екологічної
безпеки підприємств хімічної
промисловості
(стаття)

46 Выбор оптимальной стра- друк.
тегии в преодолении «мусорного кризиса» (стаття в монографії)

47 Еколого-економічна

оп- друк.
тимізація розвитку економіки України (Стаття)
48 Методичні підходи до друк.

еколого-економічного
аналізу
еластичності
ВВП за антропогенним
навантаженням (стаття)
49 Кластеризація - напря- друк.
мок розвитку регіональної
економіки
(Стаття)

науково-практична конфере- 0,06
нція «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ
столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» 21-23.02.2013, м. Тернопіль. – с.231-233
Міжнародна
науково- 0,23 Тур О.М.,
практична
конференція 0,07 Шкіра
«Екологічний менеджмент в
загальній системі управління», СумДУ, с.12-14
Вісник Сумського націона- 0,49 Тур О.М.
льного аграрного університе- 0,25
ту, розділ «Економіка та менеджмент», випуск 4 (55),
м.Суми, 2013, с.153-157
(фахове видання)
Коллективная монография : 0,7
Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика,
организация , в двух томах,
Сумы: СумГУ, 2013. – Том
1. – 298с. С.180-188
Економічний часопис-ХХІ, 0,6
Тур О.М.
випуск 11-12 (2), 2013, С.7- 0,5
10 (фахове видання, база
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