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Володіння 

іноземними 

мовами  

Англійська мова (сертифікат В2 No: 000051246, виданий у 2018 р.  

Examination Center Universal test, ECL Authorized Exam Centre, Kyiv) 

 

Основні 

публікації 

(Відповідно до 

пп. 1, 2, 3, 13, 15 

Ліцензійних 
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Загальний 

список 

публікацій 

1) Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1.Maxym Buchniev Modeling land relations in ukraine during institutional transformations / 

Lidia Shinkaruk, Dmitro Yermolenko, Maxym Buchniev, Darya Bulyshev and Ziny Syrik 

a.n. Olga Socket // International Journal of Management (IJM) - Number: 5, Volume: 11, 

5/20/2020, P. 622 - 633. (Scopus) 

 

2) Наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1.Бучнєв М.М. Брендінг як ринковий механізм створення конкурентної переваги 

суб’єктів малого бізнесу України / Бучнєв М.М., Зось-Кіор М.В., Васюренко Л.В. // 

Типографія ФОП Болотін А.В., м. Полтава. - 2015. - С.217-226. 

2.Бучнєв М.М. Використання нейронних мереж при прийнятті управлінських рішень 

Вінниця / Зось-Кіор М.В., Бучнєв М.М., Хуторськой П.В., Чайкіна А.О. // Журнал 

"Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" - 2016.- №6 - 

С.61-71. 

3.Бучнєв М.М. Матриця прогнозних значень як інструмент прийняття управлінських 

рішень / М. В. Зось-Кіор, М. М. Бучнєв, А. О. Чайкіна // Науковий вісник Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : ПолтНТУ, Економіка 

і регіон - 2016. - № 3. - С. 102-109.  

4. Buchnev M. Harmonize land management with the european standards / V. Gryshko, M. 

Zos-Kior, M. Buchnev // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, 

образование, наука: сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. - Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2017. - С 211-214.  

5. Buchnev M. The methodological principles of economic, social and environmental land 

use efficiency / Gryshko V., Zos-Kior М., Buchnev M., Polačko J. // PERSPECTIVES – 

JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES - 2017. - No 2/2017. - P 68-75.  
6. Buchniev M.M. Land management with due regard to quasi-rent / Dmytro Yermolenko, 

Viktor Gryshko , Alina Chaikina, Maxym Buchniev// International Journal of Engineering & 

Technology. - № 4,8 - London-2018. - P. 370-375. 

7. Бучнєв М.М. "Управління знаннями" - як невід’ємна складова  покращення якості  

підготовки персоналу організації / Бучнєв М.М., Анучкіна Т.В.// Вісник Національного 

технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. 

наук. пр. - Харків : НТУ "ХПІ"- 2019. - №23. - С. 28-32.  

8.Бучнєв М.М. Використання інноваційних освітніх інформаційних технологій для 

підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / 

Моргачов І. В., Овчаренко Є. І., Івченко Є. А., Бучнєв М. М. // Державне управління : 

удосконалення та розвиток [Електронне видання]. - 2020. - № 7.  

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.51 

9. Бучнєв М.М. Особливості діагностики та управлінського обстеження мікро і 

макросередовища організації / М. М. Бучнєв // Научный взгляд в будущее. – Выпуск 

17. Том 2. - Одесса:  КУПРИЕНКО СВ, 2020 - С. 22-26.  

 10. Бучнєв М.М. Особливості стратегічного управління в умовах динамічного 

розвитку інтелектуального ринку / Бучнєв М.М. // Електронне наукове фахове видання 

з економічних наук "Modern Economics", №19 (2020), С.35-39. 

DOI: 10.31521/modecon.V19(2020)-06 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1.Бучнев М.М. Экономическая безопасность Украины в условиях рыночных 

трансформационных процессов: [монографія] / Ткаченко В.Г. Богачов В.І. та ін. - 

Ровеньки, 2007. - 330 с. 

2.Бучнев М.М.  Инвестиционные и инновационные процессы в АПК Украины в 

условиях аграрной реформы: [монографія] / Ткаченко В.Г. Богачов В.І. та ін. - 

Луганск: "Книжковий світ", 2010. -  272 с. 

3. Бучнєв М.М.  Кадровий потенціал АПК України: стан, проблеми підготовки і 

можливості раціонального використання: [монографія] / Ткаченко В.Г. Богачов В.І. 
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та ін. - Луганск: "Книжковий світ", 2011. - 256 с. 

4. Бучнєв М.М. Вплив розвитку власності на підвищення ефективності аграрних 

підприємств в умовах господарювання регіонів України: [монографія] / Ткаченко 

В.Г. Богачов В.І. - К : Видавничій дім "Вініченко", 2013. - 224с. 

5. Бучнєв М.М. Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика [монографія] / 

Биков А.А., Хаустович Н.А. та ін. - Типографія ФОП Болотін А.В., м. Полтава, 2015. - 

331с.  

6. Buchniev M. Management of agrarian production structures in the conditions of 

globalization processes. [monograph] / Yulia Ushkarenko, Nataliia Kusyk and other. - 

Odessa - Kyiv - Skudai-Johor - Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. -

Bibliogr. - Iliustr. - 218 p.  

7. Бучнєв М.М.Розвиток власності та його вплив на підвищення ефективності аграрних 

підприємств в період інституційних трансформацій: [монографія] / М.М. Бучнєв. - 

Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020. - 273 с.  

 

13) Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій / 

практикумів / методичних вказівок / рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

1. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни 

"Стратегічний маркетинг" для студентів економічного факультету, спеціальності 

"Маркетинг" / Укл.: Бучнєв М.М.Ткаченко В.Г.  - Луганськ: ЛНАУ,2011. - 72с. 

2. Допоміжний конспект лекцій з дисципліни "Маркетинг" (для студентів денної та 

заочної форм навчання факультету менеджменту /Укл. Бучнєв М.М. - Лисичанськ; 

ДонДТУ, 2015. - 101 с.  

3. Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт з "маркетингу" для студентів 

спеціальності 073 - "Менеджмент" освітньо-кваліфікаційний рівень-бакалавр /Укл. 

Бучнєв М.М. - Лисичанськ; ДонДТУ, 2016. - 35с. 

4.Методичні вказівки до семінарських занять конспект лекцій з дисципліни 

"Маркетинг промислового підприємства та сфери послуг" (для студентів денної та 

заочної форми навчання спеціальності 075 "Маркетинг")" / Укл.: Бучнєв М.М., 

Бєлоусова Л.І. - Сєверодонецьк: вид-во : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. - 60 c. 

5.Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни 

"Товарознавство, експертиза та стандартизація" (для студентів денної та заочної форми 

навчання спеціальності 075 "Маркетинг") / Укл. Бучнєв М.М. - Сєверодонецьк: вид-во 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2019. - 39 с.  

6.Методичні вказівки з підготовки курсових робіт з дисципліни "Стратегічне 

управління" (для студентів спеціальності 073 "Менеджмент") / Уклад.: М.М. Бучнєв. - 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. - 32 c. 

7. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та оформлення її 

результатів за дисципліною "Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та 

безпека" для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 "Публічне 

управління та адміністрування"/ Укл. Бучнєв М.М. - Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2020. - 25 с. 

8. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та оформлення її результатів 

за дисципліною "Стратегічне управління" для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"/ Укл. Бучнєв М.М. - 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. - 31 с. 
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