
Публікації: 

1. III Міжнародна науково-практична конференція «Національні особливості 

та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і 

мікрорівнях економіки» м.Дніпро 2018 рік. – 123 стр 

2. III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні 

реалії» м.Дніпро 2019 рік. -  

Участь в організації 2 етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 

підприємства.  

1.Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Экономика предприятий строительной индустрии» для студентов 

направления подготовки 6.060101 «Строительство» специального вида 

деятельности «Технология строительных конструкций, изделий и 

материалов» дневной и заочной форм обучения. ДВНЗ ПДАБА. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до контрольних 

заходів з дисципліни «Економіка підприємств будівельної індустрії» для 

студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду 

діяльності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»денної 

та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА. 

3. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни 

«Планування і контроль на підприємстві» для студентів напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. ДВНЗ 

ПДАБА. 

4. Методичні вказівки щодо підготовки до державного екзамену освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів спеціальності 8.03050401 

«Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання 

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Економіка підприємств будівельної індустрії» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 «Будівництво спеціального виду діяльності «Технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» заочної форми навчання. 

ДВНЗ ПДАБА. 

6. Методические указания к изучению программного материала по 

дисциплине «Экономика предприятий строительной индустрии»» для 

студентов специальности 7, 8.06010104 «Технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов» дневной и заочной форм обучения. 

ДВНЗ ПДАБА. 

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Економіка підприємств будівельної індустрії» для студентів спеціальності 

7.06010104 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

заочної форми навчання. ДВНЗ ПДАБА. 

8. Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до контрольних 

заходів з дисципліни «Економіка підприємств будівельної індустрії» для 

студентів спеціальності 7, 8.06010104 «Технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА. 



9. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Экономика предприятий строительной индустрии» для студентов 

специальности 8.06010104 «Технология строительных конструкций, изделий 

и материалов» дневной формы обучения. ДВНЗ ПДАБА. 

10. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни 

«Статистика» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА. 

11. Методичні вказівки до самостійної роботи і підготовки до контрольних 

заходів з дисципліни «Статистика» для студентів напряму підготовки 

6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА. 

12. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Статистика» для 

студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної 

форм навчання. ДВНЗ ПДАБА. 

13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Економіка підприємства» »  для студентів ступеня бакалавра  

спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»  

та 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА. 

14. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Статистика» для студентів ступеня бакалавра  спеціальностей  076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 056 «Міжнародні 

економічні відносини», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 

«Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» та  051 «Економіка» денної та 

заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА. 

15. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Економіка  підприємства» для студентів напрямів підготовки 6.050503 

«Машинобудування», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» та 6.070106 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. 

ДВНЗ ПДАБА. 

 


