
Список основних публікацій 

Лобач Олени Володимирівни 
 

 2012 

1.  Проведение технологического аудита проекта с использованием функционально-стоимостного анализа 

/ Е. В. Лобач, К. О. Чабанов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. 

XX міжнар. наук.-практ. конф. (microCAD’2012), Харків, 15–17 трав. 2012 р. : у 4 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 

2012. — Ч. 1. — С. 18. — * 

 2013 

2.  Многокритериальная оптимизация содержания проекта при заданных приоритетах для критериев 

/ И. В. Кононенко, Е. В. Лобач, А. В. Харазий // Открытые информационные и компьютерные интегрированные 

технологии : сб. науч. тр. — Харьков : НАУ «ХАИ», 2013. — Вып. 59. — С. 6–13. — * 

3.  Многокритериальная оптимизация содержания проекта с применением метода уступок / И. В. Кононенко, 

Е. В. Лобач, А. В. Харазий // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. Х Міжнар. конф., 

м. Київ, 17–18 трав. 2013 р. — С. 121–123. 

 2014 

4.  Методичні вказівки з виконання курсової роботи з дисципліни «Розробка проектів, планів і програм розвитку 

соціально-економічних об’єктів» [Електронний ресурс] : для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. 

7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами» / уклад.: І. В. Кононенко, О. В. Лобач ; «Нац. техн. ун-т 

«Харків. політехн. ін-т». — Електрон. текстові дан. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 40 с. — * 

5.  Многокритериальная оптимизация содержания проекта / И. В. Кононенко, М. Э. Колесник, 

Е. В. Лобач // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. Сер. : Стратегічне управління, 

управління портфелями, програмами та проектами. — Харків, 2014. — Вип. 3 (1046). — С. 26–36. — * 

6.  Процесс многокритериальной оптимизации содержания проекта при использовании методологии РМВоК 

/ И. В. Кононенко, М. Э. Колесник, Е. В. Лобач // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. 

Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. — Харків, 2014. — 

Вип. 2 (1045). — С. 11–17. — * 

 2015 

7.   Методичні вказівки з виконання курсової роботи з дисципліни «Управління програмами та портфелями 

організацій» [Електронний ресурс] : для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. «Управління проектами» 

/ уклад.: І. В. Кононенко, О. В. Лобач ; «Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Електрон. текстові дан. — 

Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — 44 с. — * 

8.  Імітаційна модель прогнозування надходжень та видатків пенсійного фонду України / І. І. Бабич, О. В. Лобач 

// Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и 

проектами : тез. докл. ХIV Междунар. науч.-практ. конф. — Харьков, 2016. — С. 144–146. 

 2016 

9.  Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності обʼєктів : навч. посібник : для студ. спец. «Управління 

проектами» / М. П. Грінченко, О. В. Лобач, М. А. Гринченко ; ред. І. В. Кононенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. 

політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 144 с. 

 2017 

10.  Механизм реализации стратегии повышения конкурентоспособности организации / Н. П. Гринченко, 

Е. В. Лобач, М. А. Гринченко // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. Сер. : 

Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. — Харків, 2017. — № 3 (1225). — 

С. 95–100. –– * 

11.  Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів : навч. посібник : для студ. спец. «Менеджмент» і 

«Компʼютерні науки та інформаційні технології» / М. П. Грінченко, О. В. Лобач, М. А. Гринченко ; 

ред. І. В. Кононенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 148 с. — * 

12.  Нечеткая продукционная модель для оценки ожидаемой прибыльности проектов компании / И. И. Бабич, 

Е. В. Лобач, Д. В. Лях // Інформаційнітехнології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. 25-ї 

міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2017, [17–19 трав. 2017 р.] : у 4 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — Ч. 1. –– 

С. 12. –– * 

 2018 

13.  Лідерство в системі поведінкових компетенцій фахівця з управління проектами / М. А. Гринченко, 

О. С. Пономарьов, О. В. Лобач // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. Сер. : 

Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. –– Харків, 2018. –– № 2 (1278). — 

С. 81–87. –– * 

14.  Надійність як характеристика проектної команди / О. С. Пономарьов, М. А. Гринченко, О. В. Лобач // Сучасний 

стан наукових досліджень та технологій в промисловості. — 2018. — Вип. 4 (6). — С. 154–160. 

15.  Complexification methods of  interval forecast estimates in the problems on short-term prediction / Yu. Romanenkov, 

M. Danova, V. Kashcheyeva, O. Bugaienko, M. Volk, M. Karminska-Bielobrova, O. Lobach // Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies = Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2018. — Vol. 3, 

№ 3 (93). — P. 50–58. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/42282/1/Conference_NTU_KhPI_2012_MicroCAD_Ch_1.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20491
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4995
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4973
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47210
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28273
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38263
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34978
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47662
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37672


16.  Information technology for the integrated assessment of expert competency / O. Lobach, I. Babych, E. Persiyanova 

// Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. —2018. — № 3 (5). — С. 44–56. 

17.  Leadership as a factor for building a project team / M. Grynchenko, O. Ponomayov, O. Lobach // Сучасний стан 

наукових досліджень та технологій в промисловості. — 2018. — № 1 (3). — С. 13–21. 

 2019 

18.  Formalization of the interval values ranking in the network planning problem / Yu. Romanenkov, O. Lobach, S. Lutsenko 

// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. 

MicroCAD–2019, [15–17 трав. 2019 р.] : у 4 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — Ч. 1. — С. 16. — * 

 

* — наявність видання у фонді науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» 

+ — наявність видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

Список публікацій укладено станом на 24.04.2020 р. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47664
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101519
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47203
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101519
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101519
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41175/1/Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_1.pdf
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK

