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Передмова 
 

Біобібліографічний покажчик складено відділом 
інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки ЧДІЕУ і 
видано з нагоди 35-річчя від дня народження Дорош Марії 
Сергіївни – кандидата технічних наук, доцента Чернігівського 
державного інституту економіки і управління.  

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

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності. Добір матеріалу 
здійснено на основі картотеки «Праці викладачів ЧДІЕУ» та 
електронної БД наукової бібліотеки ЧДІЕУ. Покажчик містить 
довідковий апарат – іменний покажчик співавторів та алфавітний 
покажчик назв праць. 

Видання продовжує серію покажчиків праць викладачів 
ЧДІЕУ. 

 
 
 
 

Біографія 
 

Дорош Марія Сергіївна народилася у 1977 році в м. Харкові. 
По закінченні середньої загальноосвітньої школи м. Харкова 

у 1994 році вступила до Харківського інституту механізації та 
електрифікації сільського господарства (нині Харківський 
державний технічний університет сільського господарства) на 
факультет переробки та зберігання сільськогосподарської 
продукції та здобула кваліфікацію інженера-механіка.  

Трудову діяльність розпочала у 1999 році в Чернігівському 
державному інституті економіки і управління на посаді ст. 
лаборанта кафедри технічного сервісу і проектного менеджменту, 
завідувачем якої був тоді д.т.н., професор Польшаков В.І., який 
спонукав Марію Сергіївну до наукової діяльності. З 2000 року вона 
працює викладачем за сумісництвом названої кафедри.  

У 2001 році Дорош М.С. вступає до аспірантури ЧДІЕУ з 
відривом від виробництва за спеціальністю «Управління проектами 
та розвиток виробництва». Науковим керівником дисертаційного 
дослідження був призначений к.т.н., доцент Сахно Є.Ю. (нині 
д.т.н., професор), який мав великий вплив на формування 
наукового світогляду аспірантки та сприяв успішному захисту 
кандидатської дисертації Дорош М.С. в найкоротший термін. 
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Євгеній Юрійович і зараз залишається для неї як приклад доброго 
вчителя, наставника і керівника.  

З 2004 року Дорош М.С. продовжує навчально-педагогічну 
діяльність на посаді викладача кафедри менеджменту і управління 
проектами Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. 

У 2006 році Марія Сергіївна однією із перших у ЧДІЕУ 
захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Управління 
проектами і програмами» і є одним із провідних фахівців вищої 
кваліфікації з управління проектами в інституті. Дисертація на тему 
«Системні аспекти, методи і моделі інформаційних процесів 
управління інвестиційними проектами» під керівництвом          
Сахна Є.Ю. була успішно захищена при Спеціалізованій вченій 
Раді Київського Національного університету будівництва та 
архітектури. У цьому ж році їй присуджено науковий ступінь 
кандидата технічних наук, а в 2008 році – вчене звання доцента 
кафедри менеджменту і управління проектами. 

З 2006 року і по теперішній час вона обіймає посаду доцента 
спочатку кафедри менеджменту і управління проектами, а з 2011 
року – кафедри управління якістю та проектами. Значний внесок  
Марії Сергіївни у формування і розвиток навчально-методичного 
забезпечення та навчального процесу кафедри менеджменту та 
управління проектами, а також кафедри управління якістю та 
проектами. На високому професійному рівні вона викладає 
навчальні дисципліни: «Планування проектних дій», «Основи 
управління проектами», «Менеджмент сервісу», «Управління 
проектами», «Менеджмент якості», «Організація наукових 
досліджень» та ін., має велику кількість методичних розробок з 
навчальних дисциплін. 

Навчально-педагогічну роботу Дорош М.С. успішно поєднує з 
науковою: вона приймає активну участь у численних наукових 
заходах як кафедри, так і інституту. Сфера її сучасних наукових 
інтересів охоплює питання системних аспектів оперативного 
управління інформаційними процесами в проектах. Здійснює 
наукове керівництво ініціативною науково-дослідною темою 
кафедри «Управління інформаційними зв’язками в інноваційних 
проектах та програмах», що має державну реєстрацію. 

Дорош М.С. є співавтором монографії, двох навчальних 
посібників з грифом МОН, має міжнародний сертифікат з 
управління проектами рівня D.  

Марія Сергіївна володіє не тільки високою професійною 
майстерністю – їй притаманні цінні людські якості: чесність, 
порядність, відповідальність. Тому вона користується заслуженим 
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авторитетом колективу та адміністрації інституту, її люблять і 
поважають студенти. 
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Наукові статті в журналах, у виданнях,  
що продовжуються 

 
2001 

 
1. Аналіз критеріїв управління при проектуванні складних 
економічних систем [Текст] / Ю.О. Сахно, М.С. Дорош // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. 
праць. - 2001. - № 20. – С. 102 - 106. 
 
2. Служба маркетингу підприємства як система [Текст] /        
Є.Ю. Сахно, М.С. Крамчанінова (М.С. Дорош), І.В. Польшаков,     
А.І.  Кеня // Сіверянський літопис. -  2001. - № 2. – С. 180 - 183. 
 
3. Управление информационной системой предприятия [Текст] /   
Е.Ю Сахно, М.С. Крамчанинова // Україна наукова: матеріали І  
Всеукр. наук.-практ. конф. Т. 14. Економічні науки. - 
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С. 11-12. 
 

2002 
 
4. Визначення цільової концепції в системі управління 
проектами [Текст] / Є.Ю. Сахно, М.В. Богдан, М.С. Дорош,            
І.В. Польшаков, А.В. Ребенок // Сіверянський літопис. - 2002. - № 5. -    
С. 164-170. 
 
5. Менеджмент економічних систем на промисловому 
підприємстві [Текст] / Є.Ю. Сахно, М.В. Богдан, М.С. Крамчанінова   
(М.С. Дорош) // Сіверянський літопис. - 2002. - № 2. - С. 152-153.  
 
6. Системный подход в управлении отделом маркетинга на 
предприятии [Текст] / Е.Ю. Сахно, М.С. Крамчанинова             
(М.С. Дорош) // Управління організацією. Регіональні аспекти: тези 
докладів Х міжнар. науч.-практ. конф. - К.: Політехніка, 2002. -        
С. 274-275.  
 
7. Совершенствование службы маркетинга на предприятии 
путем комплексной автоматизации системы управления 
[Текст] / Е.Ю. Сахно, М.С. Крамчанинова (М.С. Дорош) // Наука и 
образование 2002: тезы докладов V межд. науч.-практ. конф.       
[Т. 15]. - Днепропетровск: Наука і освіта, 2002. - С. 22-23.  
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2003 
 
8. Використання принципів системного підходу при підготовці 
спеціалістів проектного спрямування [Текст] / Є.Ю. Сахно,     
М.В. Богдан, М.С. Крамчанінова (М.С. Дорош) // Вісник КНТЕУ. – 
2003. - № 2. - С. 114-120. 
 
9. Експертні моделі інформаційних потоків в системі 
управління проектами [Текст] / І.С. Скітер, А.В. Ребенок,          
М.С. Дорош // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. 
праць. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 178. – С. 282-286. 
 
10. Методы и средства поддержки принятия решений в 
управлении проектами [Текст] / Е.Ю. Сахно, М.С. Дорош //           
ІІ міжнар. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених: тези 
доповідей - К.: НТУУ, 2003. - С. 55-56. 
 
11. Моделювання системи управління економічними 
об’єктами при впровадженні інвестиційних проектів [Текст] / 
Є.Ю. Сахно, І.С. Скітер, М.С. Дорош // Вісник Черкаського 
державного технологічного університету: зб. наук. праць. - 2003. - 
№4. - С. 121-127. 
 
12. Побудова кореляційної моделі управління інвестиційними 
проектами [Текст] / Є.Ю. Сахно, М.С. Дорош // Інтегровані 
комп’ютерні технології в машинобудуванні: тези доповідей міжнар. 
наук.-техн. конф. – Харків: НАУ Харківський авіаційний інститут, 
2003. – С. 283. 
 
13. Экспертная оценка информационных потоков на 
предприятии в системе управления проектами [Текст] /          
А.В. Ребенок, М.С. Дорош // Сборник материалов ІІІ междунар. 
межвуз. науч.-техн. конф. (Гомель, 24-25 апреля 2003 г.). – 
Гомель: Гомельский государственный технический университет  
им. П.О. Сухого, 2003. – С. 324 - 327. 
 

2004 
 
14. Аналіз стану електроенергетичного машинобудування в 
Україні [Текст ] / Ю.О. Сахно, М.С. Дорош // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету: зб. наук. праць. –  2004. -  
№ 21. – С. 136-141.  
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15. Використання регресійної багатофакторної моделі при 
управлінні інвестиційним проектом [Текст] / Є.Ю. Сахно,          
І.С. Скітер, М.С. Дорош // Вісник ХДТУСГ. – 2004. - № 25. –            
С. 343- 351. 
 
16. Реформування електроенергетичної галузі України шляхом 
реалізації інвестиційних проектів [Текст] / М.С. Дорош // 
Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. - 
2004. - № 2 (10). - С. 109-113. 
 
17. Створення інформаційної бази управління проектами 
[Текст] / М.С. Дорош, А.В. Ребенок // Восьма наук.-практ. конф. 
ЧДІЕУ: тези. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2004. - С. 80-81. 
 
18. Формування бази даних управління інноваційними 
проектами на промисловому підприємстві [Текст] / М.С. Дорош // 
Вісник ХДТУСГ. - 2004. – № 31. – С. 125–129.  
 

2005 
 
19. Процеси взаємодії проектного та традиційного 
менеджменту [Текст] / А.В. Ребенок, М.С. Дорош, А.Г. Ясько // 
Управління проектами: стан та перспективи: міжнар. наук.-практ. 
конф. (Миколаїв, 20-23 вересня 2005 р.). – Миколаїв, 2005. –          
С. 141-143. 
 

2006 
 
20. Системні аспекти, методи і моделі інформаційних процесів 
в управлінні інноваційними проектами [Текст]: дис... канд. техн. 
наук: 05.13.22 / Дорош Марія Сергіївна. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2006. – 
167 с. 
 
21. Системні аспекти, методи і моделі інформаційних процесів 
в управлінні інноваційними проектами [Текст]: автореф. дис... 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.22 
«Управління проектами і програмами» / М.С. Дорош. - К.: КНУБА, 
2006. - 18 с.  
 
22. Управління процесом формування програм інноваційного 
розвитку регіонів [Текст] / М.С. Дорош, І.В. Калінько, А.В. Ребенок // 
Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. –
2006. – № 1. – С. 129-136. 
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2007 
 
23. Аналіз стану паливно-енергетичного комплексу України 
[Текст] / М.С. Дорош, І.В. Калінько // Економіка: проблеми теорії та 
практики: зб. наук. праць; [гол. ред. А.А. Покотілов] – 
Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Т. ІІ, вип. 223. – С. 392-400. 
 
24. Визначення взаємодії параметрів системи управління 
проектами [Текст] / І.В. Калінько, М.С. Дорош // Управління 
проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. – 2007. -       
№ 2 (22). - С. 9-16.   
 
25. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент 
сервісу» для студентів спеціальності «Менеджмент 
організацій» усіх форм навчання [Текст] / М.С. Дорош,          
Є.Ю. Сахно. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. – 152 c. 
 
26. Особливості розробки проекту при реалізації ділової 
стратегії підприємства [Текст] / М.С Дорош., І.В. Гриник,           
А.В. Ребенок // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. 
праць; [гол. ред. А.А. Покотілов]. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. –  
Т. ІІІ, вип. 232. - С. 773-780. 
 

2008 
 
27. Визначення інерційності системи управління проектами 
[Текст] / Є.Ю. Сахно, І.С. Скітер, М.С. Дорош, І.В. Калінько // Вісник 
Черкаського державного технологічного університету: зб. наук. 
праць. – 2008. – № 2. – С. 94-99. 
 
28. Використання лізингу при реалізації інвестиційних 
проектів [Текст] / О.В. Курінська, М.С. Дорош // Матеріали ІV наук.-
практ. міжвуз. конф. (Славутич, 22-23 травня 2008 р.). – Славутич, 
2008. – С. 41-42. 
 
29. Імітаційне моделювання системи управління проектами на 
основі аналізу коефіцієнта інерційності системи [Текст] /        
І.С. Скітер, М.С. Дорош, І.В. Калінько // Математичне та імітаційне 
моделювання систем. МОДС 2008: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 
(Київ, 23-27 червня 2008 р.). – К.: Інститут проблем математичних 
машин та систем НАН України, 2008. 
 
30. Системні аспекти управління інноваційно–інвестиційними 
проектами системного розвитку підприємництва: монографія 
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[Текст] / Є.Ю. Сахно, М.С. Дорош, А.В. Ребенок. – Чернігів: ЧДІЕУ, 
2008. – 260 с. 
 
31. Умови реалізації інвестиційних проектів у Чернігівському 
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