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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Н. В. Іванової як науково-педагогічного працівника університету. До 
покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, методичні 
матеріали, тези доповідей на конференціях, статті з періодичних 
видань та збірників. 

Добір матеріалу завершено 01.03.2020 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
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русском языке. Общие требования и правила» та ДСТУ 7093:2009 
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 
справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 
поданих іноземними європейськими мовами». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Наталії Володимирівни Іванової – доктора економічних 
наук, професора, завідувачки кафедри підприємництва і торгівлі 
Навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та 
торгівлі Національного університету «Чернігівська політехніка». 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, навчальні посібники, 
методичні вказівки, тези доповідей на науково-практичних 
конференціях, статті з періодичних видань та збірників, що входять 
до наукометричних баз реферування та індексування: Національна 
бібліотека України імені В.І. Вернадського, Index Copernicus Journals 
Master List, РИНЦ, Google Scholar, OAJI, CiteFactor, Research Bible. 

Представлені джерела охоплюють всю наукову діяльність 
автора до 01.03.2020 року включно. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року – 
за абеткою публікацій. Добір матеріалів здійснено на основі 
особистих матеріалів автора, Картотеки праць викладачів, 
Електронного каталогу Наукової бібліотеки Національного 
університету Чернігівська політехніка» . 

Покажчик містить довідковий апарат – іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик наукових праць.  

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 
праць науковців Національного університету «Чернігівська 
політехніка». 
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БІОГРАФІЯ 
 

Наталія Володимирівна Іванова народилась 24 березня 1975 р. в 
м. Чернігів, де закінчила середню школу.  

З 1992 р. по 1997 р. навчалася в Чернігівському технологічному 
інституті, по закінченню якого отримала диплом спеціаліста з 
відзнакою за фахом «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація 
менеджер. 

Трудовий шлях розпочала у 1993 р. на посаді лаборанта кафедри 
економетрії Чернігівського технологічного інституту, де працювала за 
сумісництвом із денною формою навчання до 1997 року. 

У 1997 році розпочала науково-педагогічну діяльність. У 1997-
2008 рр. обіймала посаду асистента та викладача кафедри 
менеджменту. 

З 2001 р. по 2004 р. навчалась у очній аспірантурі ЧДТУ, за 
сумісництвом весь цей час працюючи викладачем кафедри 
менеджменту. 

У 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Формування та 
використання сукупного транспортного потенціалу регіону» і 
отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі 
спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка». 

14 квітня 2011 року рішенням Атестаційної колегії МОНУ їй було 
присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та 
державного управління. 

У період з 2008 по 2017 роки працювала доцентом кафедри 
менеджменту та державної служби. 

У грудні 2016 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему 
«Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної 
сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції». 

З березня 2017 року і по вересень 2018 року працювала 
професором кафедри менеджменту та державної служби.  

З жовтня 2018 року є завідувачем кафедри підприємництва і 
торгівлі. 

Сферою наукових інтересів Наталії Володимирівни Іванової є 
питання регіонального розвитку, інфраструктурного забезпечення 
потреб регіону, зокрема, удосконалення системи надання 
логістичних послуг. До наукового поля досліджень відноситься також 
проблематика розвитку підприємництва, підтримка малого та 
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середнього бізнесу на місцевому рівні, стимулювання інноваційної 
активності підприємницьких структур та забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу 
на національному і глобальному ринках. 

З текстами наукових публікацій Н. В. Іванової можна 
ознайомитись в Електронному архіві Національного університету 
«Чернігівська політехніка». Режим доступу : http://ir.stu.cn.ua/, а також 
в Міжнародній наукометричній базі даних за особистим 
ідентифікаційним кодом:  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_4oajEcAAAAJ&hl=ru 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ 
 

1998 
1. Організаційні аспекти удосконалення транспортного 

обслуговування виробництва / І. В. Горшунова, Н. В. Іванова // 
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 
1998. – № 5. – С. 143-152. 

 

1999 
2. Менеджмент : метод. вказівки до викон. лаб. робіт і практ. 

занять для студ. екон. і тех. спеціальностей / Н. В. Іванова, 
М. П. Бутко, Л. Д. Оліфіренко. – Чернігів : ЧДТУ, 1999. – 47 с. 

 

2000 
3. Ефективність впровадження та сертифікації системи 

якості на машинобудівних підприємствах / Д. І. Котельніков, 
Н. В. Іванова, Є. В. Малецький // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. – 2000. – № 10. – С. 137-141. 

 

2001 
4. Маркетингові ризики в умовах кризового стану підприємства / 

Н. В. Іванова, А. А. Вареник // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. – 2001. – № 14. – С. 176-181. 

 

2002 
5. Особливості формування системи моніторингу 

інвестиційної привабливості АПК області / Н. В. Іванова // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. – 2002. – 
№ 17.– С. 110-114. 

6. Принципи класифікації складових відроджувального 
середовища АПК регіону / Н. В. Іванова // Облік, контроль і аналіз в 
управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали І-ої Всеукр. наук.-
практ. конф. (м. Черкаси, 20-22 листоп. 2002 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 
2002. – С. 151-152. 

 

2003 
7. Методи прийняття рішень : метод. вказівки до практ. 

занять і самост. роботи студентів екон. і техн. спеціальностей 
всіх форм навчання / Н. В. Іванова, Л. Д. Оліфіренко, 
С. М. Задорожна. – Чернігів : ЧДТУ, 2003. – 107 с. 
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8. Особливості формування економічного потенціалу 
транспортних підприємств / Є. М. Сич, Н. В. Іванова // Економіко-
математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2003. – 
Вип. 6. – С. 96-104. 

9. Передумови формування напрямків соціально-економічного 
розвитку депресивного регіону / Н. В. Іванова // Соціально-економічні, 
політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : тези 
доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студентів, аспірантів та молод. вчених 
(м. Тернопіль, 20 лют. 2003 р.). – Тернопіль : Підручники і посібники, 
2003. – С. 258. 

10. Регулювання організаційно-економічних взаємовідносин 
суб’єктів господарської діяльності / Н. В. Іванова, П. Д. Шаповал // 
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2003. – 
№ 20. – С. 19-31. 

 

2004 
11. Організаційно-економічний розвиток виробничого 

потенціалу транспортного комплексу регіону / Є. М. Сич, 
Н. В. Іванова // Розвиток методів управління та господарювання на 
транспорті. – 2004. – Вип. 18. – С. 104-122. 

12. Особливості формування сукупного потенціалу транспортної 
мережі регіону / Є. М. Сич, Н. В. Іванова // Збірник наукових праць 
Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія 
«Економіка і управління». – 2004. – Вип. 5. – С. 34-42. 

13. Прогнозування : метод. вказівки до викон. розрах.-граф. 
роботи для студентів спеціальності 6.050200 “Менеджмент 
організацій” всіх форм навчання / Н. В. Іванова, С. О. Юшин. – 
Чернігів : ЧДТУ, 2004. – 14 с. 

14. Програма переддипломної практики для студентів 
спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / Н. В. Іванова, 
І. М. Олійченко. – Чернігів : ЧДТУ, 2004. – 29 с. 

15. Розвиток потенціалу виробничої інфраструктури як 
фактор ефективності взаємодії прикордонних регіонів / 
Н. В. Іванова, О. В. Мініна, Л. М. Бобор // Економіка і маркетинг в ХХІ 
сторіччі : матеріали 5 міжнар. конф. студентів і молод. вчених. – 
Донецьк : РВА ДонНТУ, 2004. – С. 34-35. 

16. Управління сукупним потенціалом транспортної мережі 
регіону / Є. М. Сич, Н. В. Іванова // Збірник наукових праць Київського 
університету економіки і технологій транспорту. Серія «Економіка і 
управління». – 2004. – Вип. 5. – С. 6-16. 
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17. Фактори ефективного використання сукупного потенціалу 
транспортної мережі регіону / Н. В. Іванова // Проблеми та 
перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, 
економіка і управління : тези доп. другої наук-практ. конф. – Київ : 
КУЕТТ, 2004. – С. 112-114. 

 

2005 
18. Логістика : метод. вказівки до виконання розрах.-граф. 

роботи для студентів спеціальності 6.050200 “Менеджмент 
організацій” всіх форм навчання / Н. В. Іванова, 
І. С. Калиновська. – Чернігів : ЧДТУ, 2005. – 23 с. 

19. Планування діяльності підприємства : метод. вказівки до 
викон. розрах.-граф. роботи для студентів екон. спеціальностей 
всіх форм навчання / Н. В. Іванова, М. П. Бутко. – Чернігів : ЧДТУ, 
2005. – 53 с. 

20. Соціально-економічні фактори використання сукупного 
потенціалу транспортної мережі регіону / Н. В. Іванова // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. – 2005. – 
№ 23. – С. 124-130. 

 

2006 
21. Місце транспортної інфраструктури прикордонного 

регіону в інтеграційних процесах / О. В. Мініна, Н. В. Іванова // 
Проблемы экономики и управления на железнодорожном 
транспорте : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Судак, 20-
22 июня 2006 г.). – Киев : КУЭТТ, 2006. – С. 73-74. 

22. Оцінка впливу стану засобів виробництва на сукупний 
потенціал транспортної системи регіону / Н. В. Іванова // Наука: 
теорія і практика. – 2006 : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : в 
6 т. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 6 : Економічні 
науки. – С. 39-41. 

23. Умови формування та розвитку інноваційно-
інвестиційного потенціалу транспортної системи регіону / 
Н. В. Іванова // Передові наукові розробки - 2006 : матеріали І Міжнар. 
наук.-практ. конф. : в 4 т. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – 
Т. 4 : Економічні науки. – С. 68-70. 

24. Формування комплексної оцінки потенціалу транспортної 
мережі регіону / Н. В. Іванова // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. – 2006. – № 27. – С. 171-180. 
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2007 
25. Особливості формування та використання сукупного 

транспортного потенціалу регіону : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.05 / Н. В. Іванова Наталія Володимирівна ; НАН України, Рада 
по вивч. продукт. сил України. – Київ, 2007. – 225 с. 

26. Особливості формування та використання сукупного 
транспортного потенціалу регіону : автореф. дис... канд. екон. 
наук: 08.00.05 / Н. В. Іванова; НАН України, Рада по вивченню 
продукт. сил України. – Київ, 2007. – 21 с. 

27. Інноваційно-інвестиційна складова розвитку транспортної 
системи регіону в контексті структурних трансформацій / 
М. П. Бутко, Н. В. Іванова // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – 
№ 10. – С. 14-19. 

28. Методи оцінки ринкового потенціалу транспортної системи 
регіону (на прикладі Чернігівської області) / М. П. Бутко, Н. В. Іванова // 
Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2007. – Ч. 1. – С. 218-226. 

 

2009 
29. Особливості оцінки рівня розвитку сукупного потенціалу 

транспортної системи на макрорівні / Н. В. Іванова // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – 
№ 39. – С. 318-332. 

30. Особливості прогнозування розвитку транспортних 
систем за умов зростання їх сукупного потенціалу / 
Н. В. Іванова // Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету. – 2009. – № 35. – С. 288-298. 

 

2010 
31. Антикризове управління підприємством : метод. вказівки 

до викон. контр. роботи для студентів екон. спеціальностей 
заоч. форми навчання / Н. В. Іванова – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 47 с. 

32. Генезис економічної категорії «інфраструктура» та її роль 
у суспільному поділі праці [Електронний ресурс] / Н. В. Іванова // 
Ефективна економіка. – 2010. – № 11. – Режим доступу : 
http://www.economy.nayka.com.ua. 

33. Інституційні основи регулювання розвитку виробничої 
інфраструктури регіону / Н. В. Іванова // Розвиток України в 
ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові 
проблеми : зб. тез доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2010. – С. 300-302. 
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34. Концептуальні основи формування організаційно-
економічного механізму розвитку транспортного потенціалу 
регіону / Н. В. Іванова // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. – 2010. – № 44. – С. 152-159. 

35. Логістика : метод. вказівки до практ. занять і самост. 
роботи для студентів екон. спеціальностей всіх форм навчання / 
Н. В. Іванова, М. П. Бутко. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 80 с. 

36. Логістичні аспекти взаємозв’язку виробничої та митної 
інфраструктури прикордонного регіону / Н. В. Іванова // Важелі і 
механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової 
глобалізації : матеріали Міжнар. наук-практ. інтернет-конф. 
(м. Тернопіль, 9-10 груд. 2010 р.) : у 2 ч. – Тернопіль : Крок, 2010. – 
Ч. 1. – С. 260-261. 

37. Методичні підходи до оцінки рівня розвитку 
транспортного потенціалу регіону / М. П. Бутко, Н. В. Іванова // 
Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць : у 2 ч. – 
Київ : РВПС України НАН України, 2010. – Ч. 1. – С. 71-76. 

38. Методичні підходи до оцінки транспортного потенціалу 
території на регіональному ринку логістичних послуг / 
Н. В. Іванова // Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету. – 2010. – № 46. – С. 193-205. 

39. Організаційно-економічні та територіально-просторові 
передумови підвищення рівня транзитної потенційності 
регіону / Н. В. Іванова, О. В. Мініна // Теорії мікро- макроекономіки : 
зб. наук. праць – Київ : АМУ, 2010. – Вип.  35. – С. 69-77. 

40. Особенности современного этапа развития рынков 
логистических услуг Украины и России: общность и различия / 
Н. В. Иванова // Экономическое развитие страны: различные 
аспекты вопроса : материалы І Междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Таганрог, 30 нояб. 2010 г.). – Москва : Перо, 2010. – С. 104-107. 

41. Особенности управления региональной логистической 
системой в условиях экономического кризиса / Н. В. Иванова // 
Социально-экономическое развитие современного общества в 
условиях реформ : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Саратов, 24 дек. 2010 г.) : в 3 ч. / отв. ред. Л. А. Тягунова. – 
Саратов : Академия Бизнеса, 2010. – Ч. 1 – С. 169-171. 

42. Парадигма регіонального розвитку в контексті логістичних 
трансформацій / Н. В. Іванова // Соціально-економічні проблеми 
регіонального розвитку : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – 
Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2010. – С. 57-60.   
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43. Планування у підприємствах обробної промисловості : 
метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи студ. напряму 
підгот. 6.030601 – „Менеджмент” всіх форм навчання / 
Н. В. Іванова, М. П. Бутко.– Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 69 с. 

44. Прогнозування розвитку підприємств обробної 
промисловості : метод. вказівки до викон. контр. роботи для 
студентів напряму підгот. 6.030601 – „Менеджмент”, заоч. форми 
навчання / Н. В. Іванова, М. П. Бутко. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 52 с. 

45. Прогнозування розвитку підприємств обробної 
промисловості : метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи 
студентів напряму підгот. 6.030601 – „Менеджмент” всіх форм 
навчання / Н. В. Іванова, М. П. Бутко. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 95 с. 

46. Розвиток виробничої інфраструктури як передумова 
підвищення конкурентоспроможності регіону / Н. В. Іванова // 
Актуальні проблеми економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. молод. вчених (м. Умань, 17 листоп. 2010 р.). – 
Умань : ПП Жовтий, 2010. – С. 115-117. 

47. Роль виробничої інфраструктури у формуванні та 
розвитку економічного простору регіону / Н. В. Іванова // 
Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і 
пріоритети : тези доп. і повідом. Міжнар. наук-практ. конф. 
(м. Донецьк, 17 груд. 2010 р.) / редкол. : О. І. Амоша (відп. ред.) [та 
ін.]. – Донецьк, 2010. – С. 155-157. 

48. Роль інноваційної інфраструктури у розвитку регіональних 
логістичних систем / Н. В. Іванова // Сучасні проблеми інноваційного 
розвитку держави : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : у 4 т. – 
Дніпропетровськ : Біла К.О., 2010. – Т. 4. – С. 41-43. 

49. Современные инструменты информатизации 
логистического управления в условиях глобализации / 
Н. В. Иванова // Экономические аспекты антикризисного развития 
современного общества : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Саратов, 30 ноябр. 2010 г.) : в 2 ч. – Саратов : Академия Бизнеса, 
2010. – Ч. 1. – С. 110-111. 

50. Стан та перспективи розвитку регіональних ринків 
логістичних послуг / Н. В. Іванова // Проблеми формування нової 
економіки ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Дніпропетровськ, 23-24 груд. 2010 р.) : у 6 т. – Дніпропетровськ : 
Біла С. О., 2010. – Т. 3. – С. 28-31. 

51. Становлення регіональної виробничої інфраструктури в 
умовах світових тенденцій глобалізації / Н. В. Іванова // Новости 
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научной мысли : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Praha : 
Publishing House “Education and Science” s.r.o, 2010. – С. 73-75. 

52. Теоретико-методологічні аспекти побудови оцінної моделі 
транспортного потенціалу регіону / М. П. Бутко, Н. В. Іванова // 
Продуктивні сили України. – 2010. – №  1 (007). – С. 108-124. 

53. Транспортна компонента виробничої інфраструктури 
регіону : монографія / М. П. Бутко, Н. В. Іванова. – Ніжин : Аспект-
Поліграф, 2010. – 312 с. 

2011 
54. Інноваційний підхід у вирішенні завдань складської 

логістики / Н. В. Іванова // Роль інновацій у підвищенні наявного 
потенціалу країни : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції 
(м. Тернопіль,14-15 груд. 2011 р.) : в 2-х ч. – Тернопіль : Крок, 2011. – 
Ч. 1. – С. 274-276. 

55. Логістичні компетенції як новітня необхідність у 
інфраструктурному забезпеченні економіки регіону / 
Н. В. Іванова // Економіка: сучасні проблеми та перспективи 
розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 
11-12 берез. 2011 р.). – Одеса : ЦЕДР, 2011. – С. 64-67. 

56. Менеджмент для публічної влади : навч. посіб. : 
рекомендовано МОН України / М. П. Бутко, І. М. Бутко, І. М. Бушай, 
С. М. Задорожна, Н. В. Іванова, В. П. Мащенко, М. І. Мурашко [та ін.] ; 
за ред. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 358 с.  

57. Особливості інвестування розвитку виробничої 
інфраструктури в умовах відновлення національної економіки / 
Н. В. Іванова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – 
№ 2 (11). – С. 52-57. 

58. Ринок логістичних послуг: детермінанти розвитку в 
умовах відновлення економіки України / Н. В. Іванова // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. Серія 
«Економічні науки». – 2011. – № 49. – С. 123-132. 

59. Сучасні інструменти інноваційного розвитку 
інфраструктурного потенціалу регіону / Н. В. Іванова // Историко-
правовые и социально-экономические аспекты развития общества : 
материалы докл. и выступ. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Чернигов, 17 
марта 2011 г.). – Чернигов : УРИ (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2011. – 
С. 184-185. 

60. Функціональний підхід у ідентифікації виробничої 
інфраструктури / Н. В. Іванова // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2011. – 
№ 3 (52). – С. 47-55.  
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2012 
61. Зростання інфраструктурного потенціалу прикордонного 

регіону на основі активізації «точок росту» / Н. В. Іванова // 
Формування економічного портрета національної інфраструктури 
України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : в 2-х ч. (м. Київ, 20-21 січ. 
2012 р.). – Київ : КЕНЦ, 2012. – Ч. ІІ. – С. 8-10. 

62. Інституціональні обмеження розвитку інструментів 
модернізаційних процесів / Н. В. Іванова // Сталий розвиток 
підприємств, регіонів, країн : матеріали Міжнар. наук. конф., 
(м. Дніпропетровськ, 5-7 листоп. 2012 р.) : у 2-х т. / редкол. : В. М. Шаповал 
[та ін.]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – Т. 1. – С. 200-201. 

63. Інтелектуальні транспортні системи як інструмент 
інноваційного розвитку національного інфраструктурного 
комплексу / Н. В. Іванова // Стратегічні імперативи сучасного 
менеджменту : Міжнар. наук.-прак. конф. до 20-річчя кафедри 
менеджменту (м. Київ, 2-3 лют. 2012 р.). – Киів : КНЕУ, 2012. – С. 175-178. 

64. Інфраструктурний розвиток регіону у контексті 
модернізаційної парадигми / Н. В. Іванова // Вісник Національного 
університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 
2012. – № 722. – С. 81-87. 

65. Інфраструктурні обмеження реалізації модернізаційної 
парадигми регіонального розвитку / Н. В. Іванова // Актуальні 
проблеми економічного і соціального розвитку регіону : зб. матеріалів II 
Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Красноармійськ, 20 груд. 2012 р.) : у 2 т.– 
Донецьк : Світ книги, 2012. – Т. 2. – C. 67-70. 

66. Кластеризація виробничої інфраструктури регіону: 
методологічні аспекти і практична реалізація / Н. В. Іванова // 
Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та 
корпоратизації (галузевий аспект) : колектив. моногр. / за заг. ред. 
К. Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – С. 9-19. 

67. Механізм модернізації регіонального економічного простору / 
Н. В. Іванова // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, 
перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Павлоград, 15 черв. 
2012 р.). – Павлоград : Вид-во Західнодонбаського інституту економіки та 
управління, 2012. – С. 65-71. 

68. Підвищення ефективності обліково-аналітичної функції 
логістичної системи / Н. В. Іванова // Обліково-аналітичне 
забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. наук.-
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практ. конф. (м. Львів, 26-28 квіт. 2012 р.). – Львів : Вид-во НУ 
«Львівська політехніка», 2012. – С. 110-111.  

69. Пріоритетність інноваційного розвитку інфраструктурного 
потенціалу регіону та шляхи його забезпечення / Н. В. Іванова // 
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. Стратегічні 
імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч.– Київ : КНЕУ, 2012. – Ч. 2. – 
С. 35-45. 

70. Сучасні тенденції розвитку сфери послуг 
постіндустріального суспільства / Н. В. Іванова, Н. О. Постоляко // 
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія 
«Економічні науки». – 2012. – № 1 (56). – С. 37-47. 

71. Теоретичні аспекти взаємовпливу процесів модернізації 
інфраструктури та регіонального розвитку / Н. В. Іванова // Вісник 
Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4, Т. 2. – 
С. 32-36. 

72. Територіальний маркетинг як передумова розвитку 
логістичних систем прикордонних регіонів в умовах світової 
глобалізації / Н. В. Іванова // Найновите постижения на европейската 
наука («Новейшие достижения европейской науки») : материалы VIII 
Междунар.науч.-практ. конф. (г. София, 17-25 июня 2012 г.). – София : 
«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – Т.  4. – С. 41-43. 

 

2013 
73. Інституціональне забезпечення модернізації 

інфраструктурної складової регіонального розвитку / 
Н. В. Іванова // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 149-
153 

74. Організація бізнес-планування у галузях обробної 
промисловості : метод. вказівки до виконання контр. роботи для 
студентів екон. спеціальностей заоч. форми навчання / 
Н. В. Іванова, М. П. Бутко. – Чернігів : ЧДТУ, 2013. – 47 с. 

75. Стратегічний менеджмент : метод. вказівки до практ. занять і 
самост. роботи студентів напряму підготовки 7.03060101 – 
„Менеджмент організацій і адміністрування ” всіх форм навчання / 
уклад.: І. С. Калиновська, Н. В. Іванова. – Чернігів : ЧНТУ, 2013. – 57 с.  

 

2014 
76. Інвестиційна складова реалізації моделі інноваційного 

розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Н. В. Іванова // 
Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua. 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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77. Менеджмент : метод. вказівки до диплом. роботи 
бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030601 
“Менеджмент / Н. В. Іванова, М. П. Бутко, Л. Д. Оліфіренко, 
С. М. Задорожна. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 40 с. 

78. Менеджмент організацій і адміністрування : метод. вказівки до 
диплом. роботи для студентів спеціальності 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування» / Н. В. Іванова, 
М. П. Бутко, Л. Д. Оліфіренко, С. М. Задорожна. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 
37 с. 

 
2015 

79. Аналітична оцінка результатів модернізаційних процесів у 
контексті регіонального розвитку / Н. В. Іванова // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 
2015. – № 12, Ч. 2. – С. 117-120. 

80. Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко, 
С. М. Задорожна, Н. В. Іванова, М. І. Мурашко, І. М. Олійченко, 
Л. Д. Оліфіренко, Г. М. Самійленко ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 
2015. – 424 с. 

81. Екологічні аспекти інтеграційних процесів національної 
логістичної системи у європейський простір на засадах сталого 
розвитку / Н. В. Іванова // Національні моделі економічних систем: 
формування, управління, трансформації : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Херсон, 15-16 жовт. 2015 р.) / редкол. : К. С. Шапошников 
[та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 169-170. 

82. Інструменти інвестиційного забезпечення 
модернізаційних процесів у інфраструктурному комплексі 
України / Н. В. Іванова // Фінансово-економічний розвиток України в 
умовах трансформаційних перетворень : матеріали V Всеукр. наук.-
практ. конф., (м. Львів, 20 листоп. 2015 р.) / [відп. за вип. 
Т. О. Герасименко]. – Львів : ЛКА, 2015. – C. 211-213. 

83. Інтегративні логістичні утворення у системі виробничої 
інфраструктури регіону / Н. В. Іванова // Молодий вчений. – 2015. – 
№ 2 (17). Ч. 6. – С. 1083-1087.  

84. Інфраструктурні трансформації регіонального простору у 
контексті парадигми сталого розвитку / Н. В. Іванова // Структурні 
трансформації національних економік в глобальному вимірі : матеріали ІV 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 6 листоп.2015 р.). – Миколаїв : 
МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 163-166. 

85. Концептуальні основи просторово-секторальних зрушень 
регіональної господарської системи на засадах сталого 
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розвитку / Н. В. Іванова // Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – 
№ 13. – С. 153-156. 

86. Методологічні аспекти формування передумов модернізації 
виробничої інфраструктури [Електронний ресурс] / Н. В. Іванова // 
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 543-
549. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015. 

87. Методолого-організаційні аспекти модернізації виробничої 
інфраструктури регіонального простору / Н. В. Іванова // Сталий 
розвиток економіки. – 2015. – № 4 (29). – С. 95-102.  

88. Пріоритетність інноваційного розвитку інфраструктурного 
потенціалу країни як складова інтеграційного процесу у 
європейський простір / Н. В. Іванова // Проблеми формування та 
розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові 
виклики та можливості : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Львів, 
14-16 трав. 2015 р.). – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015. – 
С. 157-158. 

89. Роль державного регулювання інфраструктурного 
розвитку регіонів України / Н. В. Іванова // Вісник Волинського 
інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 12. – С. 180-190. 

90. Трансформації інфраструктурного потенціалу регіону у 
контексті парадигми сталого розвитку / Н. В. Іванова // Теоретичні 
та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і 
регіональний вектори : монографія / за заг. ред. С. М. Шкарлета. – 
Київ : Кондор, 2015. – С. 200-218. 

91. Трансформаційні переходи та реформування 
інфраструктурного потенціалу регіону / Н. В. Іванова // Проблеми і 
перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 204-215.  

 

2016 
92. Environmental Aspects of the Integration Process of the 

National Logistics System in the European Space / N.V. Ivanova // 
Nauka i studia.  – 2016. – № 16 (29). – P. 70-74. 

93. The Modern Trends of Infrastructure Development / N. Ivanova, 
M. Butko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2016. – Vol. 2. No. 3. – 
P. 37-41.  

94. The Use of IT Solutions In the Infrastructure Maintenance of the 
Economy / N. V. Ivanova // Středoevropský Vĕstnĺk Pro Vĕdu A Výzkum. – 
2016. – № 21 (152). – P. 42-45. 

95. Інвестиційна підтримка інфраструктурного забезпечення на 
регіональному рівні в умовах євроінтеграції / Н. В. Іванова // 

http://global-national.in.ua/issue-6-2015
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Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колектив. 
моногр. / під заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – С. 78-87. 

96. Інтеграційні процеси як напрям реформування 
інфраструктурного простору регіону / Н. В. Іванова // Економічний 
форум. – 2016. – № 1. – С. 69-77.  

97. Контролінг : метод. вказівки до практ. занять і самост. 
роботи для студентів напряму підгот. 6.030601 “Менеджмент” 
всіх форм навчання / Н. В. Іванова, С. В. Повна. – Чернігів : ЧНТУ, 
2016. – 82 с. 

98. Логістична інфраструктура : метод. вказівки до практ. 
занять і самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.030601 
“Менеджмент” всіх форм навчання / Н. В. Іванова, С. В. Повна. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 68 с. 

99. Методологічні засади забезпечення медернізації 
інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах 
євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук / Н. В. Іванова ; наук. конс. М. П. Бутко. – Чернігів : 
Брагинець О. В., 2016. – 40 с. 

100. Методологічні засади забезпечення медернізації 
інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах 
євроінтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук / 
Н. В. Іванова ; наук. конс. М. П. Бутко. – Чернігів : [Б. в.], 2016. – 460 с. 

101. Методолого-організаційні аспекти побудови оціночної 
моделі інфраструктурного забезпечення регіону / Н. В. Іванова // 
Молодий вчений. – 2016. – № 7 (34). – С. 50-54.  

102. Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах 
посилення глобалізаційних процесів : навч. посіб. / М. П. Бутко, 
І. М. Бутко, Н. В.  Іванова та ін.; за заг. ред. С. М. Шкарлета, М. П. Бутка. – 
Київ  : ЦУЛ, 2016. – 528 с. 

103. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної 
економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Н. В. Іванова. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 347 с. 

104. Особливості інфраструктурного розвитку економічного 
простору у контексті світових тенденцій глобалізації та 
регіоналізації / Н. В. Іванова // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – 
С.  21-24.  

105. Оцінка рівня розвитку інфраструктури регіону: 
методологічні аспекти і практична реалізація / Н. В. Іванова // 
Вісник Одеського національного університету. Серія. «Економіка». – 
2016. – Т. 21. Вип. 7 (49). – С. 105-109. 
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106. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, 
М. Ю. Дітковська, Н. В.  Іванова та ін.; за заг. ред. М. П. Бутка. – Кив : ЦУЛ, 
2016. – 376 с. 

107. Теорія прийняття рішень : метод. вказівки до практ. занять 
та самост. роботи студентів з напряму «Менеджмент» всіх форм 
навчання / Н. В. Іванова, М. П. Бутко, Л. Д. Оліфіренко, С. М. Задорожна, 
Г. М. Самійленко, Ю. В. Шабардіна. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 100 с. 

 

2017 
108. Забезпечення сталості розвитку інфраструктури України 

в контексті євроінтеграції / Н. В. Іванова // Статистичне та 
експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком 
економіки і соціальної сфери : монографія / за ред. С. М. Шкарлета, 
В. Г. Маргасової. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 279-293. 

109. Значення державного впливу на реформування 
інфраструктурного забезпечення регіону [Електронний ресурс] / 
Н. В. Іванова // Публічне адміністрування: наукові дослідження та 
розвиток. – 2017. – № 2 (4). – С. 37-47. Режим доступу: 
http://pa.stu.cn.ua/articles/1516089790653.PDF 

110. Менеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / 
М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська, Н. В. Іванова. – Київ : ЦУЛ, 
2017. – 496 с. 

111. Особливості та доцільність інфраструктурної інтеграції / Н. 
В. Іванова [Електронний ресурс] // Міжнародні економічні відносини. Серія 
«Економічні науки». – 2017. – № 11. – Режим доступу: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/185 

112. Ринкова інфраструктура та її місце у регіональному 
економічному просторі / Н. В. Іванова // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 
менеджмент. – 2017. – № 28. – С. 11-14. 

 

2018 
113. Development Of Infrastructure: Logistic Aspects / N. Ivanova // 

Theoretical And Practical Issues Of Ensuring The Economic Interests Of The 
Modern Innovative Society. 3rd edition: research articles. – San Francisco : 
B&M Publishing, 2017. – P. 67-69.  

114. Innovative development of logistics systems in Ukraine / 
N. Ivanova // Innovative Educational Technologies: European Experience 
and its Application in Training in Economics and Management : training. – 
Riga : BRITEAP, 2018. – P. 40-43.  

http://pa.stu.cn.ua/articles/1516089790653.PDF
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/185
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115. Інфраструктурна сфера регіональної економіки: 
методологічний аспект формування та тенденції розвитку / 
Н. В. Іванова // Вісник Волинського інституту економіки та 
менеджменту. – 2018. – № 20. – С. 118-126. 

116. Кластеризація інфраструктурної сфери регіону та її вплив на 
розвиток продуктивних сил / Н. В. Іванова // Правове та інституційне 
забезпечення регіональної кластеризації : зб. матеріалів X міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Чернігів, 25 квіт. 2018 р.). – Чернігів : Чернігів. ін-т ім. Героїв 
Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 14-35. 

117. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / 
М. П. Бутко, І. М. Бутко, Н. В. Іванова та ін.; за заг. ред. М. П. Бутка. – 
Київ : ЦУЛ, 2018. – 480 с. 

118. Міжнародний менеджмент : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, 
М. Ю. Дітковська, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова, І. М. Мурашко, 
І. М. Олійченко, Л. Д. Оліфіренко, Т.  В. Пепа, С. В. Повна, О. Попело ; за 
заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 412 с. 

119. Особливості розвитку екологічно безпечного транспорту як 
складової міської інфраструктури / Н. В. Іванова, Т. В. Ганєєва // 
Агросвіт. – 2018. – № 24. – C. 41-45.  

120. Потенціал водного транспорту України у контексті 
утвердження парадигми сталого розвитку [Електронний ресурс] / 
Н. В. Іванова // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 17. – Режим 
доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/48.pdf 

 

2019 
121. Modernization of economic space of Ukraine’s regions / 

S. Shkarlet, N. Ivanova, O. Popelo. – Mauritius : LAP Lambert academic 
Publishing, 2019. – 500 p. 

122. The economic essence and importance of the infrastructure 
system as the dominant regional development / N. Ivanova // Вчені 
записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. 
Серія: Економіка і управління. – 2019. – Т. 30 (69). № 3. – C. 108-115.  

123. Менеджмент для місцевих органів публічної влади : 
підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, Н. В. Іванова [та ін.] ; за заг. ред. 
М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 412 с. 

124. Оновлення інфраструктурного потенціалу України: 
модернізаційний аспект / Н. В. Іванова // Проблеми і перспективи 
економіки та управління. – 2019. – № 2 (18). – С. 9-17.  

125. Перспективи підприємництва в Україні за сценаріями 
економічного розвитку / Н. В. Іванова // Актуальні проблеми 
розвитку територіальних громад : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-
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Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 22-31. 

 
2020 

126. Conceptual foundations of the regional industrial cluster 
formation based oneuropean experience and leading world 
tendencies / M. Р. Butko, N. V. Ivanova, O. V. Popelo, 
G. M. Samiilenko  // Financial and credit activity: problems of theory and 
practice. – 2020. – Т. 1; №32. – С.319-329. 

127. Infrastructural and regional development: theoretical 
aspects and practical issues / S. Shkarlet, N. Ivanova, O. Popelo, 
M. Dubyna, O. Zhuk // Studies of applied economics. – 2020. – V. 38. 
№ 3. 
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