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30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:  

1.V. M. Tebenko, Y. O. Vlasiuk, D. V. Hrybova, S. S. Biliaiev. The influence of small 
business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated 
by leading industries of Ukrainian economy. Збірник наукових праць «Financial and 
credit activity: problems of theory and practice » Vol 3, No 26 (2018)  
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.1161232 
Web of Science Core Collection 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань України (загальна кількість сім 
публікації):  

1. Тебенко В.М. Інноваційна діяльність промислових підприємств України / В.М. 
Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки), Мелітополь. - №1 (29). - 2015 р.- С.69-73. 
(Наукове фахове видання)  

2. Тебенко В.М. Ефективність розвитку галузі садівництва / В.М. Тебенко, Г.М. 
Завадських // Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету №3 (32), 2016. - с.168-177. (Наукометричне 
фахове видання)  

3. Тебенко В.М., Завадських Г.М. Проблеми та тенденції розвитку роздрібної 
торгівлі запорізького регіону / В.М. Тебенко, Г.М. Завадських // Збірник 
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету №1 
(33), 2017. - с. 105-112 (Наукометричне фахове видання)  

4. Тебенко В.М., Болтянська Л.О. Проблеми та тенденції розвитку внутрішньої 
торгівлі Запорізької області [Електронний ресурс] / В.М. Тебенко, Л.О. 
Болтянська / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №17. 
Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue - c.525-530 
(наукометричне фахове видання)  

5. Тебенко В.М. Болтянська Л.О.Від вибору бізнес–ідеї до її реалізації / В.М. 
Тебенко, Л.О. Болтянська / Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні науки) – За ред. Л.В. Синяєвої – 
Мелітополь. - 2017. - №3 (35). – С. 20-27.(наукометричне фахове видання)  



6. Проблеми та тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств 
України реалізації / В.М. Тебенко/ Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (економічні науки) – За ред. Л.В. 
Синяєвої – Мелітополь. - 2018. - №2 (37). – С. 146-154 (наукометричне фахове 
видання)  

7. Тебенко В.М., Завадских Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку 
біржового товарного ринку України / В.М. Тебенко, Г.М. Завадських / Збірник 
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету № 1 
(36), 2018. - с. 139-148 (наукометричне фахове видання)  

30.8 Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми 
Відповідальний виконавець наукової програми (номер державної реєстрації 
0116U002739) науково-дослідного інституту «Соціально-економічного розвитку 
АПВ Півдня України» Розділ 2. Стратегічні напрями розвитку підприємництва в 
регіоні.  

30.14 Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: 
«Економіка та розвиток підприємництва» 

 


