
Навчальні посібники: 

1. Інтелектуальна власність: навчальний посібник – 

Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011, 153с.(у співавторстві з 

Лимарем А. П.); 

2. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник –

Дніпропетровськ: Видавництво ПДАБА, 2011. – 140 с. (у 

співавторстві з Омелян-Скиртою Н. Г.); 

Авторські свідоцтва: 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48467 

навчальний посібник «Основи інтелектуальної власності» від 

26.03.2013р. Державної служби інтелектуальної власності України 

Статті: 

1. К вопросу о месте и роли украинской социал-демократии в 

революции 1905-1907 гг. / Бабенко В. А. // Первая российская 

революция 1905-1907 гг. в свете нового исторического мышления // 

Тезисы докладов респ. науч. конференции. - Горловка, 1990;  

2. Охранительная идеология правых партий в начале XX века. 

/Бабенко В. А. // - Политические партии и общественные движения 

в трех российских революциях // Тезисы докладов респ. науч.-

практ. конференции. - Донецк, 1991;  

3. П.А. Столыпин в современной публицистике / Бабенко В. А. // 

Современная публицистика и историко-партийная наука // Сб. науч. 

трудов.- Днепропетровск: ДГУ, 1991;  

4. Очерки истории Днепропетровского инженерно-строительного 

института Под ред. Большакова В. И., Днепропетровск, 1993;  

5. Охоронна ідеологія царизму та її вплив на освіту в Україні на 

початку ХХ століття - Історія науки і техніки: проблеми 

дослідження, викладання, гуманізації освіти / Бабенко В. А. //Тези 



доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конференції.-

Дніпропетровськ, 1994;  

6. Русская  интеллигенция в освещении идеологов монархизма 

Інтелігенція: суть, історичні долі, перспективи / Бабенко В. А. // 

Тези доповідей міжнародної    конференції.-Дніпропетровськ, 1996;  

7. Либерально-буржуазная эволюция царизма в начале ХХ века ХХ 

століття - століття революцій / Бабенко В. А. // Матеріали та тези 

доповідей та повідомлень Всеукраїнської  наукової конференції. – 

Дніпропетровськ, 1997; К вопросу о политике царизма в годы 

первой русской революции Принд. наук. вісник № 79 (146), 

вересень, 1998; 

8. Виховання моральної особистості в умовах ринкової економіки / 

Бабенко В. А. // Тези доповідей на Всеукр. наук.-метод. конференції 

16-18.12.1998 р., Дніпропетровськ,1998;  

9. Співробітництво України та міжнародних організацій/ Бабенко 

В. А. // Вісник академії, ПДАБА, № 8, 2001;  

10. Гендерні проблеми в суспільстві та освіті / Бабенко В. А. // Зб. 

статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гендер: 

сучасний стан та перспективи розвитку в українському 

суспільстві».-Херсон, Персей, 2004;  

11. Нариси історії Придніпровської державної академії будівництва 

та архітектури Дніпропетровськ, ПДАБА, 2005( колектив авторів); 

12. Формування гендерних відносин в сфері освіти / Бабенко В. А., 

Топюк Л. М. // Вісник академії, ПДАБА, №12, грудень 2006;  

13. Реформування державного управління в СРСР у період 

хрущовської «відлиги» (1956-1964) / Бабенко В. А., Кривчик Г. Г. //  

Гуманітарний журнал, Дніпропетровськ.-2007.-№1-2(33-34)(у 

співавторстві).  

14. Викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» у ВНЗ в 

умовах реформування українського суспільства. / Бабенко В. А. // 



Тези доповідей і повідомлень на всеукраїнській науково-

практичній конференції 11-12 березня 2008 р.«Формування 

української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у 

вищих технічних навчальних закладах України»; 

15. Демографічна ситуація в Україні та її вплив на формування 

мовної політики в державі. Збірник наук. праць: «Актуальні 

проблеми державного управління». / Бабенко В. А., Євсєєва Г. П. // 

- Випуск 1(35), Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2009 ( у 

співавторстві);  

16. Формування інтелігентної людини – найважливіший проект 

сьогодення. / Бабенко В. А. // Вісник ПДАБА №8, серпень 2009- 

с.33-36; 

17. Формування самосвідомого громадянина та творчої особистості 

(З досвіду виховної роботи економічного факультету) / Бабенко В. 

А. // Вісник ПДАБА №9, вересень 2012 – с.51-53; 

18. Інформатизація та інтелектуалізація суспільства як важливий 

фактор соціально-економічного розвитку / Бабенко В. А. // 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. 

трудов. Вып. 78. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2014. – С. 11–19; 

19. Торговельна марка:еволюція, історія, сучасність / Бабенко В. А. 

// Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – 

Дніпропетровськ, 2014. – №1(9). – 110 с. – С. 91-97; 

 

20. Виховання студентів в умовах входження України до 

європейського простору вищої освіти /Бабенко В. А.//  Вісник 

ПДАБА. – 2014. – №12. – С.33-39; 

//http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/42356/38875 

 

21. Особливості забудови Катеринослава в кінці XVIII-XIXст.: 

краєзнавчі студії. /Бабенко В.А. Зюзя А.О. ( студ.)// Вісник ПДАБА. 

– 2014. – №11. – С. 57-66; 

  

22. Роль системи вищої освіти у громадянському вихованні 

студентської молоді. /Бабенко В. А.// – Тези доповіді на науково-



практичному семінарі «Патріотичне виховання курсантсько-

студентської молоді: стан, проблеми та перспективи на майбутнє» 

12 грудня 2014 р.; 

 

23. Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах 

інформатизації освіти /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Імплементація 

сучасних технологій навчання у навчальний процес: Матеріали 

статей міжнародної наукової конференції, Київ, 17-18 березня 2015 

р.: Матеріали статей . - К.: НУХТ, 2015. – 471 с. – с.162-169. 

 

24. Модернізація вищої освіти в умовах інформатизації суспільства 

/Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Строительство, материаловедение, 

машиностроение. Сб. науч. трудов. Вып. 86. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 

2015. – С. 8–13; 

 

25. Запровадження інформаційних технологій при викладанні 

гуманітарних дисциплін /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Поєднання 

інноваційних і традиційних технологій навчання української та 

іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський 

торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ 

КНТЕУ, 2015. –  С. 283 – 290; 

  

26. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі технічної 

вищої освіти: новий етап і старі проблеми /Євсєєва Г.П., Бабенко 

В.А. // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах 

глобалізації: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 4-5 

грудня 2015 р. –  Дніпропетровськ, 2016. – С.202-204; 

 

27. Українська хата – повернення до історії: Рецензія на колективну 

монографію «Історія та традиції українського народного житла 

Придніпровського регіону» /Бабенко В. А.//  Вісник ПДАБА. – 

2016. – №6. – С.76-84. 

//http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/72186/67172 

 

28. Використання кейс-технологій при підготовці економістів у 

технічних ВНЗ/ Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В.// Проблеми та 

перспективи розвитку залізничного транспорту: тези доповідей 76 



Міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 травня 2016р. 

– Дніпропетровськ, 2016.- 414 с., С.322-323; 

29. Інтелектуальна економіка як основа інноваційного розвитку 

України. /Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В., Якіменко А.М.// 

Національні особливості та світові тенденції управління та 

адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: 

матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 

2016 р. – Дніпропетровськ, 2016.- 160 с., С.10-12; 

30. Толока та волонтерство: порівняння явищ./ Бабенко В. А. , 

Кривчик Г. Г.// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії 

і культури кінця ХХ -початку ХХІ ст.» – Дніпро, 2017, с.12-14; 

31.Інноваційний потенціал підприємства як фактор соціально-

економічного розвитку/ Бабенко В. А., Зюзя А.О.// Матеріали 

доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«перспективи інноваційного розвитку економіки:сучасні підходи та 

напрями» - Ужгород, 2017. – Ч.1 – 168 с. – С.155-157; 

32.Удосконалення форм і методів впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій при викладанні курсу «Інтелектуальна 

власність» студентам технічних ВНЗ будівельної галузі /Бабенко 

В.А. // Вісник ПДАБА. – 2017 (подано на публікацію); 

Методичні розробки: 

1. Світова та Українська культура (культура середніх віків і 

західноєвропейського відродження) – Дніпропетровськ, ПДАБА, 

2002 рік (у співавторстві); 

2. Демографія. Матеріали та методичні вказівки щодо вивчення 

дисципліни за кредитно-модульною системою / Укладач: Бабенко 

В.А. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2007; 



3. Інтелектуальна власність. Матеріали та методичні вказівки щодо 

вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою. / Укладач: 

Бабенко В.А. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007; 

4. Основи інтелектуальної власності. Матеріали та методичні 

вказівки до вивчення курсу / Укладач: Бабенко В.А. –

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009; 

5. Система інтелектуальної власності. Матеріали та методичні 

вказівки до вивчення курсу / Укладач: Бабенко В.А. – 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010; 

6. Культура Київської Русі – Методичні вказівки до вивчення курсу 

«Історія української культури» / Укладач: Бабенко В.А. – 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010 

7. Вищі посадові особи України у ХХ-ХХІ с. Матеріали та 

методичні вказівки до вивчення курсу «Історія України». –

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011; (у співавторстві) 

8. Активізація виховної роботи у ДВНЗ у рамках реалізації 

регіонального проекту Дніпропетровської облдержадміністрації 

«Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» (Матеріали 

методичного семінару кураторів та рішення Вченої ради академії з 

виховної роботи)/ Укладачі: В.А.Бабенко, Г.І.Лисенко, Н.Г.Омелян-

Скирта, С,П.Волкова.-Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012 

9. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу 

«Інтелектуальна власність» для студентів усіх спеціальностей 

заочної форми навчання / Укладачі: Бабенко В.А., Омелян-Скирта 

Н.Г. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 16 с. 

 

10. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу 

«Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 

«Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладачі: Бабенко В. А., 

Волкова С. П. – Д.: ПДАБА, 2013. – 13 с. 

 



11. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу 

«Інтелектуальна власність» для студентів напрямів підготовки 

6.030503 «Міжнародна економіка»; 6.030504 «Економіка 

підприємства»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 «Облік і 

аудит» заочної форми навчання / Укладач: Бабенко В.А. – Д.: 

ПДАБА, 2013. – 32 с. 

12. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу 

«Історія України» для студентів напрямів підготовки 6.060101 

«Будівництво», 6.050503 «Машинобудування», 6.070106 

«Автомобільний транспорт» заочної форми навчання / Укладач: 

Бабенко В. А. – Д. : ПДАБА, 2014. – 31 с. 

13. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу та 

підготовки до семінарських занять з курсу «Інтелектуальна 

власність» для студентів напрямів підготовки 6.030503 

«Міжнародна економіка»; 6.030504 «Економіка підприємства»; 

6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 «Облік і аудит» денної 

форми навчання / Укладач: Бабенко В.А. – Д.: ПДАБА, 2014. – 44 с. 

14. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу 

«Інтелектуальна власність» для студентів напрямів підготовки 

6.030503 «Міжнародна економіка»; 6.030504 «Економіка 

підприємства»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 «Облік і 

аудит» денної форми навчання /Укладачі: Бабенко В.А., Омелян-

Скирта Н.Г.– Д.: ПДАБА, 2014. – 33 с. 

15. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу 

«Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 

«Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Ч.1./ Укладач: 

Бабенко В.А. – Д.: ПДАБА, 2014. – 36 с. 

16. Методичні рекомендації на допомогу куратору «Календар 

пам’ятних дат і подій на 2014 – 2015 навчальний рік» / Укладачі: 

Г. П. Євсєєва, Ю. П. Дірявка, В. А. Бабенко, Г. І. Лисенко, 



О. Ю. Баранник, О. В. Христя. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 

145 с.; 

17. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу 

«Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 

«Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Ч.2. / Укладач 

Бабенко В.А. – Д.: ПДАБА, 2015. – 34 с.; 

18. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу 

«Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 

«Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Ч.3. / Укладач 

Бабенко В.А., Волкова С.П. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – 32 

с.; 

19. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 

«Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 

«Облік і аудит» денної форми навчання / Укладачі: Бабенко В.А.,         

Волкова С.П. – Д.: ПДАБА, 2016. – с. 43; 

20. Методичні вказівки до вивчення курсу «Інтелектуальна 

власність» для студентів ступеня магістра спеціальностей 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», 132 «Матеріалознавство», 

133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», 274 «Автомобільний 

транспорт», 101 «Екологія» денної форми навчання / Укладачі: 

Бабенко В.А., Омелян-Скирта Н. Г. – Д.: ПДАБА, 2017. – 42 с. 

Літературні твори: 

Авторські збірки: 

1. Дороги життя: вірші. - Д.: Видавничо-творчий центр «Гамалія», 

2011. – 64с.; 

2. Акварелі душі: вірші. - Д.: Видавничо-творчий центр «Гамалія», 

2013. – 196 с.; 



 

Публікації у колективних збірках: 

1. Лира. Dp : сборник поэзии. – Днепропетровск : Герда, 2012. – 204 

с. – С.21 – 37; 

2. Галактики ПГАСА: литературные произведения сотрудников 

ПГАСА /Редкол.: В. И. Большаков (гл. ред.) и др.- Д.: ПГАСА, 

2013.- 208 с. – С. 64 – 83; 

3. Алые маки Афгана / Региональный союз писателей 

Приднепровья; сост. Л.А. Яворская. – Д.: Гамалія, 2014. – 120 с., 

С.6-8.; 

4. Непобедимая и легендарная / Региональный союз писателей 

Приднепровья – Д.: Гамалія, 2014. – 170с. – С.10-14; 

5. Силы творчества» / Региональный союз писателей Приднепровья 

– Дніпро: Журфонд, 2016 – 262 с. – С.26-29; 

6. Музыки цветов звучанье. Тематичний збірник віршів Дніпро: 

Журфонд, 2018 –136 с. – С.55; 

Публікації у літературно-публіцистичних періодичних 

виданнях: 

1.Моєму татові. Вірші /Бабенко В.А. // Літературно-художній та 

громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №2 (61), 2012, С.126-

129; 

 

2. Ти – це світ. Вірші/Бабенко В.А. // Літературно-художній та 

громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №3 (62), 2012, С.181-

185; 

 

3. Вечности служенье. Стихи /Бабенко В.А. // Літературно-

художній та громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №4 (63), 

2012, С.118-121; 

 

4. Зимові пейзажі. Вірші /Бабенко В.А. // Літературно-художній та 

громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №1 (64), 2013, С.133-

137; 



 

5. Не опоздай. Стихи /Бабенко В.А. // Літературно-художній та 

громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №2 (65), 2013, С.126-

130; 

 

6. Життя. Вірші /Бабенко В.А. // Літературно-художній та 

громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №3 (66), 2013, С.118 - 

120; 

 

7. Миг творчества. Стихи /Бабенко В.А. // Літературно-художній та 

громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №4 (67), 2013, С.51 – 

53; 

8. Мятущаяся женская душа. Стихи /Бабенко В.А. // Літературно-

художній та громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №1 (68), 

2014, С.105 – 110; 

9. Лист у вічність. Проза, вірші /Бабенко В.А. // Літературно-

художній та громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №2 (69), 

2014, С.31 – 39; 

10. Война за свой счѐт. Стихи /Бабенко В.А. // Літературно-

художній та громадсько-публіцистичний журнал «Крила» №3 (70), 

2014. – С.138-141; 

11. Герої не вмирають. Спогад-реквієм. /Бабенко В.А. // 

Літературно-художній та громадсько-публіцистичний журнал 

«Крила» №1 (72), 2015, С.20 – 22; 

12. Мы научились жить с войной. Стихи /Бабенко В.А. // Панорама 

слова. Проза, поезія, публіцистика, драматургія. – 

Дніпро:Журфонд, 2015 -154 с. – С.24-26; 

13. В погоне за душой не потерять бы душу. Стихи /Бабенко В.А. // 

Днепр вечерний, №17 (13082) 3 марта 2016; 

14. Фортуна. Стихи /Бабенко В.А. // Панорама слова. Проза, поезія, 

публіцистика, драматургія. – Дніпро: Журфонд, 2016 -168 с. – 

С.113-114; 



15. Всесвітній день поезії /Бабенко В.А. // Панорама слова. Проза, 

поезія, публіцистика, драматургія. – Дніпро: Журфонд, 2017 -214 с. 

– С.18; 

16. Сняла с себя кожу. Стихи /Бабенко В.А. // Панорама слова. 

Проза, поезія, публіцистика, драматургія. – Дніпро: Журфонд, 2017 

-214 с. – С.28-29; 


