
Кафедра Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

ПІБ викладача Дименко Руслан Анатолійович

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365)

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Андреєв С., Дименко Р., Гераськов С., Кострубіцька A., Лук`янов O. (2022).
Від державного до публічного управління: аналіз підготовки управлінських кадрів у
системі вищої освіти України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики, 6(41), 521–533. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251522 (Web of
Sciense).

2. Р. Kulikov, P. Zakharchenko, V. Lych, R. Dymenko (2022) Strategies for
financing infrastructure projects in the sphere of public-private partnership. NAUKOVYI
VISNYK Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 3(189), 156–163. (Scopus)

3. Zavalevskyi, Y., Flyarkovska, O., Dymenko, R., Moskaljova, A., Moskaljov, M.,
Gorbenko, S., & Khokhlina, O. (2022) Features of psychological readiness of teachers to
use information and communication technologies in pedagogical activity. International
Journal of Health Sciences, 6(S4), 981-999. DOI:
https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS4.5688 (Scopus).

4. Dymenko R., Somkina T., Lytvynova O., Loban O. Features of the Ukrainian soft
developers. Journal of Thermoelectricity. 2018. Vol. 4. Р. 78-92 (Scopus). (1,26 д.а.,
особистий внесок автора: досліджено зовнішнє середовище – 0,42 д.а.).

5. Dymenko R., Andreiev S., Kogutiuk V., Fediunin S. Problems of Development of
Interdisciplinary Field of Knowledge «Public Administration and Management» in
Ukraine. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
(IJITEE). 2019. Vol. 8, issue 7. P. 2642-2650. (Scopus). (1,43 д.а., особистий внесок
автора: досліджені питання компетентностного підходу – 0,39 д.а.).

6. Dymenko R., Zghurska O., Somkina T., Kapeliushna T. Diversification Strategy
of Entrepreneurial Activity in Conditions of European Integration. International Journal of
Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). 2019. Volume 9, issue 1. P.
4809-4815. (Scopus). (1,21 д.а., особистий внесок автора: концептуальний портфель

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251522


інтеграції знання-ресурси-ринок стратегії диверсифікації підприємницької
діяльності – 0,37 д.а.).

7. Dymenko R. А., Safonov Yu. M., Borshch V. I. Professionalization of the
Manageral Capital in the Healthcare Field. Global Academics. 2019. Quarterly Issue
#2(3). Р. 4-13. (Бібліотека Конгресу США). (0,52 д.а., особистий внесок автора:
доліджено складові людського капіталу – 0,22 д.а.).

8. Dymenko R., Klokar N., Goncharenko N. Supervision as a democratic component
of the new Ukrainian school management: basic principles. Global Academics. 2019.
Quarterly Issue #3(4). P. 34-48. (Бібліотека Конгресу США). (0,75 д.а., особистий
внесок автора: характеристика основних принципів нагляду за виконанням
Концепції NUS як демократичної складової управління – 0,24 д.а.).

9. Dymenko R. Vector orientation of reproduction and management of human
capital in the telecommunications industry. Global Academics. 2019. Quarterly Issue
#1(2). P. 77-92. (Бібліотека Конгресу США). (0,84 д.а.).

10. Dymenko R. Compositional mechanism of state regulation in the market of
information and communication services. Global Academics. 2019. Quarterly Issue #4 (5).
2019. P. 87-97. (Бібліотека Конгресу США). (0,57д.а.).

11. Olga Guseva Svitlana Lehominova, Ruslan Dymenko, Olena Voskoboeva, Olga
Romashchenko (2021). Methodology forming strategies for management of commercial
resources of trading enterprises. Journal of Hygienic Engineering and Design. Vol. 36, pp.
224-228. (Scopus). (1,02 д.а., особистий внесок автора: досліджено стратегії
управління запасами торг. підприємства – 0,33 д.а.).

12. Дименко Р., Гусева О., Легомінова С., Воскобоєва О., Ромащенко О. (2021).
Методологічний підхід до управління конкурентними перевагами на основі
збалансованості грошових потоків. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії
та практики, 5(40), 236-247. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245095 (Web of
Sciense). (0,78 д.а.).

13. Згурська О., Дименко Р., Ларіна І., Федорченко A., Залізко В., Кубів С.
(2021). Strategic forecast of multifactorial impact on the efficiency of diversified
enterprises. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 5(40), 328-
344. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245160 (Web of Sciense). (1,03 д.а.)



2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права
на твір;

-

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не
менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом
не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Ruslan Dymenko, Svitlana Lehominova, Alona Goloborodko Paradigm of
implementation of digital transformations of economic processes. Modern management:
theories, concepts, implementation. Monograph. Editors: Marian Duczmal, Tetyana
Nestorenko. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021,
pp.27-34 (0,18 д.а.)

2. Дименко Р. А. Теоретико-методологічні засади процесу державного
регулювання та стратегічного розвитку телекомунікаційної індустрії: монографія.
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с. (18,15 д.а.).

3. Дименко Р. А. Теоретико-методологічне забезпечення стратегічного
оцінювання національної економіки в умовах глобалізації. Менеджмент XXI
століття: глобалізаційні виклики: колективна монографія за заг. ред. д.е.н., проф. І.
А. Маркіної. Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. С. 55-63. (0,46 д.а.).

4. Дименко Р.А. та ін. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього
облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2020 р.) // За загальною
редакцією Захарченка П.В. – КНУБА – Київ. ФОП Сладкевич Б.А., 2021. – 263 с.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників
для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного
навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів,
конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць
загальною кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських
занять з дисципліни «Економіко-правові засади підприємницької діяльності» для
студентів денної і заочної форм навчання;

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни
«Економіко-правові засади підприємницької діяльності» для студентів денної і
заочної форм навчання;

3. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з
дисципліни «Облік і аудит» для студентів денної і заочної форм навчання;

4. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни
«Правове регулювання трудової діяльності» для студентів денної і заочної форм
навчання;

5. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських



занять з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної і заочної форм
навчання;

6. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських
занять з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів денної і заочної форм
навчання;

7. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських
занять з дисципліни «Договірне право» для студентів денної і заочної форм
навчання.

8. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з
дисципліни «Організація торгівлі» для студентів денної і заочної форм навчання.
К64 / уклад.: Л.М. Алавердян, Р.А. Дименко. –Київ. КНУБА, 2020.– 72с.

9. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з
дисципліни «Організація торгівлі». О64 / уклад.: Л.М. Алавердян, Р.А. Дименко. –
Київ. КНУБА, 2021.– 36с.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Доктор економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним
господарством (08.00.03) ДК №010335 від 26.10.2020 року

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав
документ про присудження наукового ступеня;

-

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або
члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше
трьох разових спеціалізованих вчених рад;

Член спеціалізованої вченої ради, Причорноморський науково-дослідний інститут
економіки та інновацій, спеціалізована вчена рада К41.119.01 з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління
національним господарством»

Член спеціалізованої вченої ради, Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова, спеціалізована вчена рада К41.051.11 з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління
національним господарством» 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»



8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового
керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту),
або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта
(рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових
видань України, або іноземного наукового видання, що індексується
в бібліографічних базах;

1. науково-дослідна робота за темою зареєстрована в УкрЦНТІ:
«Формування економіко-правової платформи інноваційного підприємства».
Керівник Дименко Р.А.; термін виконання 09.17–09.19; мета НДР: обґрунтування
теоретико-методологічних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо
формування економіко-правової платформи інноваційного підприємства.

2. науково-дослідна робота за темою: «Економіко-правові засади
формування механізму здійснення інтелектуальної власності при функціонуванні
інноваційного підприємства». (Виконано 25.12.2017 року)

3. науково-дослідна робота за темою: «Інфраструктурне забезпечення
освітнього процесу». (Виконано 19.06.2019)

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої
освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі
комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

-

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах,
залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя
міжнародної категорії”;

-

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не
менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із
закладом вищої освіти (науковою установою);

-

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з

-



наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше
п’яти публікацій;

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін
іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не
менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

Time Management – 36 ауд.год.

Accounting management – 28 ауд. Год

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі
організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком /
проблемною групою; керівництво студентом, який став призером
або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів,
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або
у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів,
інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому)
рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом
міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до
Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких
конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або
у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів);
керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських,
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді,
чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та
Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера,
помічника тренера національної збірної команди України з видів
спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді,
судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво

Керівництво науковим гуртком «Організація власної справи у сфері
телекомунікацій»



спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету,
суддівського корпусу;

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала
академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”
(крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

член організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знать і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році
(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.19 № 1271)

член організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знать і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році
(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.20 № 1457).

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових
навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами
навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

-

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових
навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами
навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

-

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за
участю збройних сил країн — членів НАТО(для вищих військових
навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти);

-

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або
громадських об’єднаннях;

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

-




