
Види і результати професійної діяльності доцента кафедри менеджменту, 

к.е.н., доцента Розуменко С.М. за 2016-2020 рр. 

 

Відповідність пунктам 1, 2, 3, 10, 11, 18 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності. 

Пункт 1. наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;  

1. Svitlana Nesterenko Managing Competitiveness of the Enterprise: Theoretical-

Methodological Aspect Managing Competitiveness of the Enterprise: Theoretical-

Methodological Aspect / Svitlana Nesterenko, Svitlana Rozumenko, Oleg Kravets, 

Lyudmila Redko // Springer International Publishing Modern Development Paths of 

Agricultural Production, 2019. – С. 483-492. 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України (вісім публікацій):  

1. Розуменко С.М. Поняття місцевого самоврядування та його роль у 

державному управлінні / С.М. Розуменко //Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / 

За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія 

«Люкс», 2016. - № 1 (30). - С.36-39 (фахове видання)  

2. Розуменко С.М. Організаційно-технологічні аспекти регіонального 

управління енерговитратами на молочних фермах / С.М. Розуменко, С.А. 

Нестеренко // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – 

Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 1 (30). - 

С.62-65 (фахове видання)  

3. Нестеренко С.А. Управління системними змінами стратегічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств / С.А. Нестеренко, С.М. Розуменко // 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во 

Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). - С.123-130 (фахове 

видання)  

4. Розуменко С.М. Розвиток системи регіонального управління / С.М. 

Розуменко, С.А. Нестеренко // Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. 

Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - №3 

(35). - С.142-147 (фахове видання) 

5. Розуменко С.М. Державне управління регіональним розвитком / С.М. 

Розуменко // Фундаментальна підготовки фахівців у природничоматематичній, 

технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матер. Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. з між нар. участю, (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) / [авт. 

Кол. : Сосницька Н.Л., Кюрчев В.М., Шут М.І., Благодаренко Л.Ю. та ін.]. – 

Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2017.- С.134- 137 (фахове видання)  

6. Розуменко С.М. Місцеве самоврядування та його роль у державному 



управлінні / С.М. Розуменко // Тези міжнародної науково-практичної 

конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та міського 

самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С.199-201 (фахове видання)  

7. Розуменко С.М. Реформування державного управління / С.М. Розуменко 

//Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали 

міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський 

державний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н., 

професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.2019. – Частина 2. – 

С. 241-243 (фахове видання) 

8. Розуменко С.М. Впровадження сучасних логістичних систем управління 

матеріально-технічним потенціалом підприємства / С.М. Розуменко // Збірник 

наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного (економічні науки).- 2020.- №1 (41) – С.   (фахове 

видання) 

Пункт 3. Наявність виданої монографії:  

1. Теоретики-методологічні і науково-практичні засади інноваційного 

забезпечення розвитку економіки. Монографія / за редакцією Л.В.Синяєвої, 

С.А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської 

друкарні, 2016. – 427 с. 

2. Синяєва Л.В., Нестеренко С.А. Методичні і практичні питання викладання 

дисциплін з менеджменту [Текст]: колективна монографія / Л.В. Синяєва, С.А. 

Нестеренко. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2019 .  – 360 с. (С. 308-278, 30 

с.) 

Пункт 10. Організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого 

секретаря закладу освіти  

Вчений секретар ТДАТУ  

Пункт 11 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

та члена постійної спеціалізованої вченої ради:  

Член спеціалізованої вченої ради К 18.819.03 у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті;  

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років  

Договір №145 від 20.01.2017 року з підприємством ПРАТ «Комбінат 

Придніпровський». 

 

 

Посібники: 

1. Брагинец Н.В. Перебийнос В.И. Кириченко І.А. и др. Курсовое и дипломное 

проектирование по менеджменту организаций: Учебное пособие для высших 

учебных заведений 3-4 уровней аккредитации; Луганский национальный 

аграрный университет. – Луганск: «Элтон-2», 2004. – 372 с.  



2. Менеджмент і маркетинг: Навчальний посібник / В.І.Перебийніс, Л.М. Бойко, 

В.В. Писаренко та ін.; За ред.. В.І. Перебийніса. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 

2007. – 344с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів (№14/18-Г-944 від 19.10.2006 р.) 

Підвищення кваліфікації, стажування: 

1. НУБіП України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 095172, «Організація тестового контролю знань у сучасних 

технологіях навчання з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства», 

07.04.2015 року. 

2. Таврійський державний агротехнологічний університет в особі ІКЦ 

«АГРОТАВРІЯ» сумісно з українсько-канадським проектом бізнес-розвитку 

плодоовочівництва «UHBDP MASHAV» за науково-теоретичним напрямом 

«Networking (Нетворкінг) – мистецтво створення зв’язків» (квітень 2017 р.); 

3. НУБіП України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СС00493706/002402-17, «Педагогічна майстерність викладача 

вищої школи в процесі викладання дисципліни «Державне та регіональне 

управління», 24.03.2017 року 

4. Запорізька державна інженерна академія МОН України з галузі знань 

«Управління та адміністрування» з 18.10.2018 по 28.11.2018, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації №СС 05402565/123-18. Опрацьовано теми:  управління 

потенціалом підприємства; основи консалтингу; інноваційний менеджмент; 

менеджмент в інженерній діяльності; управління змінами. 

http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/rozumenko-svitlana-mikolayivna/ 

http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/rozumenko-svitlana-mikolayivna/

