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Дітковська Марина Юріїївна : біобібліограф. покажч. / уклад. Н. 
С. Лузіна. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ «Чернігівська 
політехніка», 2020. – 29 с. 

 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

М. Ю. Дітковської 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 01.02.2021 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання». Слова і словосполучення скорочені відповідно 
до ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і 
словосполучень українською мовою», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 
русском языке. Общие требования и правила» та ДСТУ 7093:200 9 

«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 Дітковської Марини Юріївни – доцента кафедри 

менеджменту та державної служби Національного університету 
Навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та 
торгівлі Національного університету «Чернігівська політехніка».  

До покажчика увійшли дані біографічного характеру,  
бібліографічні відомості про монографії, методичні вказівки, тези 
доповідей на науково-практичних конференціях, статті з періодичних 

видань та збірників. 
Представлені джерела охоплюють всю наукову діяльність 

автора до 01.02.2021 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 

 
Дітковська Марина Юріївна є доцентом кафедри 

менеджменту та державної служби Національного університету 

«Чернігівська політехніка», має 24 річний досвід роботи в закладах 
освіти та 19 річний стаж роботи в науково-дослідній установі,  
приймала участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

роботах, в дослідженнях розвитку інформаційного забезпечення в 
системі державного управління, удосконалення системи 
електронного урядування, приймає участь в роботі спеціалізованої 

вченої ради з державного управління.  
Дітковська Марина Юріївна народилась 28 січня 1956 року у 

місті Харкові. У 1973 році закінчила школу № 6 у місту Чернігові та 

відразу вступила до Чернігівського філіалу Київського політехнічного 
інституту на спеціальність «Обладнання і технологія зварювального 
виробництва», який закінчила у 1978 році та здобула кваліфікацію 

інженера-механіка. 
З 1978 р. по 1996 р. працювала у Всесоюзному науково -

дослідному інституті машин синтетичних волокон на посадах 

інженера, інженера-конструктора ІІІ категорії, інженера-конструктора 
ІІ категорії.  

З 1996 р. по 2005 р. працювала на посаді завідуючої  

лабораторіями кафедри «Менеджменту» Чернігівського 
технологічного інституту, забезпечуючи високий науково -
теоретичний та методичний рівень проведення занять з дисциплін 

кафедри у повному обсязі освітньої програми відповідної 
спеціальності. Одночасно здійснювала викладацьку діяльність на 
посаді асистента кафедри «Менеджменту» по сумісництву.  

З 2005 року працювала на посаді викладача цієї ж кафедри 
за контрактом. Вкладала навчальні дисципліни, проводила 
підготовку навчально-методичного забезпечення дисциплін ,  

приймала участь в науковій роботі кафедри.  
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Формування інформаційного забезпечення в системі державного 

управління» здобувши наукову ступень кандидата наук з державного 
управління. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри 
менеджменту та державного управління. В цей час Дітковська 

Марина Юріївна здійснює розробку навчальних посібників та 
методичних вказівок, керівництво та консультування студентів у 
дослідницьких проектах, приймає участь у науково-дослідних 
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роботах з інформаційного забезпечення системи державного 

управління. 
З 2017 р. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту 

дисертацій зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного 

управління». 
Основними науковими дослідженнями є:  
2007-2008 р.р. Науково-дослідна робота Ради по вивченню 

продуктивних сил України НАН України “Дослідження проблем 
модернізації національного господарства в контексті світових 
тенденцій сталого розвитку” (номер державної реєстрації 

0106U005193). У межах участі автором проведено аналіз системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного 
управління, проведено моделювання її функціональних підсистем та 

інформаційно-аналітичного забезпечення на регіональному й 
місцевому рівнях. 

2013-2018 р.р. «Удосконалення механізмів реалізації функцій 

державного управління та місцевого самоврядування в умовах 
адміністративної реформи: регіональний зріз» (№  ДР 0113U003163).  
Участь у дослідженнях систем інформаційно -аналітичного 

забезпечення в органах державного управління та місцевого 
самоврядування. 

2015-2019 р.р. "Модернізаційні засади сталого розвитку 

регіонів України в умовах децентралізації владних повноважень" 
(номер державної реєстрації 0117U004541). Участь у проведенні 
досліджень впровадження систем електронного урядування. 

У 2020 році розпочата робота над науковою темою 
«Механізми державного управління регіональним розвитком в 
умовах переформатування владних відносин» (номер державної 

реєстрації 0120U105292). 
Дітковська Марина Юріївна проходила підвищення 

кваліфікації в державних установах та навчальних закладах:  

Травень 2013 р. – проходження стажування в Департаменті 
економічного розвитку Чернігівської обласної державної 
адміністрації. Підвищення ступеню професійної підготовки щодо 

викладання дисциплін кафедри. 
Листопад 2015 р. – Курси підвищення кваліфікації в 

Чернігівському національному технологічному університеті.  

Навчання за програмою підвищення кваліфікації професорсько -
викладацького складу з економічних дисциплін та менеджменту.  

Червень 2019 р. – тренінг з гендерно-орієнтованого 

бюджетування для розвитку громад (м. Суми). Проходження 
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навчання з проблем гендерної рівності та гендерно орієнтованого 

бюджетування.  
Листопад 2020 року – підвищення кваліфікації в 

Чернігівському інституті Міжрегіональної Академії управління 

персоналом. Тема підвищення кваліфікації «Формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності як основи модернізації 
навчального середовища». 

Дітковська Марина Юріївна має викладацькі навички та 
знання методології проведення усіх видів занять у  вищий школі, 
знання у сфері методології, технології та організації досліджень, має 

навички роботи з науковою інформацією та проведення аналітичних 
досліджень в системі державного управління та місцевого 
самоврядування. Володіє мистецтвом публічних виступів, має 

навички у організації ефективних комунікацій та знання 
інформаційних технологій і вміння користуватись комп’ютерними 
системами. Основними дисциплінами викладання є:  менеджмент,  

організація діяльності в органах публічної влади, публічна служба,  
менеджмент організацій, психологія управління.  

З текстами наукових публікацій М. Ю. Дітковської  можна 

ознайомитись в Електронному архіві Національного університету 
«Чернігівська політехніка». Режим доступу : 
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/13487.   
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 
1999 

1. Аналіз управління регіональною системою 

теплопостачання / І. М. Олійченко, Д. І. Котельніков ,  
М.  Ю.  Дітковська, О. М. Шенфельд // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету. Серія “Економіка”. – 1999. – 

№ 8. – С. 145-156. 
 

2001 

2. Менеджмент персоналу з використанням комп’ютерних  
технологій / І. М. Олійченко, В. В. Бондар, М. Ю. Дітковська // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. Серія 

“Економіка”. – 2001. – № 14. – С. 93-98. 
 

2006 

3. Інформаційні технології в регіональному управлінні : 
навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська, 
І.  М.  Бутко, І. М. Олійченко. – Київ : Знання України, 2006. – 282 с. 

4. Oрганізація як систeма зі звoрoтним зв’язкoм / 
М.  Ю.  Дітковська // Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету. Серія “Економіка”. – 2006. – № 27. – С. 100-106. 

5. Основи менеджменту : метод. вказівки до викон. контр.  
роботи для студ. за напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит",  
6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" заоч. форми навч. / 

уклад.: М. П. Бутко, І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська, 
Ю.  В.  Шабардіна ; каф. менеджменту та ДУ. – Чернігів : ЧДТУ, 
2013.  – 33 с. 

6. Рoзрoбка мeтoдів інфoрмаційнoгo мoдeлювання 
прoцeсів управління в oрганізації з викoристанням 
кoмп‘ютeрних технологій / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // 

Прoдуктивні сили і рeгіoнальна eкoнoміка : зб. наук. праць у 2 ч. – 
Ч.  1. – Киів : РВПС України НАН України, 2006. – С. 69-75. 

 

2007 
7. Аналіз якoсті інфoрмації шляхoм квалімeтричнoгo 

моделювання / М. Ю. Дітковська // Вісник Чернігівськoгo дeржавнoгo 

тeхнoлoгічнoгo унівeрситeту. Серія “Економіка”. – 2007. – № 29. – 
С.  113-118. 

8. Мoдeлювання інфoрмаційних пoтoків oргану дeржавнoгo 

управління з викoристанням сучасних кoмп’ютeрних 
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технологій  / М. Ю. Дітковська // Фінансoві мeханізми сталoгo 

eкoнoмічнoгo рoзвитку : міжнар. наук.-практ. кoнф. (м. Харків,18 трав.  
2007 р.). – Харків : ХІБМ, 2007. – С. 369-373. 

9. Мoдeлювання систeми інфoрмаційнo-аналітичнoгo 

забeзпeчeння (СІАЗ) oрганів управління oбласті  / 
М.  Ю.  Дітковська  // Eкoнoміка: прoблeми тeoрії та практики : зб. 
наук. праць. – Дніпрoпeтрoвськ : ДНУ, 2007. – Вип. 227; Т. 1. – С. 219-

227. 
10.  Мoдeлювання функціoнальних підсистeм систeми 

інфoрмаційнo-аналітичнoгo забeзпeчeння (СІАЗ) / 

М.  Ю.  Дітковська // Прoблeми рoзвитку дeпрeсивних рeгіoнів : 
міжнар. наук.-практ. кoнф. (м. Ніжин, 25-26 квіт. 2007 р.). – Ніжин : 
Аспeкт-Пoліграф, 2007. – С. 28-30. 

11.  Прогнозування процесів інформаційного обміну органу 
державного управління із зовнішнім середовищем / 
І.  М.  Олійченко, М. Ю. Дітковська // Дни науки – 2007 : Міжнар. наук.-

практ. конф. в 3-х т. (м. Дніпропетровськ, 1-15 квіт. 2007 р.). – Т. 3. – 
Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – Т. 3. – С. 92-95. 

12.  Системи і моделі: теорія, методологія, практика  : навч. 

посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська, І. М. Олійченко ; за 
заг. ред. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 380 с.  

13.  Тeндeнції рoзвитку систeми інфoрмаційнoгo 

забeзпeчeння в гoлoвнoму управлінні oбласнoї дeржавнoї 
адміністрації / М. Ю. Дітковська // Вісник Чeрнігівськoгo дeржавнoгo 
тeхнoлoгічнoгo унівeрситeту. Серія “Економіка”. – 2007. – № 31. – 

С.  171-177. 
14.  Шляхи удосконалення регіональної системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення / М. Ю. Дітковська // 

Соціально-економічні реформи у контексті інтегрального вибору 
України : IV міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. в 2-х т.  
(м.  Дніпропетровськ, 15-16 берез. 2007 р.). – Т. 1. –Дніпропетровськ  : 

ПДАБА, 2007. – С. 38-40. 
2008 

15.  Аналіз внутрішніх інфoрмаційних пoтoків в гoлoвнoму 

управлінні агропромислoвoгo рoзвитку oбласнoї дeржавнoї 
адміністрації / М. Ю. Дітковська // Eкoнoміка та дeржава. Сeрія 
“Державнe управління”. – 2008. – № 9. – С. 87-88. 

16.  Алгoритм інфoрмаційнoгo мoдeлювання в дeржавнoму 
управлінні / М. Ю. Дітковська // Динамика изслeдвания : 4-а 
мeждунар. науч.-практ. кoнф. матeріали дoпoв. (г. София, 16-31 юли 

2008 г.). – Сoфия : „Бял ГРАД-БГ” OOД, 2008. – Т. 20. – С. 27-29. 
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17.  Аналіз структури і динаміки інфoрмаційних пoтoків в 

гoлoвнoму управлінні eкoнoміки oбласнoї дeржавнoї 
адміністрації / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // Вісник 
Чернігівськoгo дeржавнoгo тeхнoлoгічнoгo унівeрситeту.  Серія 

“Економіка”. – 2008. – № 33. – С. 52-58. 
18.  Впрoваджeння нoвітніх інфoрмаційних тeхнoлoгій в 

oрганах дeржавнoї влади і місцeвoгo самoврядування  / 

М.  Ю.  Дітковська // Тeoрія та практика дeржавнoгo управління : зб. 
наук. праць. – Харків : Вид-вo ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – Вип. 3. – 
С.  139-143. 

19.  Квалімeтричнe мoдeлювання в oцінці якoсті інфoрмації в 
oргані дeржавнoгo управління / М. Ю. Дітковська // Збірник 
наукових праць Донецького державного університету управління.  

Сeрія “Державнe управління”. – Донецьк : ДoнДУУ, 2008. – Т. 9; 
Вип.  100 : «Дeржавні мeханізми управління природокoристування».  – 
С.  214-221. 

20.  Мoдeлювання внутрішніх інформаційних пoтoків oргану 
дeржавнoгo управління / М. Ю. Дітковська // Дeржава та рeгіoни.  
Сeрія “Державнe управління”. – 2008. – № 2. – С. 71-74. 

21.  Мoдeлювання систeми інфoрмаційнo-аналітичнoгo 
забeзпeчeння oбласнoї дeржавнoї адміністрації  / 
М.  Ю.  Дітковська  // Тeoрія та практика дeржавнoгo управління : зб. 

наук. праць. – Харків  : Вид-вo ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – Вип. 4.  – 
С. 165-172. 

22.  Oсoбливoсті фoрмування та рoзвитку інфoрмаційнoї 

систeми апарату oбласнoї дeржавнoї адміністрації  / 
М.  Ю.  Дітковська // Eкoнoміка: прoблeми тeoрії та практики : зб. наук. 
праць.  – Дніпрoпeтрoвськ : ДНУ, 2008. – Вип. 238; Т.IV. – С. 916-922.  

23.  Систeма принципів пoбудoви, функціoнування і рoзвитку 
інфoрмаційних систeм в дeржавнoму управлінні  / 
М.  Ю.  Дітковська // Veda: teorie a praxe – 2008 : materialy IV 

mezinarodni vedecko-praktika konference (Praha, 16-31 srpna 
2008  r.).  – Praha : Publishing House “Education and Science”, 2008. – 
Dil 9. – С. 82-84. 

 
2009 

24.  Формування та розвиток інформаційних систем в 

державному управлінні [Електронний ресурс] / М. Ю. Дітковська // 
Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2009. – № 3. – 
Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=49 

 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=49
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2010 

25.  Алгоритм експрес-аналізу інформаційних потоків у 
системі державного управління / М. Ю. Дітковська // Інвестиції:  
практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 79-81. 

26.  Аналіз інформаційної системи органу державного 
управління [Електронний ресурс] / М. Ю. Дітковська // Державне 
управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 5. – Режим 

доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=138 
27.  Класифікація управлінської інформації в системі 

державної влади / М. Ю. Дітковська // Інвестиції: практика та 

досвід.  – 2010. – № 2. – С. 67-68. 
28.  Менеджмент якості в умовах поглиблення інтеграції  : 

піручник / М. П. Бутко, І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська, А. Г. Ясько, 

І. М. Бутко ; за ред. М. П. Бутка – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 
283 с. 

29.  Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі 

виконавчої влади / М. Ю. Дітковська // Eкoнoміка та дeржава. – 
2010.  – № 2. – С. 106-108. 

30.  Формування інформаційного забезпечення в системі 

державного управління : монографія / М. П. Бутко, 
М.  Ю.  Дітковська. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 244 с. 

31.  Формування функціональних підсистем системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення / М. Ю. Дітковська // 
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. – 2010. – Вип. № 04. – С. 143-147. 

 
2011 

32.  Документування управлінської діяльності міської 

лікарні  / М. Ю. Дітковська // «Dny vedy – 2011» : Materialy VІІ 
mezinarodni vedecko - praktika konference (Praha 27 brezen – 05 dubna 
2011 roku). – Praha : Publishing House «Education and Science», s.r.o., 

2011. – С. 67-69. 
33.  Інформаційні технології в державному управлінні  : метод.  

вказівки до практ. занять і самост. роботи студ. спец. 8.15010005 

"Державна служба" всіх форм навч. / уклад.: І. М. Олійченко,  
М.  Ю.  Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – Чернігів : ЧДТУ, 
2011.  – 28 с. 

34.  Удосконалення інформаційного забезпечення системи 
регіонального управління туристичною галуззю / 
М.  Ю.  Дітковська // Вісник Чернігівськoгo дeржавнoгo тeхнoлoгічнoгo 

унівeрситeту. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 4. – С. 379-384.  

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=138http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=138
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35.  Формування інформаційного забезпечення туристичної 

галузі на регіональному рівні / М. Ю. Дітковська // Вісник 
Чернігівськoгo дeржавнoгo тeхнoлoгічнoгo унівeрситeту. Серія 
«Економічні науки». – 2011. – № 3. – С. 360-365. 

36.  Формування системи електронного урядування на 
регіональному рівні / М. Ю. Дітковська // Модернізаційні аспекти 
формування людського потенціалу у системі державної служби : 

міжнар. наук.-практ. конф. (г. Чернігів, 23-24 груд. 2011 р.). – Чернігів  : 
ЧДТУ, 2011. – С. 25-29. 

37.  Формування сучасного інформаційного середовища в 

закладах охорони здоров'я / М. Ю. Дітковська // Тeoрія та практика 
державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-вo ХарРІ 
НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип. 2. – С. 42-47. 

 
2012 

38.  Аналіз системи інформаційного забезпечення органу 

державної влади на регіональному рівні / М. Ю. Дітковська // 
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія 
«Економічні науки». – 2012. – № 4. – С. 337-341.  

39.  Дослідження інформаційного забезпечення діяльності  
місцевих органів державної влади / М. Ю. Дітковська // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. Серія 

«Економічні науки». – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – № 3. – С. 334-339.  
40.  Проблеми впровадження системи електронного 

урядування на регіональному рівні  / М. Ю. Дітковська // 

Розумовські зустрічі : наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 28 листоп.  
2012  р.). – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти,  
2012.  — С. 23-26. 

41.  Самоорганізація і синергетика в системі інформаційного 
забезпечення органів державної влади / І. М. Олійченко, 
М.  Ю.  Дітковська // Вісник Чернігівського державного технологічного 

університету. Серія “Економічні науки”. – 2012. – № 1. – С. 309-314.  
42.  Формування системи електронного урядування на 

регіональному рівні / М. Ю. Дітковська // Модернізаційні аспекти 

формування людського потенціалу в системі державної служби : тези 
доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 груд. 
2011 р.). – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – С. 25-29. 

 
2013 

43.  Аналіз функціонування інформаційної системи 

управління Пенсійного фонду України / І. М. Олійченко,  

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-2/doc/1/07.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-2/doc/1/07.pdf
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М.  Ю.  Дітковська // Achievement of high school – 2013: межнар. науч.- 

практ. конф. (София, 17-25 November 2013). – Т. 10 : Икономики. – 
София : „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2013.– С. 87-89. 

44.  Державне управління : метод. вказівки до практ. занять та 

самост. роботи за навч. модулем Н.003.3.10 "Система органів 
місцевого самоврядування" для студ. спец. 8.15010002 "Держ. 
служба" всіх форм навч. / уклад.: М. П. Бутко, Л. Д. Оліфіренко,  

І.  М.  Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 180 с.  

45.  Менеджмент організацій : метод. вказівки до викон. та 

захисту курс. роботи для студ. спец. 7.03060101, 8.03060101 
"Менеджмент організацій і адміністрування" всіх форм навч. / уклад.: 
І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 

Чернігів  : ЧДТУ, 2013. – 29 с. 
46.  Основи менеджменту : метод. вказівки до практ. робіт для 

студ. напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент", 6.030510 

"Товарознавство і торговельне підприємство", 6.050502 "Інженерна 
механіка", 6.050503 "Машинобудування" всіх форм навч. / уклад.: 
І.  М. Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 

Чернігів  : ЧДТУ, 2013. – 63 с. 
47.  Психологія управління : метод. вказівки до практ. робіт для 

студ. напр. підг. 6.030601- "Менеджмент" всіх форм навч. / уклад. 

І.  М. Олійченко, М. Ю. Дітковська; каф. менеджменту та ДУ. – 
Чернігів  : ЧДТУ, 2013. – 55 с. 

48.  Технологічна практика  : метод. вказівки для студ. напр. підг. 

6.030601 "Менеджмент" / уклад.: І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська;  
каф. менеджменту та ДУ. – Чернігів : ЧДТУ, 2013. – 26 с.  

49.  Формування системи опрацювання звернень громадян 

до органів державної влади як складової системи електронного 
урядування Формування системи опрацювання звернень 
громадян до органів державної влади як складової системи 

електронного урядування / М. Ю. Дітковська // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 
2013. – № 1 (64). – С. 336-341.  

50.  Шляхи удосконалення інформаційних систем органів 
державної влади на регіональному рівні  / І. М. Олійченко, М. Ю. 
Дітковська // Naukowa przestrzeń Europy – 2013 : materiały IX 

Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, (Przemyśl 07-15 
kwietnia 2013 roku). – Vol. 14 : Ekonomiczne nauki. Państwowy 
zarząd.  – Przemyśl : Nauka i studia, 2013. – С. 90-92.  
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51.  Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення 

місцевих органів виконавчої влади / М. Ю. Дітковська // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. Серія 
«Економічні науки». – 2013. – № 2. – С. 435-439. 

52.  Шляхи формування та удосконалення електронного 
урядування в системі органів державної влади / І. М. Олійченко, 
М. Ю. Дітковська // Вісник Чернігівського державного технологічного 

університету. Серія “Економічні науки”. – 2013. – № 4. – С. 475-482. 
 

2014 

53.  Аналіз інформаційного забезпечення соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. Серія 

“Економічні науки”. – 2014. – № 3. – С. 270-276. 
54.  Впровадження системи електронного документообігу в 

органі державної влади як складової системи електронного 

урядування / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. Серія 
“Економічні науки”. – 2014. – № 2. – С. 248-254. 

55.  Державне управління : метод. вказівки до практ. роб. та 
самост. роб. за навч. модулями Н.003.3.3 "Інститут Президента 
України", Н.003.3.6 "Законодавча гілка влади", Н.003.3.7 "Виконавча 

гілка влади", Н.003.3.9 "Місцеві органи виконавчої влади" для студ. 
спец. 8.15010002- "Державна служба" всіх форм навч. / уклад.: 
І.  М.  Олійченко, М. Ю. Дітковська, Л. Д. Оліфіренко ; каф. 

менеджменту та ДУ. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 54 с.  
56.  Державне управління : метод. вказівки до практ. занять та 

самост. роботи студ. галузі знань 1501 "Державне управління" спец.  

8.15010002 "Державна служба" всіх форм навч. / уклад.: М. П. Бутко, 
Л. Д. Оліфіренко, І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. 
менеджменту та ДУ. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 125 с.  

57.  Методологія системного підходу та наукових 
досліджень  : метод. вказівки з вивч. дисц. для студ. спец.  
8.15010002 "Державна служба" всіх форм навч. / уклад.: 

І.  М.  Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 34 с.  

58.  Методологія системного підходу та наукових 

досліджень  : метод. вказівки до практ. робіт та самост. роботи студ. 
спец. 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навч. / уклад.: 
І.  М.  Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 

Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 54 с.  
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59.  Системний підхід і моделювання в наукових 

дослідженнях : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська, 
М. І. Мурашко, І. М. Олійченко, Л. Д. Оліфіренко ; за заг. ред. 
М.  П.  Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 359 с. 

60.  Удосконалення інформаційної діяльності в системі 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / І. М. Олійченко, М. 
Ю. Дітковська // Вісник Чернігівського державного технологічного 

університету. Серія “Економічні науки”. – 2014. – № 4. – С. 314-319. 
61.  Удосконалення системи електронних послуг в органах 

державної влади / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // Стратегія і 

тактика державного управління : зб.  наук. праць НУВГП. – Рівне : 
НУВГП, 2014. – № 1. – С. 92-98. 

62.  Шляхи модернізації виборчого процесу та референдумів 

на регіональному рівні / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // 
Ефективність державного управління : зб.  наук. праць ЛРІДУ НАДУ 
ПУ.— Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 39. – С.108-115. 

63.  Шляхи удосконалення процесу управління в органах 
місцевого самоврядування / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // 
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія 

“Економічні науки”. – 2014. – № 1(72). – С. 275-281. 
 

2015 

64.  Implementation and improvement of electronic document 
management in the government administration / I. Oliychenko, М. 
Ditkovska // Problems and prospects of economics and management. – 

2015. – № 2. – P. 298-304. 
65.  Improved management of socio-economic development of 

the region / I. Oliychenko, М. Ditkovska // Problems and prospects of 

economics and management. – 2015. – № 3. – P. 221-227. 
66.  Information systems and technology in the management of 

organization = Інформаційні системи і технології в управлінні 

організацією : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи 
для підгот. магістрів спец. 8.03060101 Менеджмент організацій та 
адміністрування / уклад.: І. М. Олійченко, М. Ю.Дітковська ; каф. 

менеджменту. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 44 с. – англ. мовою.  
67.  Synergetic approach to the management of socio-economic 

development of the region / I. Oliychenko, М. Ditkovska // Problems and 

prospects of economics and management. – 2015. – № 4. – P. 243-248. 
68.  Quality management = Управління якістю : метод. вказівки 

до практ. занять та самост. роботи для підгот. магістрів спец.  

8.03060101 Менеджмент організацій та адміністрування / уклад.: 
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І.  М.  Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2015. – 32 с. – англ. мовою.  
69.  Впровадження та вдосконалення електронного 

документообігу в державному управлінні  / І. М. Олійченко,  

М.  Ю.  Дітковська // Проблеми і перспективи економіки та 
управління.  – 2015. – № 2. – С. 297-304. 

70.  Зв’язки з громадськістю в системі державного 

управління як фактор публічності влади / І. М. Олійченко,  
М.  Ю.  Дітковська, Ю. Д. Юрченко // Проблеми і перспективи 
економіки та управління. – 2015. – № 1 (1). – С. 198-204. 

71.  Теоретичні засади забезпечення якості управлінської 
інформації на промислових підприємствах  / І. М. Олійченко,  
М.  Ю.  Дітковська // Стратегія якості у промисловості і освіті : ХІ 

Міжнар. конф. : матеріали 2-х т. (Варна, Болгарія, 1-5 черв. 2015 р.) – 
Том ІІ. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 558 -563. 

72.  Формування системи електронного урядування в 

органах державної влади / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // 
Розумовські зустрічі : зб. наук. праць. – Чернігів : Сіверський центр 
післядипломної освіти, 2015. – Вип. 2. – С. 62-70. 

 
2016 

73.  Bifurcation and synergetic approach to the management of 

socio-economic systems / I. Oliychenko, М. Ditkovska // Problems and 
prospects of economics and management. – 2016. – № 4. – P. 38-43. 

74.  Development of the system of processing of citizens' 

appeals as a component of e-governance = Розвиток системи 
обробки звернень громадян як складової електронного 
урядування [Electronic resource] / М. Ditkovska // Public administration, 

research and development. – 2016. – № 1. – С. 85-91. – Режим доступу: 
Public administration — Development of the system of processing of 
citizens' appeals as a component of e-governance (stu.cn.ua) 

75.  Improving mechanisms of public administration of pension 
system in Ukraine = Удосконалення механізмів державного 
управління системою пенсійного забезпечення в Україні  

[Electronic resource] / М. Ditkovska // Public administration, research and 
development – 2016. – № 2. – С. 27-35. – Режим доступу: Public 
administration — Improving mechanisms of public administration of 

pension system in Ukraine (stu.cn.ua) 
76.  Management consulting = Управлінське консультування  : 

methodical guidelines to practical classes and independent work for 

training Masters specialty 073 "Management" / developers :  

https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=12&id=43
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=12&id=43
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=13&id=51
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=13&id=51
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=13&id=51
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I.  M.  Oliychenko, M. U. Ditkovska. – Chernigiv : CNUT, 2016. – 47 p.  

77.  Конфліктологія : метод. вказівки до практ. занять (тестові 
завдання) для студ. напр. підгот. 8.03060101 "Менеджмент 
організацій і адміністрування", всіх форм навч. / уклад.: 

І.  М.  Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 87 с.  

78.  Менеджмент : метод. вказівки з проход. вироб.  практики для 

студ. спец. 073 "Менеджмент" / уклад.: І. М. Олійченко,  
М.  Ю.  Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – Чернігів : ЧНТУ, 
2016.  – 26 с.  

79.  Міжнародні економічні відносини та менеджмент в 
умовах посилення глобалізаційних процесів : навч. посіб. / 
С.  М.  Шкарлет, М. П. Бутко, І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська,  

Ж.  В.  Дерій ; за заг. ред. С. М. Шкарлета, М. П. Бутка. – Київ : Центр 
учбової літератури, 2016. – 528 с. 

80.  Основи інноваційного менеджменту : метод. вказівки до 

викон. та захисту курс. роботи для студ. напр. підг. 6.030601 
"Менеджмент" спец. "Менеджмент інноваційної діяльності" галузь 
знань 0306 Менеджмент і адміністрування всіх форм навч. / уклад.: 

І.  М. Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 28 с.  

81.  Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / М. П. Бутко, Л. Д. 

Оліфіренко, І. М. Олійченко, Т. В. Пепа, С. В. Повна, Ю. В. Шабардіна,  
Н. В. Іванова, О. М. Шевченко М. Ю.  Дітковська, С. М. Задорожна, за 
заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 376 с. 

82.  Удосконалення системи державного управління згідно з 
концепцією е-урядування / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // 
Розумовські зустрічі: зб. наук. праць. – Чернігів : Сіверський центр 

післядипломної освіти, 2016. – №. 3. – С.36-46. 
 

2017 

83.  Information systems and technology in the management of 
organization (Інформаційні системи і технології в управлінні 
організацією) [Electronic resource] : methodical guidelines for studying 

the course and independent work of students for training Masters 
specialty 073 "Management" / developers: I. M. Oliychenko,  
M.  U.  Ditkovska. – Chernigiv : CNUT, 2017. – 24 p. – Режим доступу:  

http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12512 
84.  Quality management = Управління якістю [Electronic 

resource] : methodical guidelines for studying the course and independent  

work of students for training Masters specialty 073 "Management" / 

http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12512
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developers: I.  M.  Oliychenko, M. U. Ditkovska. – Chernigiv : CNUT, 

2017. – 21 p. – англ. мовою. – Умови доступу: 
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12513 

85.  Cамоорганізація і синергетичний підхід в системі 

державної влади / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // Розумовські 
зустрічі : зб. наук. праць. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної 
освіти, 2017. – №. 4. – С. 34-43. 

86.  E-government as an instrument of managing the 
development of socio-economic systems / I. Oliychenko,  
M.  Ditkovska  // Problems and prospects of economics and management .  

– 2017. – № 4. – P. 69-75. 
87.  The development of the information systems in public 

administration as components of e-governance / M. Ditkovska,  

M.  Badida // Current trends of public management = Сучасні тенденції 
державного управління : collective monograph / edited by Shkarlet S. – 
Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2017. – P. 133-

155. 
88.  Theoretical foundations of formation and development of 

information systems in public administration = Теоретичні основи 

формування та розвитку інформаційних систем в публічному 
адмініструванні [Electronic resource] / M. Ditkovska // Public 
administration, research and development. – 2017. – № 3. – С. 58-54. – 

Режим доступу:  Public administration — Theoretical foundations of 
formation and development of information systems in public  
administration (stu.cn.ua) 

89.  Менеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / 
М.  П.  Бутко, І. М. Бутко, І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська ; за заг ред. 
М.  П.  Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 496 с. 

 
2018 

90.  Features of the implementation of state environmental policy 

at the regional level [Electronic resource] / М. Ditkovska // Public 
administration, research and development. – 2018. – № 2. – Режим 
доступу: Public administration — Features of the implementation of state 

environmental policy at the regional level (stu.cn.ua) 
91.  Improving the system of social protection of persons who 

require support from the state [Electronic resource] / М. Ditkovska // 

Public administration, research and development. – 2018. – № 1. – 
Режим доступу: Public administration — Improving the system of social 
protection of persons who require support from the state (stu.cn.ua) 

92.  Information Systems and Technology in Organizations = 

http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12513
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=16&id=57
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=16&id=57
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=16&id=57
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=21&id=114
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=21&id=114
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=20&id=107
https://pa.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=en&j=20&id=107
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Інформаційні системи та технології в організаціях  : educational 

manual / S. Shkarlet, I. Oliychenko, M. Ditkovska. – Chernihiv : CNUT, 
2018. – 266 p.  

93.  Information technologies and computer networks in the 

conditions of decentralisation reform in Ukraine  / I. Oliychenko,  
М.  Ditkovska // Правове та інституційне забезпечення регіональної 
кластеризаці : зб. – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 – С. 282-294 с 
94.  Quality management = Менеджмент якості  : educational 

manual / S. Shkarlet, I. Oliychenko, M. Ditkovska. – Chernihiv : CNUT, 

2018. – 215 p.  
95.  Менеджмент : метод. вказівки до практ. робіт для студ. галузі 

знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" всіх форм навч. / уклад.: 
І.  М.  Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 
Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 69 с. : іл. – Електронна копія існує. – 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17041 
96.  Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / 

М.  П.  Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська ; за заг. ред. М. П. Бутка. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 480 с. 
97.  Міжнародний менеджмент : підручник / М. П. Бутко, 

І.  М.  Бутко, М. Ю. Дітковська ; за  ред. М. П. Бутка. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2018. – 412 с. 
98.  Основи менеджменту та управлінської діяльності : 

метод. вказівки до практ. робіт для студ. галузі знань 07 "Управління 

та адміністрування" спец. 073 "Менеджмент" освіт. -кваліфікац. рівень 
"бакалавр" всіх форм навч. / уклад.: І. М. Олійченко,  
М.  Ю.  Дітковська  ; каф. менеджменту та ДУ. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 

2018. – 62 с. : іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: 
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17042 

99.  Психологія управління : метод. вказівки до практ. робіт 

для студ. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 073 
"Менеджмент" всіх форм навч. / уклад.: І. М. Олійченко,  
М.  Ю.  Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 

2018. – 54 с. – Електронна копія існує. Режим доступу: 
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/1704 

 

2019 
100.  Electronic procurement system as a tool for improving the 

enterprise's activity / I. Oliychenko, М. Ditkovska // Scientific Bulletin of 

Polissya. – 2019. – № 3. – P. 98-106. 

http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17041
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17042
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/1704
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101.  Environmental management as a factor for creating a safe 

and comfortable living environment in Ukraine  [Electronic resource] / 
М. Ditkovska // Public administration, research and development. – 2019.  
– №  1. – Режим доступу : Public administration — Environmental 

management as a factor for creating a safe and comfortable living 
environment in Ukraine (stu.cn.ua)  

102.  Маркетингова товарна політика  : метод. вказівки до практ.  

занять та самост. роботи здобувачів спец. 073 "Менеджмент" всіх 
форм навчання / уклад.: І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська ; Каф. 
менеджменту та ДУ. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 46 с.  

103.  Менеджмент : метод. вказівки з проходж. вироб. практ. для 
здобувачів освіт. ступеня бакалавра спец. 073 "Менеджмент" / уклад.: 
І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська ; каф. менеджменту та ДУ. – 

Чернігів  : РВВ ЧНТУ, 2019. – 26 с. – Електронна копія існує. Режим  
доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17294 

104.  Менеджмент для місцевих органів публічної влади : 

підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська ; за ред. 
М.  П.  Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 412 с. 

105.  Менеджмент організацій : метод. вказівки до курс. роботи 

для студ. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 073 
"Менеджмент" освіт.-кваліфікац. рівень "бакалавр" всіх форм навч. / 
уклад.: І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська ; Каф. менеджменту та ДУ.  – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 31 с. – Електронна копія існує. Умови 
доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/18682 

106.  Організація діяльності в органах публічної влади : 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 

 
Bifurcation and synergetic approach to the management of socio -economic 
systems [73] 
Comparative analysis of best practices in e-Government implementation and use 
of this experience by developing countries  [108] 
Development of the system of processing of citizens' appeals as a component of 
e-governance = Розвиток системи обробки звернень громадян як складової 
електронного урядування [74] 
Е 
E-government as an instrument of managing the development of socio -economic 
systems [86] 
Electronic procurement system as a tool for improving the enterprise's activity  
[100] 
Environmental management as a factor for creating a safe and comfortable living 
environment in Ukraine [101] 
Features and ways of improving the personnel management of the trade 
enterprise [109] 
Features of the implementation of state environmental policy at the regional level  
[90] 
І 
Implementation and improvement of electronic document management in the 
government administration [64] 
Improved management of socio-economic development of the region [65] 
Improving mechanisms of public administration of pension system in Ukraine = 
Удосконалення механізмів державного управління системою пенсійного 
забезпечення в Україні [75] 
Improving the system of social protection of persons who require support from the 
state [91] 
Information Systems and Technology in Organizations = Інформаційні системи 
та технології в організаціях [92] 
Information systems and technology in the management of organization  = 
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією  [66] 
Information systems and technology in the management of organization  = 
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією [83] 
Information technologies and computer networks in the conditions of 
decentralisation reform in Ukraine [93] 
Introduction of e-government tools in the system of public authorities at the local 
and regional levels [110] 
Management consulting = Управлінське консультування  [76] 
Q 
Quality management = Менеджмент якості [94] 
Quality management = Управління якістю [68, 84] 
Quality management technologies and methods = Технології та методи 
управління якістю [111] 
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Synergetic approach to the management of socio-economic development of the 
region [67] 
Т 
The development of the information systems in public administration as 
components of e-governance [87] 
Theoretical foundations of formation and development of information systems in 
public administration = Теоретичні основи формування та розвитку 
інформаційних систем в публічному адмініструванні [88] 
А 
Алгoритм інфoрмаційнoгo мoдeлювання в дeржавнoму управлінні [16] 
Алгоритм експрес-аналізу інформаційних потоків у системі державного 
управління [25] 
Аналіз внутрішніх інфoрмаційних пoтoків в гoлoвнoму управлінні 
агропромислoвoгo рoзвитку oбласнoї дeржавнoї адміністрації [15] 
Аналіз інформаційного забезпечення соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді [53] 
Аналіз інформаційної системи органу державного управління [26] 
Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на 
регіональному рівні [38] 
Аналіз структури і динаміки інфoрмаційних пoтoків в гoлoвнoму управлінні 
eкoнoміки oбласнoї дeржавнoї адміністрації [17] 
Аналіз управління регіональною системою теплопостачання [1] 
Аналіз функціонування інформаційної системи управління Пенсійного фонду 
України [43] 
Аналіз якoсті інфoрмації шляхoм квалімeтричнoгo моделювання [7] 
В 
Впрoваджeння нoвітніх інфoрмаційних тeхнoлoгій в oрганах дeржавнo ї влади 
і місцeвoгo самoврядування [18] 
Впровадження системи електронного документообігу в органі державної 
влади як складової системи електронного урядування [54] 
Впровадження та вдосконалення електронного документообігу в 
державному управлінні [69] 
Д 
Державне управління [44, 55, 56] 
Документування управлінської діяльності міської лікарні  [32] 
Дослідження інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів 
державної влади [39] 
Зв’язки з громадськістю в системі державного управління як фактор 
публічності влади [70] 
І 
Інформаційний бізнес [112] 
Інформаційні технології в державному управлінні  [33] 
Інформаційні технології в регіональному управлінні  [3] 
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К 
Квалімeтричнe мoдeлювання в oцінці якoсті інфoрмації в oргані дeржавнoгo 
управління [19] 
Класифікація управлінської інформації в системі державної влади [27] 
Конфліктологія [77] 
М 
Мoдeлювання внутрішніх інформаційних пoтoків oргану дeржавнoгo 
управління [20] 
Мoдeлювання інфoрмаційних пoтoків oргану дeржавнoгo управління з 
викoристанням сучасних кoмп’ютeрних технологій  [8] 
Мoдeлювання систeми інфoрмаційнo-аналітичнoгo забeзпeчeння (СІАЗ) 
oрганів управління oбласті [9] 
Мoдeлювання систeми інфoрмаційнo-аналітичнoгo забeзпeчeння oбласнoї 
дeржавнoї адміністрації [21] 
Мoдeлювання функціoнальних підсистeм систeми інфoрмаційнo-
аналітичнoгo забeзпeчeння (СІАЗ) [10] 
Маркетингова товарна політика [102] 
Менеджмент [78, 95, 103] 
Менеджмент для місцевих органів публічної влади [104] 
Менеджмент інвестиційної діяльності [96] 
Менеджмент інноваційної діяльності [89] 
Менеджмент організацій [45, 105] 
Менеджмент персоналу з використанням комп’ютерних технологій [2] 
Менеджмент якості в умовах поглиблення інтеграції [28] 
Методологія системного підходу та наукових досліджень  [57, 58]   
Міжнародний менеджмент [97] 
Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення 
глобалізаційних процесів [79] 
Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі виконавчої 
влади  [29] 
О 
Організація діяльності в органах публічної влади  [106] 
Oрганізація як систeма зі звoрoтним зв’язкoм [4] 
Oсoбливoсті фoрмування та рoзвитку інфoрмаційнoї систeми апарату 
oбласнoї дeржавнoї адміністрації [22] 
Основи інноваційного менеджменту [80] 
Основи менеджменту [5, 46] 
Основи менеджменту та управлінської діяльності  [98] 
Особливості діяльності місцевих органів публічного управління в умовах 
переформатування владних повноважень [113] 
П 
Проблеми впровадження системи електронного урядування на 
регіональному рівні [40] 
Прогнозування процесів інформаційного обміну органу державного 
управління із зовнішнім середовищем [11] 
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Психологія управління [47, 99] 
Публічна влада [107] 
Р 
Рoзрoбка мeтoдів інфoрмаційнoгo мoдeлювання прoцeсів управління в 
oрганізації з викoристанням кoмп‘ютeрних технологій [6] 
Регіональна економіка в модернізаційному форматі [114] 
С 
Самоорганізація і синергетика в системі інформаційного забезпечення 
органів державної влади [41] 
Cамоорганізація і синергетичний підхід в системі державної влади [85] 
Систeма принципів пoбудoви, функціoнування і рoзвитку інфoрмаційних 
систeм в дeржавнoму управлінні [23] 
Системи і моделі: теорія, методологія, практика [12] 
Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях [59] 
Стратегічний менеджмент [81] 
Т 
Тeндeнції рoзвитку систeми інфoрмаційнoгo забeзпeчeння в гoлoвнoму 
управлінні oбласнoї дeржавнoї адміністрації [13] 
Теоретичні засади забезпечення якості управлінської інформації на 
промислових підприємствах [71] 
Технологічна практика [48] 
У 
Удосконалення інформаційного забезпечення системи регіонального 
управління туристичною галуззю [34] 
Удосконалення інформаційної діяльності в системі соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді [60] 
Удосконалення системи державного управління згідно з концепцією е -
урядування [82] 
Удосконалення системи електронних послуг в органах державної влади [61] 
Ф 
Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління 
[30] 
Формування інформаційного забезпечення туристичної галузі на 
регіональному рівні [35] 
Формування системи електронного урядування в органах державної влади 
[72] 
Формування системи електронного урядування  на регіональному рівні [36, 
42] 
Формування системи опрацювання звернень громадян до органів державної 
влади як складової системи електронного урядування Формування системи 
опрацювання звернень громадян до органів державної влади як складової 
системи електронного урядування [49] 
Формування сучасного інформаційного середовища в закладах охорони 
здоров'я [37] 
Формування та розвиток інформаційних систем в державному управлінні [24] 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-2/doc/1/07.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-2/doc/1/07.pdf
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Формування функціональних підсистем системи інформаційно -аналітичного 
забезпечення [31] 
Ш 
Шляхи модернізації виборчого процесу та референдумів на регіональному 
рівні [62] 
Шляхи удосконалення інформаційних систем органів державної влади на 
регіональному рівні [50] 
Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення місцевих органів 
виконавчої влади [51] 
Шляхи удосконалення процесу управління в органах місцевого 
самоврядування [63] 
Шляхи удосконалення регіональної системи інформаційно -аналітичного 
забезпечення [14] 
Шляхи формування та удосконалення електронного урядування в системі 
органів державної влади [52] 
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