
 

 

 

 

 

 

ПІБ Суворова Світлана Геннадіївна 

Науковий ступінь/вчене звання Кандидат економічних наук/доцент 

Посада 

Доцент кафедри «Управління персоналом, 

економіки праці та публічного управління» 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Науково-педагогічна діяльність 10 років 

Досвід іншої (не науково-

педагогічної роботи) 

Брала участь у розробці маркетингової 

стратегії деревообробного підприємства «Явір-

2» (2016 р.). 

Була задіяна у проведенні опитування щодо 

розвитку бізнесу в Чернігові (2017 р.) 

Дослідження і розробки за 

останні п’ять років 

Основні напрями наукової діяльності 

здійснюються в межах теми: «Удосконалення 

методології формування стратегій суб’єктів 

господарювання»; написання наукових статей, 

участь науково-практичних конференціях.  

Брала участь у розробці Стратегії сталого 

розвитку Чернігівської області на період до 

2020 року, зокрема, у створенні організаційної 

моделі деревообробного кластера (2015 р.). 

Підвищення кваліфікації за 

останні п’ять років 

Захист   дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата  економічних наук. 

Диплом кандидата наук ДК № 030745 від 29 

вересня 2015 р. 

Тема: «Управління маркетинговими 

дослідженнями на деревообробних 

підприємствах». 

Співпраця з підприємствами за 

останні п’ять років 

Проводила комплексне маркетингове 

дослідження ринку дерев’яних вікон та дверей 

на замовлення деревообробного підприємства 

«Мельник і С» (2019 р.) 

Розробки та патенти  

Найважливіші публікації за 

останні 5 років 

Суворова С.Г. Методи маркетингових 

досліджень за технологією проведення / С.Г. 

Суворова // Матеріали VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Стратегія 



регіональних реформ в умовах кардинальних 

суспільних змін». – Чернігів: ЧІ ім.Героїв Крут, 

2015. – С. 44-49.  

Суворова С.Г. Ребрендинг як засіб адаптації 

компанії на ринку / С.Г. Суворова // Матеріали 

VІІІ Міжнародної науково- практичної 

конференції «Основні напрями стратегії 

прориву регіонального розвитку». – Чернігів: 

ЧІ ім. Героїв Крут, 2016. – С. 86-88. 

Суворова С.Г. Аналіз ринку маркетингових 

досліджень в Україні / С.Г. Суворова // 

Матеріали ІІ Регіональної науково- практичної 

конференції «Право, держава та громадянське 

суспільство в умовах системних реформ: реалії 

та перспективи». – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 

2016. – С. 88-91. 

Суворова С.Г. Нормативне забезпечення 

маркетингових досліджень / С.Г. Суворова // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми модернізації 

законодавства та освіти в умовах 

євроінтеграційного поступу України». – 

Чернігів: Академія держаної пенітенціарної 

служби, 2016.  – С. 287-289. 

Суворова С.Г. Роль маркетингових 

досліджень у проведенні ребрендингу / С.Г. 

Суворова // Матеріали ІХ  Міжнародної 

науково- практичної конференції 

«Концептуальні проблеми розвитку регіону в 

умовах децентралізації». – Чернігів: ЧІ ім. 

Героїв Крут, 2017. – С. 100-102. 

Суворова С.Г. Ребрендинг як сучасний 

інструмент маркетингу / С.Г. Суворова // 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

інформаційно-технологічної, економічної і 

соціально-правової взаємодії в бізнесі». – 

Чернігів: ЧІІБіП МНТУ ім. академіка Ю.Бугая, 

2017. – С. 98-99. 

Карпенко Ю.М. Маркетинг малого бізнесу: 

організаційні підходи та особливості 

управління / Ю.М. Карпенко, С.Г. Суворова // 

Чернігівський науковий часопис. Серія1, 

Економіка і управління: електронний збірник 

наукових праць. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 

(8). – С. 92-98. Режим доступу: 



chasopis.geci.stu.cn.ua/ru/main.html (фахове 

видання). 

Суворова С.Г. Правове регулювання 

маркетингових досліджень в Україні / С.Г. 

Суворова // Матеріали Х  Міжнародної 

науково- практичної конференції «Правове та 

інституційне забезпечення регіональної 

кластеризації». – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 

2018. – С. 60-63. 

Суворова С.Г. Використання POS & POP 

матеріалів як основного комунікаційного 

засобу мерчандайзингу / С.Г. Суворова, Р. Чуб 

// Матеріали ХІV Міжнародної науково-

практичної конференції «Перспективи 

розвитку цифрової економіки, її соціально-

правові аспекти та управління інформаційними 

системами і технологіями в умовах 

євроінтеграції». – Чернігів: ЧІІБіП МНТУ ім. 

академіка Ю.Бугая, 2018. – С. 21-23. 

Суворова С.Г. Формування системи оцінки 

результатів маркетингових досліджень  / С.Г. 

Суворова, Ю.М. Карпенко, В.В. Жидок // 

Науковий журнал «Науковий вісник Полісся». 

– Чернігів: ЧНТУ, 2018. – № 1 (13). Ч. 2. – С. 

199-204 (Web of Science). 

Суворова С.Г. Генезис маркетингових 

досліджень в контексті розвитку сучасної 

концепції маркетингу / С.Г. Суворова // 

Матеріали ІІ Міжнародної наукової 

конференції «Економіка і менеджмент: сучасні 

трансформації в епоху глобалізації». – Литва: 

Університет Клайпеди, 2018. 

Суворова С.Г. Історико-еволюційні аспекти 

розвитку маркетингових досліджень Науково-

теоретичний журнал «Наука і економіка». – 

Хмельницький: Хмельницький економічний 

університет, 2018. - № 4 (48). – С. 20-25 

(фахове видання). 

Суворова С.Г. Особливості маркетингу 

малого бізнесу / С.Г. Суворова, Ю.М. 

Карпенко // Матеріали ХІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми розвитку територіальних громад». – 

Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут, 2019. – С. 56-59. 

Суворова С.Г. Вплив телевізійної реклами на 

дитячу аудиторію /С.Г. Суворова, В. Грабовець 



// Матеріали XV Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні світові 

тенденції розвитку інформаційних технологій, 

економіки і права». – Чернігів: ЧІІБіП МНТУ 

ім. академіка Ю.Бугая, 2019. – С. 33-34. 

Суворова С.Г. Особливості впливу реклами 

на дітей / С.Г. Суворова // Електронний журнал 

«Ефективна економіка». – Дніпро: 

Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет», ТОВ «ДСК-центр», 2019. - № 12. 

Діяльність у спеціалізованих 

установах за останні п’ять років 
 

Інформація, що підтверджує 

володіння мовою викладання 

на належному рівні 

Посвідчення № 144/19 від 15.10.2019 р., видане 

атестаційною комісією при Чернігівському 

інституті інформації, бізнесу і права ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая», що підтверджує 

вільне володіння державною мовою. 

 

Свідоцтво № 24405 від 13.03.2018 р., видане 

Комунальним Позашкільним навчальним 

закладом «Перші Київські державні курси 

іноземних мов», що підтверджує володіння 

англійською мовою на рівні В2. 
 


