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Додаток 1 

1. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1). Буткевич О.В. Визначення підходів до моделювання соціального ризику // Вісник 

ДонУЕП. – Донецк: ДонУЕП, 2005. – №2. – С. 192-197 . 

2). Буткевич О.В., Кононенко Г.Н. Оцінка соціального ризику в натуральному 

виразі//Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Вип. 204. – Т. 5. – 

Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 1196-1201. 

3). Буткевич О.В. Моделювання соціальних процесів з використанням теорії графів // 

Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2005. – № 5 (87). – С. 

23-26. 

4). Буткевич О.В. Прогнозування витрат у зв'язку з ризиком загального захворювання 

// Экономика промышленности. Сб. научн. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – 

Донецк, 2005. – С. 9-17. 

5). Буткевич О.В. Концепція синтезу моделей панування видатків регіонального 

бюджету // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: 

економічна. Випуск 100-2. – Донецьк, Дон-НТУ, 2005. – С. 85-93. 

6). Буткевич О.В. Організаційні підходи до вдосконалення механізму планування 

соціальних витрат у регіоні // Модели управления в рыночной экономике. Сб. науч. тр. 

Спецвыпуск. - Донецк: ДонНУ, 2005. - С. 44-53. 

7). Лепа Р.М., Буткевич О.В. Інформаційні технології прийняття рішень у соціально- 

економічних системах // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – 

ДЕГІ МОН України; ІЕПД НАН України. Вип. 2 (20). – Донецьк: ТОВ «Юго-восток, Лтд», 

2006. – С. 227-229. 

8) Буткевич О.В. Сучасна концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в  

Україні / О.В. Буткевич // Вісник Приазовського державного технічного університету: 

Збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. - № 17. 

9) Буткевич О.В. Організація облікового процесу та удосконалення нормативного 

забезпечення обліку / О.В. Буткевич // Науково-теоретичний та науково-практичний журнал 

Вісник Житомирського державного технологічного університету: Науково-теоретичний та 

науково-практичний журнал Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. - № 2. 

10) Буткевич О.В. Моделі ідентифікації соціальних ризиків в системі регіонального 

управління / О.В. Буткевич // Збірник наукових праць ДонДУУ. Розвиток фінансових методів  

державного управління національною економікою: зб.наук.праць / ДонДУУ – Донецьк: 

ДонДУУ 2010.- т. ХІ, 350 с. –(серія «Економіка»; вип.. 165). 

11) Буткевич О.В. Вартісна оцінка соціального ризику. / О.В. Буткевич // Збірник 

наукових праць Донецького державного університет управління. Актуальні проблеми 

управління зовнішньоекономічною діяльністю: зб.наук.праць / ДонДУУ – Донецьк: ДонДУУ 

2010.- т. ХІ, 315 с. –(серія «Економіка»; вип.. 161). 

12) Буткевич О.В. Структурний підхід до моделювання планування витрат регіону на 

соціальні потреби ./ О.В. Буткевич// Збірник наукових праць ДонДУУ серія «Економіка». - т. 

ХІІ, вип. 211 – Донецьк: ДонДУУ, 2011. (Розвиток фінансових методів державного 

управління національною економікою, збірник наукових праць ДонДУУ серія «Економіка». - 

т. ХІІ, вип. 211 – Донецьк: ДонДУУ, 2011. 

13) Буткевич О.В. Механізм реалізації комплексу моделей планування витрат регіону на 

соціальні потреби . / О.В. Буткевич. // Збірник наукових праць ДонДУУ:“Економіка та 

соціальна сфера: деякі питання взаємозв’язків”: Серія “Економіка”. – Т. ХІІ, вип. 209. – 

Донецьк: ДонДУУ, 2011. - 371 с. (с. 57-70) 

14) Буткевич О.В. Концепції управління соціальними ризиками у розрізі регіональної 

політики. / О.В. Буткевич // Розвиток економічних методів управління національною 

економікою та економікою підприємства: зб.наук.праць / ДонДУУ.- Донецьк: НоДУУ, 2012. 

– т. ХІІІ. – 400 с. – (серія «Економіка»; вип. 248) 



15) Буткевич О.В. Соціальна природа ризику в умовах сучасного суспільства та економічні 

інструменти мінімізації соціальних ризиків людського розвитку. / О.В. Буткевич//Збірник 

наукових праць Донецького Державного університету управління «Проблеми соціально – 

економічного розвитку регіонів, інфраструктурне забезпечення їх комплексного розвитку на 

державному та регіональному рівнях». Серія «Економіка». Т. ХІV, вип. 263. – Донецьк: Вид- 

во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 338 с. 

 
 

2. Підручники чи навчальні посібники або монографії: 

Особенности принятия решений в управении экономическими объектами:Моногр./ 

Р.Н. Лепа, Е.Л. Петрачкова, О.В. Буткевич; Институт экономики промышенности НАН 

Украины.-Донецк: Юго-Восток, 2004.-108 с. – Библиогр.: 90 назв.-рус. 

 

3. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради: 

Спеціалізована вчена рада Д12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет».05.07.2011р. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук. Тернавський Ю.І. «Ефективні механізми управління 

об’єктами соціальної інфраструктури промислових підприємств».: авторефер. дис.. на 

здобуття ступеня канд.. економ. наук. Спец. 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) . Тернавський Юрій Іванович; ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» Маріуполь – 2011.- 21 стор., включ. 

Обкл.. 
 

4. Видані навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

Розроблені методичні рекомендації та конспекти лекцій в електронному вигляді 

 
5. Тези конференцій з наукової або професійної тематики: 

1) Буткевич О.В. «Ризик аудиту: аналіз проблематики при організації 

внутрішньогосподарських перевірок»/ О.В. Буткевич// Збірник наукових праць за 

матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, 

аналізу аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та 

освітянські аспекти», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 28-29 

березня 2019р. 

2) Буткевич О.В. «Корпоративне управління як об’єкт внутрішньогосподарського контролю» 

/ О.В. Буткевич // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : 

зб.матеріалів Міжнар.наук. інтернет – конф. Київ:17 листопада 2017р. КНЕУ, 2017 – 241 с. 

1) Буткевич О.В. «Інформаційний аспект управлінського обліку в навчальному закладі» //  

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

розвитку сучасної економіки», 13-14 березня 2013 року м. Дніпропетровськ. 

2) Буткевич О.В. «Необхідні передумови впровадження управлінського обліку в закладах 

вищої школи недержавної форми власності»//Матеріали ІІІ Всеукраїнської науков- 

практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління 

економічним розвитком вітчизняних підприємств»,23-24 квітня 2013 рік , том ІІ, Кривий Ріг- 

2013. 

3) Буткевич О.В. Тези:"Оцінка ризиків розвитку соціальної ".ІІ Міжнародна науково- 

практична конференція "Регіональний розвиток - основа розбудови української держави" 9- 

10 квітня 2013 р., м. Донецьк 

4) Буткевич О.В. Сучасна концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні 

/ О.В. Буткевич // Вісник Приазовського державного технічного університету: Збірник 

наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. - № 17. 



5) Буткевич О.В. Організація облікового процесу та удосконалення нормативного 

забезпечення обліку / О.В. Буткевич // Науково-теоретичний та науково-практичний журнал 

Вісник Житомирського державного технологічного університету: Науково-теоретичний та 

науково-практичний журнал Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. - № 2. 

6) Буткевич О.В. Реалізація функцій контролю в системі банківського менеджменту / О.В. 

Буткевич - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих 

вчених «Методика обліку, аналізу і аудиту в контексті світової та вітчизняної практики її 

вдосконалення - Київ: КНЕУ, 2006. 

7) Буткевич О.В. Моделювання оцінки соціального ризику з використанням теорії 

марківського випадкового процесу / О.В. Буткевич - Матеріали науково-практичної 

конференції «Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, 

технічними та екологічними системами» - Луганськ: Східно-Український національний 

університет ім. В. Даля, 2006 

8) Буткевич О.В. Болонський процес: підвищення якості економічної освіти з обліку і аудиту 
/ О.В. Буткевич - Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичні конференції «Сучасні 
проблеми інноваційного розвитку держави» - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. 

9) Буткевич О.В. Організаційні аспекти впровадження управлінського обліку у вищих 

навчальних закладах недержавної форми власності / О.В. Буткевич - Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток регіонів 

України – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2009. 

10). Буткевич О.В. Компоненти комплексної системи моделей управління соціальним 

ризиком//Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічні проблеми 

промислового розвитку в Україні». – Донецьк: ІЕП НАН України, 2005. – С. 277-279. 

11). Буткевич О.В. Автоматизація процесу управління соціальним ризиком // Тезисы 

докладов межвузовской научно-практической конференции «Проблемы построения 

операционных систем в условиях неопределенности и динамичности внешней среды». – 

Днепропетровск: ДУЕП, 2005. – С. 54-56. 
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