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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 16 

з них,  

кандидатів наук 
9 

докторів наук 6 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 9 

з них,  

чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді 

 

1 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 2  

 з них,  із захистом дисертації  

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього  

5 захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього  
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Розділ 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 
2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 

№ з/п Науково-дослідні роботи, що виконувались  
Кількість, 

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього (1.1.+ 1.2.) 1 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
 

1.2. спеціального фонду державного бюджету 1 

2. за  угодами міжнародного співробітництва   

3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 
Договорів - 1 

Виконавців - 16 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 
Договорів - 1 

Виконавців - 16 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 2 

4.1. 
з них, 

завершених  
 

4.2. 

перехідних  

1. Розробити теоретико-методологічні, науково-методичні і практичні засади ринкового розвитку, 

прогнозування, макроекономічного планування і державного регулювання в системі управління в 

економічній, підприємницькій і соціально-економічній діяльності на рівні галузі сільського господарства та 

сільських територій 

2. Розробити теоретико-методологічні, науково-методичні і практичні засади розвитку виробничо-

господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності та процесів ресурсо-енергозбереження і 

управління (менеджменту) підприємств з виробництва і переробки аграрної продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних підприємств АПК 

Строки виконання : 

2 
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2017 -2022 

4.3. нових   

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 2 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
2 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.)  

5.3.                                         перехідних 2 

 

 

2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 28 

1.1. 

з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  

1. Пантелеймоненко А.О., Гончаренко В.В. Рижик І.О. Кооперативи в сфері шкільної освіти як 

складник соціальної економіки. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал «Серія: Економіка 

та підприємництво. 2020. Випуск 2 (113). С. 147-155.  

2. Гончаренко В.В., Пантелеймоненко А.О. Дискусійні аспекти використання терміна «соціальна 

економіка» в сучасній українській економічній науці. Історія народного господарства та економічної 

думки України. Збірник наукових праць Інституту економіки та прогнозування НАН України. 2020. № 

53. с.83-102.  

3. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А.Ефективність праці в аграрних підприємствах: 

показники, тенденції, стратегія підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного університету. 

20 

https://doi.org/10.15407/ingedu2020.53.083
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Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 106-113. Індексується: Index Copernicus 

4. Березіна Л.М., Братанов Б. В. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового 

шпигунства підприємств. Інтелект ХХІ. 2020. № 2. С. 22 – 27. Індексується: Index Copernicus 

5. Махмудова І.В. Розвиток молочного скотарства на підприємствах і проблеми їх державної 

підтримки. Причорноморські економічні студії. Випуск 50-2. 2020. С. 63-65. 

6. Volkova Nelia, Zagrebelna Irina Methods of estimation of development capacity of processing 

enterprises and peculiarities of their application. Інфраструктура ринку, 2020, № 40. UDC 338.43 

https://doi.org/10.32843/infrastruct40-26. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf (Index Copernicus)  

7. Загребельна І.Л., Дядик Т.В. Міжнародний маркетинг робочої сили. Інтелект ХХІ. 2020. № 1. С. 

15-20. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/2.pdf 

8. Загребельна І.Л., Світлична А.В. Розвиток соціального підприємництва в Україні. Вісник 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 

2020. № 1. С. 54-61. URL: http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3739/4018 

9. Тимошенко І.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку високих технологій [Електронний 

ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. №2 (25). Режим доступу до ресурсу: 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/12.pdf. 

10. Tymoshenko Ihor. Social entrepreneurship in the global dimension. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. 2020. № 41. С. 53-58. 

11. Тимошенко І.В. Зарубіжний досвід формування підприємницької компетентності при підготовці 

фахівців економічного профілю. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній 

освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, Харків, 14-15  травня 2020 

року / за заг ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2020. С. 188-193. 

12. Дивнич О. Д., Дивнич А. В. Інноваційні напрями підвищення ефективності землекористування. 

Інфраструктура ринку. Вип. 49. 2020. 

13. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А. Ефективність праці в аграрних підприємствах: 

показники, тенденції, стратегія підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного університету. 

Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 106-113. Індексується: Index Copernicus. 

14. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В. Глобальні передумови впровадження екологічних інновацій у 

процес формування органічних продовольчих ланцюгів. Причорноморські економічні студії. 2020. 

Випуск 51. С. 63-68. Copernicus 

15. Самойлик Ю.В. Стратегія впровадження інноваційних методів управління асортиментом 

диверсифікованих підприємств пивоварної промисловості. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
https://indexcopernicus.com/index.php/ru/
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/2.pdf
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/2.pdf
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3739/4018
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3739/4018
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/12.pdf
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Серія: Економіка і управління. Том 32 (71). № 3, 2020. С. 18-24. Copernicus 

16. Самойлик Ю.В., Сімон В.В. Екологічні інновації як чинник забезпечення економічної стійкості 

аграрних підприємств. Агросвіт. 2020. № 13-14., С. 40-46. Фахове наукометричне видання. 

Copernicus 

17. Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Стратегія управління розвитком закладів охорони здоров’я в 

умовах глобалізаційних змін. Інвестиції : практика та досвід. № 19. С. 36-43. Фахове наукометричне 

видання. Copernicus 

18. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Погребняк С.П., Рябко В.В. Інтеграційні процеси в аграрному 

секторі економіки: глобальні та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 20. С. 67-75. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

19. Шкуркупій О.В., Самойлик Ю.В., Шматько О.О. Маркетингові особливості освітніх послуг в 

конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 

47-54. Copernicus 

20. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Погребняк С.П., Рябко В.В. Інтеграційні процеси в аграрному 

секторі економіки: глобальні та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 20. С. 67-75. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

 

 

1.2. 

за кордоном (у міжнародних виданнях) 

1. Zaitsev Y. Moskalenko O. Shkurupii O., Deyneka T. The Problems of Forming the Economic Policy 

Methodological Paradigm in the Global Transformations and Industry 4.0 Process. Advances in Economics, 

Business and Management Research, III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 

2020 (ISC-SAI 2020) : Atlantis press, 2020. Vol. 129. Р. 159-167. 

https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Met

hodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process (Нідерланди; 

проанонсовано індексацію у Web of Science) 

2. Aleksandr V. Kharchenko, Nataliya V. Kharchenko, Petro M. Makarenko, Lyudmyla M. Sakharova, 

Pavlo V. Khomenko, Olga V. Kvak STATISTICAL ANALYSIS OF THE СHRONIC GASTRITIS IN 

STUDENTS // Wiadomości Lekarskie 2020. - tom LXXIII, Nr 2 luty, pp. 360-364. Закордонне видання 

(Нідерланди), подане на експертизу щодо цитування у Web of Science 

3. Ютенкова К., Духневич А., Карпінська Н., Березіна Л.М., Братанов Б. International Journal of 

Economics and Business Administration. Volume VIII, Special Issue 1, 2020. P. 284-298. 

4. Дивнич А. В., Стативка Д. И., Дивнич О. Д. Проблемные аспекты экспертной оценки снятого с 

8 
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производства боевого стрелкового оружия. Армянский журнал судебной экспертизы и 

криминалистики. Вып. 4. 2020. Індексується: RePEc, Cite Factor, L-Universita ta Malta, Crossref 

5. Samoilyk Iu., Svystun L., Simon V., Bodryi Ya. The staff efficiency as agricultural enterprises economic 

stability ensuring factor. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 6. С. 87-98. Copernicus. 

6. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial associations synergistic integration and 

diversification on the food chain formation efficiency. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 4. С. 87-98. 

Copernicus 

7. Samoilyk Iu., Svystun L. Increasings environmental efficiency directions in the context of ensuring 

economic stability under economic globalization conditional. The Scientific Journal of Cahul State University 

«Bogdan Petriceicu Hasdeu». 2020. № 2. PP. 76-85. 

8. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial associations synergistic integration and 

diversification on the food chain formation efficiency. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 4. С. 87-98. 

Copernicus 
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1.   Pedchenko N., Shkurupii О., Deyneka T., Verhal K., Tul S. Vector and structural changes in the 

modern world. Financial And Credit Activities: Problems Of Theory And Practice. 2020. № 3 (34). P. 441-

450. https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2916/3058 Фахове видання, включене до 
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2.      Zaitsev Y. Moskalenko Deineka T. Quality of life as an indicator of efficiency of innovative models 

of modern economy. International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 1261-1270. 

Фахове видання, включене до міжнародної бази цитування Scopus Індекс SNIP 3.225 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_11_06_115.pd 

3. P. Makarenko, Y. Makarenko, M. Mogilat, A. Neklesa and O. Ponochovna, "Cognitive Modeling of the 

Consumer Market: Sensitivity and Scenario Analysis," 2020 IEEE 11th International Conference on 

Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 230-235, doi: 

10.1109/DESSERT50317.2020.9125046. (просайдинг-стаття, індексована у НМБД IEEEXplore, 

проанонсовано індексацію у Scopus) 

4. Aleksandr V. Kharchenko, Nataliya V. Kharchenko, Petro M. Makarenko, Lyudmyla M. Sakharova, 

Pavlo V. Khomenko, Olga V. Kvak STATISTICAL ANALYSIS OF THE СHRONIC GASTRITIS IN 

STUDENTS // Wiadomości Lekarskie 2020. - tom LXXIII, Nr 2 luty, pp. 360-364. Scopus 

5. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А.Ефективність праці в аграрних підприємствах: 

показники, тенденції, стратегія підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного університету. 

Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 106-113. Індексується: Index Copernicus 

6. Березіна Л.М., Братанов Б. В. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового 

шпигунства підприємств. Інтелект ХХІ. 2020. № 2. С. 22 – 27. Індексується: Index Copernicus 

7. Kulyk M. І., Rozhkov А. О., Kalinichenko О. V., Taranenko А. О., Onopriienko О. V. (2020). Effect of 

winter wheat variety, hydrothermal coefficient (HTC) and thousand kernel weight (TKW) on protein content, 

grain and protein yield. Agronomy Research. 18(X), xxx–ccc, 2020 Scopus. 

8. Kulyk M., Kalynychenko О., Pryshliak N., Pryshliak V. (2020). Efficiency of using biomass from energy 

crops for sustainable bioenergy development. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 

11, n. 5, p. 1040–1053, aug. 2020. ISSN 2068-7729 Scopus. 

9. Portovaras T., Harbar Zh., Sokurenko I., Samoilyk Iu. Management of small business entities. 

Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol 11, No 8. P. 680-694. DOI: 

dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226  Web of science. 

10. Komelina O.V., Samoilyk I.V., Boldyrieva L.M., Krapkina V.V. (2020) The Management of 

Organizational Processes of the Transport Use in Construction. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska 

S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. 
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Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham, pp. 601-608. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-

030-42939-3_59 Scopus 

11. Samoilyk Iu., Svystun L., Simon V., Bodryi Ya. The staff efficiency as agricultural enterprises 

economic stability ensuring factor. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 6. С. 87-98. Copernicus 

12. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial associations synergistic integration and 

diversification on the food chain formation efficiency. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 4. С. 87-98. 

Copernicus 

13. Samoilyk Iu., Svystun L. Increasings environmental efficiency directions in the context of ensuring 

economic stability under economic globalization conditional. The Scientific Journal of Cahul State University 

«Bogdan Petriceicu Hasdeu». 2020. № 2. PP. 76-85. DOAJ, ECONBIZ 

14. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А. Ефективність праці в аграрних підприємствах: 

показники, тенденції, стратегія підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного університету. 

Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 106-113. Індексується: Index Copernicus. 

15. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В. Глобальні передумови впровадження екологічних інновацій у 

процес формування органічних продовольчих ланцюгів. Причорноморські економічні студії. 2020. 

Випуск 51. С. 63-68. Copernicus 

16. Самойлик Ю.В. Стратегія впровадження інноваційних методів управління асортиментом 

диверсифікованих підприємств пивоварної промисловості. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління. Том 32 (71). № 3, 2020. С. 18-24. Copernicus 

17. Самойлик Ю.В., Сімон В.В. Екологічні інновації як чинник забезпечення економічної стійкості 

аграрних підприємств. Агросвіт. 2020. № 13-14., С. 40-46. Фахове наукометричне видання. 

Copernicus 

18. Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Стратегія управління розвитком закладів охорони здоров’я в 

умовах глобалізаційних змін. Інвестиції : практика та досвід. № 19. С. 36-43. Фахове наукометричне 

видання. Copernicus 

19. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Погребняк С.П., Рябко В.В. Інтеграційні процеси в аграрному 

секторі економіки: глобальні та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 20. С. 67-75. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

20. Шкуркупій О.В., Самойлик Ю.В., Шматько О.О. Маркетингові особливості освітніх послуг в 

конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 47-

54. Copernicus.  

21. Шкурупій О. В. Рецензія на монографію «Сучасна політична економія як теоретична основа 

економічного розвитку суспільства. Книга I. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета 
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сучасної політичної економії» (автори: Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко) Ефективна економіка. 2020 № 

5 DOI: 10.32702/2307-2105.2020.5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7935. 

22. Загребельна І.Л., Дядик Т.В. Міжнародний маркетинг робочої сили. Інтелект ХХІ. 2020. № 1. С. 

15-20. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/2.pdfCopernicus 

23. Шкуркупій О.В., Самойлик Ю.В., Шматько О.О. Маркетингові особливості освітніх послуг в 

конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 

47-54. Copernicus 

24. Volkova Nelia, Zagrebelna Irina Methods of estimation of development capacity of processing 

enterprises and peculiarities of their application. Інфраструктура ринку, 2020, № 40. UDC 338.43 

https://doi.org/10.32843/infrastruct40-26. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf (Index Copernicus) Електронне фахове видання, включене до 

міжнародної бази цитування Index Copernicus  

25. Тимошенко І.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку високих технологій [Електронний 

ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. №2 (25). Режим доступу до ресурсу: 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/12.pdf. 

26. Tymoshenko Ihor. Social entrepreneurship in the global dimension. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. 2020. № 41. С. 53-58. 

27. Тимошенко І.В. Зарубіжний досвід формування підприємницької компетентності при підготовці 

фахівців економічного профілю. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній 

освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, Харків, 14-15  травня 

2020 року / за заг ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2020. С. 188-193. 

28. Tymoshenko I. (2020). Moderne Vektoren Der Forschung Des Sozialen Unternehmens. Збірник 

наукових праць ЛОГОС, c. 26-28. http://doi.org/10.36074/05.06.2020.v.1.09 

29. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А.Ефективність праці в аграрних підприємствах: 

показники, тенденції, стратегія підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного університету. 

Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 106-113. Індексується: Index Copernicus 

30. Березіна Л.М., Братанов Б. В. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового 

шпигунства підприємств. Інтелект ХХІ. 2020. № 2. С. 22 – 27. Індексується: Index Copernicus 

31. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Погребняк С.П., Рябко В.В. Інтеграційні процеси в аграрному 

секторі економіки: глобальні та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 20. С. 67-75. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

32. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial associations synergistic integration and 

diversification on the food chain formation efficiency. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 4. С. 87-98. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7935
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3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of 

science для соціо-гуманітарних Copernicus) 

Загребельна - 2; Волкова - 1; Самойлик – 2  
5 

4. 

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 

У google. Scholar  за 2020 р. 
Макаренко –40; Березіна – 10; Дивнич – 7; Калініченко – 2; Самойлик Ю.В. – 9 

Дейнека – 3; Шкурупій О.В. – 11; Волкова Н.В. - 1; Миколенко І.Г. - 12; Загребельна - 3;   

98 

5. 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1. Zaitsev Y. Moskalenko O. Shkurupii O., Deyneka T. The Problems of Forming the Economic Policy 

Methodological Paradigm in the Global Transformations and Industry 4.0 Process. Advances in Economics, 

Business and Management Research, III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 

2020 (ISC-SAI 2020) : Atlantis press, 2020. Vol. 129. Р. 159-167. 

https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Met

hodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process (Нідерланди; 

проанонсовано індексацію у Web of Science 

2. P. Makarenko, Y. Makarenko, M. Mogilat, A. Neklesa and O. Ponochovna, "Cognitive Modeling of 

the Consumer Market: Sensitivity and Scenario Analysis," 2020 IEEE 11th International Conference on 

Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 230-235, doi: 

10.1109/DESSERT50317.2020.9125046. (просайдинг-стаття, індексована у НМБД IEEEXplore, 

проанонсовано індексацію у Scopus) 

3. Ютенкова К., Духневич А., Карпінська Н., Березіна Л.М., Братанов Б. International Journal of 

Economics and Business Administration. Volume VIII, Special Issue 1, 2020. P. 284-298.Індексується: 

RePEc, Cite Factor, L-Universita ta Malta, Crossref 

4. Portovaras T., Harbar Zh., Sokurenko I., Samoilyk Iu. Management of small business entities. 

Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol 11, No 8. P. 680-694. DOI: 

dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226  Web of science. 

5. Komelina O.V., Samoilyk I.V., Boldyrieva L.M., Krapkina V.V. (2020) The Management of 

Organizational Processes of the Transport Use in Construction. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska 
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S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. 

Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham, pp. 601-608. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-

030-42939-3_59 Scopus 

 

6. 
кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор 
 

7. 
опубліковано монографій, усього 

 

 

 

7.1. 
з них,  

за кордоном  
 

8. 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

1. Deyneka T., Shkurupii O., Tul S. The role of institutions in the system of management of the global 

economic processes MANAGEMENT OF THE 21ST CENTURY: GLOBALIZATION CHALLENGES. ISSUE 3 

: Collective monograph / In ed. I. Markina. Prague : Nemoros s.r.o, 2020. P 38-43 

2. Berezina L., Volkova N., Bratanov B. Current thinking on new approaches to the essence of economic 

security of the company. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects / In edition I. Markina, 

Doctor of Economic Sciences, Professor. Prague, Nemoros s.r.o. 2020. Рр. 192-197. 

3. Волкова Н.В. Стратегічні аспекти розвитку ресурсного потенціалу переробних підприємств. 

Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента 

Ілляшенко Н.С. - Суми : Триторія, 2020. С.140 - 149 

4. Волкова Н. Сучасні тенденції  формування та реалізації стратегії розвитку переробних 

підприємств.  Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва 

: колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : 

Видавництво ПП «Астрая», 2020. 320 с. С. 165 - 173.   

5. Kulyk Maksym, Kalinichenko Oleksandr, Dekovetz Vitalii. Efficiency of energy crops cultivation for 

business development in Ukraine. Organization and management in the services’ sphere on selected examples 
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/ Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2020: 36–45. ISBN 978-83-66567-02-3.  

6. Калініченко О. В. Енергетична оцінка виробництва продукції рослинництва. Управління 

стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко 

Н.С. — Суми : Триторія, 2020. — 440 С. 381– 388. 

7. Оптимальні енергетичні системи з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел 

енергії у Лісостепу України : колективна монографія / За заг. ред. М. І. Кулика, О. В. Калініченка. 

Полтава: ПП “Астрая”, 2019. 128 с. 

8. Самойлик Ю.В. Інноваційний потенціал України для випереджаючого розвитку економіки у 

міжнародному вимірі. Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного 

розвитку промислових підприємств : монографія / за заг. ред. к. е. н., доц. Н. С. Ілляшенко. Суми : 

Триторія, 2019. 248 с. (С. 10-23, 0,65 друк. арк.). 

9. Самойлик Ю.В., Болдирєва Л.М. Актуальні питання управління енергоефективністю економіки  

України: колективна монографія. Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації. Київ 

: КУ ім. Б. Грінченка, 2020. С. 9-23. 0,72 друк. арк.  0,38 друк. арк.  належать особисто автору 

10. Болдирєва Л.М., Самойлик Ю.В. Стратегія управління інноваційним розвитком суб’єктів ринку: 

колективна монографія / Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія 

/ за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. Суми : Триторія, 2020. 467 с. (С. 256-268). 0,77 друк. арк.  0,4 

друк. арк.  належать особисто автору 

11. Самойлик Ю.В. Стратегія розвитку фінансово-кредитних відносин в органічному напрямі 

агробізнесу. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі 

інноваційно-інвестиційних стратегій: монографія. Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг). 2020. 437 с. (С. 272-285, 0,73 друк. арк.) 

12. Самойлик Ю.В. Еколого-економічні проблеми та пріоритети імплементації стратегії розвитку 

сонячної енергетики в межах сільських територій. Енергоефективність і енергонезалежність сільських 

територій: передумови формування та функціонування. колективна монографія ; за ред. І. О. Яснолоб, 

Т. О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : 2020. 282 с. (С. 132-145). 0,8 друк. арк. 

http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/3_2020.pdf
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13. Болдирєва Л.М., Самойлик Ю.В. Потенціал енергозабезпечення України в контексті розвитку 

аграрного сектору економіки. Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: 

передумови формування та функціонування : колективна монографія. 2 частина. За ред. І. О. Яснолоб, 

Т. О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : 2020. 282 с. (С. 121-130). 0,8 друк. арк. 

14. Samoilyk Iu., Borovyk T., Danylenko V. The agri-food market conjuncture under the economic 

globalization conditional: economic, marketing, environmental components. Management of the 21st century: 

globalization challenges. Issue 3: collective monograph / in edition I. Markina.  Prague : Nemoros s.r.o.  2020. 

Czech Republic. 287 p. (pp. 101-108). 

15. Миколенко І.Г., Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А.  Стратегічні 

аспекти розвитку ресурсного потенціалу переробних підприємств. Стратегічні аспекти 

енергозабезпечення випереджаючого інноваційного розвитку економіки: монографія / за ред. к.е.н., 

доцента Ілляшенко Н.С. - Суми : Триторія, 2020. С. 31 - 43 

8.1. 

з них,  

за кордоном 

1. Deyneka T., Shkurupii O., Tul S. The role of institutions in the system of management of the global 

economic processes MANAGEMENT OF THE 21ST CENTURY: GLOBALIZATION CHALLENGES. ISSUE 3 

: Collective monograph / In ed. I. Markina. Prague : Nemoros s.r.o, 2020. P 38-43 

2. Berezina L., Volkova N., Bratanov B. Current thinking on new approaches to the essence of economic 

security of the company. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects / In edition I. Markina, 

Doctor of Economic Sciences, Professor. Prague, Nemoros s.r.o. 2020. Рр. 192-197. 

3. Samoilyk Iu., Borovyk T., Danylenko V. The agri-food market conjuncture under the economic 

globalization conditional: economic, marketing, environmental components. Management of the 21st century: 

globalization challenges. Issue 3: collective monograph / in edition I. Markina.  Prague : Nemoros s.r.o.  2020. 

Czech Republic. 287 p. (pp. 101-108). 

 

3 

9. 
опубліковано підручників 

Курило В. Л., Кулик М. І., Калініченко О. В. Підручник: Енергетичні культури. Полтава: ПП “Астрая”, 
1 
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2019, 300 с 

10. 
опубліковано навчальних посібників 

 
1 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.)  

11.1

. 

з них,  

патентів на винаходи 
 

11.2

. 
патентів на корисну модель  

12. 

отримано свідоцтв авторського п 

1. Калініченко О. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір 

«Класифікація видів енергії в процесі виробництва сільськогосподарських культур». № 92875; заявка 

від 13.08.2019 № 94006; дата реєстрації 11.10.2019. 

2. Калініченко О. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір «Методика 

оцінки енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарських культур». № 92876; заявка від 

13.08.2019 № 94008; дата реєстрації 11.10.2019. 

3. Калініченко О. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір 

«Особливості енергоспоживання в процесі виробництва продукції рослинництва». № 92878; заявка від 

13.08.2019 № 94017; дата реєстрації 11.10.2019. 

4. Калініченко О. В., Кулик М. І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір 

«Експрес-аналіз економічної ефективності вирощування енергетичних культур в умовах Лісостепу 

України». № 93178; заявка від 10.09.2019 № 94392; дата реєстрації 18.10.2019. 

5 Калініченко О. В., Кулик М. І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір 

«Методичні засади оцінки енергетичної ефективності вирощування енергетичних культур в умовах 

5 
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Лісостепу України». № 93177; заявка від 10.09.2019 № 94391; дата реєстрації 18.10.2019. 

 

13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.)  

13.1

. 

з них,  

нової техніки 
 

13.2

. 
технологій  

13.3

. 
матеріалів  

13.4

. 
сортів рослин та порід тварин  

13.5

. 
методів, теорій  

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.)  

14.1

. 

з них,  

нової техніки 
 

14.2

. 
технологій  

14.3

. 
матеріалів  

14.4

. 
сортів рослин та порід тварин  

14.5

. 
методів, теорій  

15. 
впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  

(15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 
 

15.1

. 

з них,  

нової техніки 
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15.2

. 
технологій  

15.3

. 
матеріалів  

15.4

. 
сортів рослин та порід тварин  

15..

5 
методів, теорій  

16. 
подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  

(16.1.+16.2.) 

 

16.1

. 

з них,  

у національних наукових конкурсах 

1. Премія Верховної Ради для молодих учених (подано до Комітету); 

2. Стипендія імені Героя Небесної Сотні - Героя України Ігоря Сердюка для учнів, студентів і молодих 

учених області. 

3. Подання документів для включення до Реєстру експертів Національний фонд досліджень України 

3 

16.2

. 
у міжнародних наукових конкурсах  

17. 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на 

виконання наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, 

усього  (17.1.+17.2.) 
1 

17.1

. 

з них,  

у національних наукових конкурсах 

Наукова робота та науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених, які працюють 

(навчаються) у закладах вищої освіти, наукових установах, що належать до сфери управління МОН 

«Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних територій задля зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки (виконавець) 

Наукова робота та науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених, які працюють 

(навчаються) у закладах вищої освіти, наукових установах, що належать до сфери управління МОН 

«Формування стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва органічної продукції як складової 

економічної та продовольчої безпеки України» (керівник) 

2 
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17.2

. 

у міжнародних наукових конкурсах 

1. Pilot project for the sustainable internationalization of Ukrainian research structures in the context of the 

globalization of the Ukrainian food sector (UAFoodTrade) By IAMO (Leibniz-Institute of Agricultural 

Development in Transition Economies) and KSE (Kyiv Schol of Economics). Research Workshop “Modern 

Research in Agricultural Economics: From Research Idea to Publication”. (Пілотний проект щодо сталої 

інтернаціоналізації українських дослідницьких структур в контексті глобалізації харчового сектору 

України (UAFoodTrade) Інституту Аграрного Розвитку в Країнах з Перехідною Економікою ім. 

Лейбніца та Київської Школи Економіки. Науково-практичний воркшоп «Сучасні дослідження в 

економіці сільського господарства: Від ідеї дослідження до публікації», листопад 2019 р. 

2. IAMO Forum 2020 Digital transformation – towards sustainable food value chains in Eurasia (24-26 june 

2020, Halle-Salle, Germany) 

3 The3rd PhD Summer School in Agricultural Economics “Efficiency and Productivity Analysis 1 - 

Stochastic Approaches” (Online Course), 7 - 11. September 2020. By Kyiv School of Economics (KSE), Kyiv, 

Ukraine and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle, Germany 

in cooperation with Department of Agricultural Economics and Rural Development of the University of 

Goettingen, Germany 

4. The 4th PhD Summer School in Agricultural Economics “Applied Time Series Analysis in Agricultural 

and Food Markets” (Online Course) 14. - 25. September 2020. By Kyiv School of Economics (KSE), Kyiv, 

Ukraine and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle, Germany 

in cooperation with Department of Agricultural Economics and Rural Development of the University of 

Goettingen, Germany 

5. GEWISOLA 2020: Opening of the 60th GEWISOLA Annual Conference 2020 (in German) – 23-25 

September 2020 (online). 

6. The international program  "Internationalization Leadership Academy" by EducationUSA ! It is the 

program for 20 selected Ukrainian participants-universities to bring together Ukrainian and American 

university lecturers, as well as their students, through virtual learning technologies. 

7. XVIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, EAAE. Prague – Czech 

Republic, 25 until Friday, August 28, 2020 (перенесено на наступний рік у зв’язку з карантином) 

7 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій  
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/п 

Автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 
Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано 

роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

1 
4. Portovaras T., Harbar Zh., 

Sokurenko I., Samoilyk Iu.  

Management of small 

business entities. 

Independent Journal 

of Management & 

Production. 

2020. Vol 11, No 8. P. 680-694. DOI: 

dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226  Web of 

science. 

 

 
Komelina O.V., Samoilyk I.V., 

Boldyrieva L.M., Krapkina V.V.  

The Management of 

Organizational Processes 

of the Transport Use in 

Construction. 

In: Onyshchenko V., 

Mammadova G., 

Sivitska S., Gasimov 

A. (eds) Proceedings 

of the 2nd 

International 

Conference on 

Building Innovations. 

ICBI 2019. Lecture 

Notes in Civil 

Engineering, 

2020. vol 73. Springer, Cham, pp. 601-608. DOI 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59 

Scopus 

2 

P. Makarenko, Y. Makarenko, M. 

Mogilat, A. Neklesa and O. Ponochovna  

IEEEXplore  

Cognitive Modeling of 

the Consumer Market: 

Sensitivity and Scenario 

Analysis 

2020 IEEE 11th 

International 

Conference on 

Dependable Systems, 

Services and 

Technologies 

(DESSERT) 

 Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 230-235, doi: 

10.1109/DESSERT50317.2020.9125046. 

(просайдинг-стаття, індексована у НМБД, 

проанонсовано індексацію у Scopus) 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
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3 Zaitsev Y. Moskalenko O. Shkurupii O., 

Deyneka T.  

The Problems of 

Forming the Economic 

Policy Methodological 

Paradigm in the Global 

Transformations and 

Industry 4.0 Process.  

Advances in 

Economics, Business 

and Management 

Research, III 

International 

Scientific Congress 

Society of Ambient 

Intelligence 2020  

(ISC-SAI 2020) : Atlantis press, 2020. Vol. 129. Р. 

159-167. 

https://www.researchgate.net/publication/340305685_

The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_

Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transform

ations_and_Industry_40_Process (Нідерланди; 

проанонсовано індексацію у Web of Science 

 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 

Пантелеймоненко А.О. д.е.н., 

професор (Honcharenko, V., 

Panteleimonenko, V., Pozhar, A., 

Sobchak, H.) 

 

Cooperatives as Socially 

Oriented Model of Medical 

and Dental Services 

Organization 

International Journal 

of Industrial 

Engineering & 

Production Research 

Iran University of 

Science & 

Technology 

 

http://ijiepr.iust.ac.ir/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 4 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет – конференцій 
 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. 

всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій 

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки: Всеукраїнськаї науково-практична 

конференція (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра економіки та міжнародних економічних 

відносин ПДАА, 2020. 

 

1 

1.4. всеукраїнських семінарів  

1.5. 

Інших 

Теоретичний семінар «Економіка та міжнародні економічні відносини в умовах глобалізаційних змін» 

Методичний семінар «Новітні технології в навчальному процесі при викладанні економічних дисциплін» 
2 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 8 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій 
 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  

2.3. Інших 6 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 4 
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4 
Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 

 
4 

5 Участь в експертних радах, журі 7 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 30 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 18 

8 Інше (вказати) 

 
 

 

3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення 

наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 
 

№ з/п 
Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) 

наукового заходу 
Тема наукового заходу 

Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 

Всеукраїнськаї науково-практична 

конференція 

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки: (м. Полтава,). Полтава : кафедра економіки 

та міжнародних економічних відносин ПДАА, 2020. 

(організаційний комітет: Макаренко П.М., Березіна 

Л.М., Самойлик Ю.В.) 

 

31 березня 2020 р. 

2 
Теоретичний семінар кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин 

«Економіка та міжнародні економічні відносини в умовах 

глобалізаційних змін» 
3 лютого 2020 р. 

3 
Методичний семінар кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин 

«Новітні технології в навчальному процесі при викладанні 

економічних дисциплін» 
18 травня 2020 р. 

Студентські наукові заходи 

1 
Конференція (вузівська) 

 

Науково-практична конференція за підсумками 

проходження здобувачами вищої освіти виробничих 
19-20 березня 2020 р. 
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практик (модератор заходу – Миколенко І.Г.) 

2 

Олімпіада І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка 

підприємства» (модератори: Дивнич О.Д., Самойлик 

Ю.В., Демиденко Л.М..) 

25 лютого 2020 р. 

3 

Олімпіада І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 

«Інвестування» (модератори: Дивнич О.Д., Самойлик 

Ю.В., Демиденко Л.М.) 

26 лютого 2020 р. 

4 
Круглий стіл Розвиток виробництва органічної продукції в 

агропродовольчій системі України 
6 квітня 2020 р. 

5 

Зустріч із стейкхолдером Лекція на тему «Розвиток франчайзингу» за участю 

Ігоря Колеснікова, начальника управління розвитку 

франчайзингової мережі Нова Пошта, директора ТОВ 

«НП Сервіс» (Модератори: Самойлик Ю.В., Дивнич 

О.Д., Демиденко Л.М.) 

5 березня 2020 р. 

6 

Зустріч із стейкхолдером Лекція на тему: «Comparison of Canadian and Ukrainian 

agribusiness (Порівняння агробізнесу Канади та 

України)» (англійською мовою) з дисципліни 

«Міжнародний агробізнес» для здобувачів вищої освіти 

другого курсу освітньо-професійної програми 

«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 

«Міжнародні економічні відносини» ступеня вищої 

освіти «Бакалавр», проведеної 07 жовтня 2020 року, 

проведена Самойлик Ю.В. та Бобом Сальніковим, 

інженером компанії «Ніксід», Вінніпег, Канада 

 

7 жовтня 2020 р. 

 

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 
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1 2 3 4 

 

1 

 

Макаренко П. М., д.е.н., 

професор  

 

Голова спеціалізованої вченої ради Д.44.887.01   08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

8.00.03 – економіка та управління національним господарством 
9 засідань 

Член спеціалізованої вченої ради Д.55.859.01   08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

8.00.03 – економіка та управління національним господарством 
1 засідання 

Член редколегії журналу “Технологічний аудит та резерви 

виробництва”. Журнал входить до “Переліку наукових фахових 

видань України” (категорія”Б”) з технічних і економічних наук 

(затверджено наказами Міністерства освіти науки України №612 від 

07.05.2019, 3975 від 11.07.2019,  №1301 від 15.10.2019, та №1643 від 

28.12.2019 

11 випусків 

6 

Березіна Л.М., д.е.н., 

професор 

1.Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної 

аграрної академії (9 засідань) 
9 засідань 

7 
2.Член спеціалізованої вченої ради Д 08.804.01 Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету  
 

8 
4. Організаційний комітет ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки” (м. Полтава, ПДАА,)  

31 березня 2020 року 

10 

Дивнич О.Д., к.е.н., доцент 

1. Участь в роботі журі І туру студентської олімпіади з 

дисципліни «Економіка підприємства», м. Полтава, ПДАА. 
25 лютого 2020 р. 

11 
2. Участь в роботі журі І туру студентської олімпіади з 

дисципліни «Інвестування», м. Полтава, ПДАА. 
26 лютого 2020 р. 



28 

 

 

13 Волкова Н.В., к.е.н. 

Технічний секретар: Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 для 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством 

 

14 
Миколенко І.Г., к.е.н., 

доцент 

Технічний секретар: Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 для 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством 

 

15 
Калініченко О.В., к.е.н., 

доцент 

Організація конкурсу наукових робіт стипендіальної програми 

«Завтра.UA» , ПДАА 
 

24 
Шкурупій О.В., д.е.н., 

професор 

 Член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 у Вищому навчальному 

закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Спеціальність 08.00.03.  

 

25 
Шкурупій О.В., д.е.н., 

професор 

 Член редакційної колегії Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», журнал входить до 

«Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук», Індексується: Index Copernicus 

 

 

 

25 

Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 

1. Членкиня редколегії (рецензент фахових статей) 

 Рецензент статті:  Електронне наукове фахове видання Agricultural and 

Resource Economics: International Scientific E-Journal 

2 статті 

26 2. Членкиня Ради Молодих вчених академії. 8 засідань 

27 

3. Членкиня журі ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління національним 

господарством». (Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 

від 04.10.2019 р. №1271 на базі економіко-правового факультету 

Одеського національного університету імені І І. Мечникова) 

Квітень 2020 р. 

4. Організаційний комітет: Розвиток агропродовольчого ринку в 31 березня 2020 р 
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28 

умовах глобалізації економіки. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : 

кафедра економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 

2020. 204 с. 

5. Організаційний комітет: 5-а Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет–конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та 

перспективи розвитку» (Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет», 29 травня 2020 р.). 
29 травня 2020 р. 29 

30 6. Членкиня спеціалізованої ради Д 44.887.01 Полтавської державної 

аграрної академії 
9 засідань 

31 
7. Організаційний комітет: І тур Всеукраїнської олімпіади з 

«Економіки підприємства». (березень 2020 р.) 
березень 2020 р. 

 

8. Участь у роботі журі ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління національним 

господарством». 

(Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. 

№1271 на базі економіко-правового факультету Одеського 

національного університету імені І І. Мечникова) 

 

Квітень 2020 р. 

 

9. Член акредитаційної комісії Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти при акредитації ОПП «Бізнес-

адміністрування, другий освітній рівень (магістерський), 07 

“Управління і адміністрування”, 073 “Менеджмент”. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Грудень 2019 р. 

 

32 

Пантелеймоненко А.О.., д.е.н., 

професор 

1.Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної 

аграрної академії (2 засідання) 
2 засідання 

33 
2. Член редколегії - Збірник наукових праць «Історія народного 

господарства та економічної думки України» (м. Київ, Державною 

установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України») 

2 статті редаговано 
34 
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3. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Серія Економічні науки. (м. Полтава ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі») 

2 статті редаговано 
 

 

3.4.   Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо: 
 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 
Результати участі (диплом, 

грамота, угода про співпрацю) 

1 2 3 4 

 

1 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у науково-практичному семінарі «Оцінка вартості та 

облік об’єктів права інтелектуальної власності», 27 лютого 2020 

р., м. Київ. 

сертифікат 

2 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у вебінарах Ігоря Івіцького з питань Интернет-

маркетингу, червень 2020 р. 
сертифікат 

3 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у вебінарах «Видавнича недоброчесність та маніпуляції з 

наукометрією: прокачати Хірш і не втратити обличчя», 

організованого за підтримки Посольства Нідерландів в рамках 

проєкту «Культура законності». Інформаційні партнери: Рада 

молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, ГО 

«Інноваційний університет», Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти, Міжнародний фонд 

досліджень освітньої політики, червень-липень 2020 р. 

сертифікат 

4 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ, 29 жовтня 

2020 р. 
сертифікат 

5 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 
Майстер класу "Академічний коучинг в умовах невизначеності", 18 

листопада 2020 р. 
сертифікат 
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6 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 
Участь у тренінгах Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти у якості експерта. 
 

7 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 
Науково-практичний семінар «Складання проектних заявок» для 

участі в «Програмі малих грантів публічної дипломатії – 

академічні та освітні програми» (Program: Ukraine: U.S. 

Government Public Diplomacy Small Grants Program – Academic 

and Educational Programs.(03.03. – 05.03.2020) 

сертифікат 

8 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 
Тренінг «У ритмі сучасних інвестицій», організований Freedom 

finance, 25 лютого 2020 р., Полтава, конферанс зал «Reikartz». 
сертифікат 

9 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 
Тренінг від компанії «Лінгвіст» «Методи вивчення іноземних 

мов», м. Полтава, конференц-зал «Podium». 
сертифікат 

10 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 
Отримання сертифікату за швидкість друку українською мовою 

226 уд/хв., від 31 березня 2020 р. 
сертифікат 

11 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Виступи на телебаченні (12 разів) сертифікат 

12 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Отримання сертифікату, що підтверджує рівень володіння 

англійською мовою В2, 
сертифікат 

13 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Completion of English language dynamics course in accordance with 

international standards of English as a second language of Michael 

Gott International (June 2020). 
сертифікат 

14  Completion of English language dynamics course in accordance with 

international standards of English as a second language of Michael 

Gott International (November 2020). 
сертифікат 
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15  Тренінг «Креативне підприємництво» (Creative Spark: 
програма підтримки підприємництва у сфері освіти за 
підтримки British Council) (29.02-1.03.2020 р.) 

сертифікат 

16. Волкова Н.В., к.е.н. Участь у навчальних вебінарах з наукометрії «Головні метрики 

сучасної науки. Scopus та Web of Science» 
сертифікат 

17 Волкова Н.В., к.е.н. Участь у вебінарі «Як організувати дистанційне узагальнення 

знань та підбити підсумки навчального року» 
сертифікат 

18 Волкова Н.В., к.е.н. Участь у вебінарі «Инструменты Clarivate для эффективной 

научной деятельности» 
сертифікат 

 

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними організаціями у 

звітному періоді, з них: 

№ з/п Показники 
Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється 

співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, усього 
 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською державною адміністрацією, усього 
 

3 

Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 

22 (у контексті наукової школи 

П. М. Макаренка – творчі 

зв'язки з колегами з інших 

навчальних та наукових 

закладів) 

4 
Співробітництво із  закордонними організаціями, усього  

 

 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками  (наукові лабораторії, центри колективного користування 

новітнім обладнанням, тощо ) 

https://ua.publ.science/uk/webinars
https://ua.publ.science/uk/webinars
https://ua.publ.science/uk/webinars
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjsGOgzAMRL-G3IISEwIccth2t_9hCAWrYBAkrODrN5X2UmmkseXRPHtX2bKuSkEOFChVgtK2AGhynd9tebvXlb59q0I_fmxmFGPcllfeLXMeUYyuKlpbtfXTK6PbBox964lGY28MohWTG0NY96z4yuCR9FGQ9t--JcYtTSe-5LINyHTFAwNJT3tA7ujkXsYLB5y4Zz5RXowsA8qVfEspmHyP84sk49GNKbYMi0yUKDbHB4AqNaTfhxlpepNFcP9YqJuevehwXpEGluQ_L39fI10x
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjsGOgzAMRL-G3IISEwIccth2t_9hCAWrYBAkrODrN5X2UmmkseXRPHtX2bKuSkEOFChVgtK2AGhynd9tebvXlb59q0I_fmxmFGPcllfeLXMeUYyuKlpbtfXTK6PbBox964lGY28MohWTG0NY96z4yuCR9FGQ9t--JcYtTSe-5LINyHTFAwNJT3tA7ujkXsYLB5y4Zz5RXowsA8qVfEspmHyP84sk49GNKbYMi0yUKDbHB4AqNaTfhxlpepNFcP9YqJuevehwXpEGluQ_L39fI10x
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjsGOgzAMRL-G3IISEwIccth2t_9hCAWrYBAkrODrN5X2UmmkseXRPHtX2bKuSkEOFChVgtK2AGhynd9tebvXlb59q0I_fmxmFGPcllfeLXMeUYyuKlpbtfXTK6PbBox964lGY28MohWTG0NY96z4yuCR9FGQ9t--JcYtTSe-5LINyHTFAwNJT3tA7ujkXsYLB5y4Zz5RXowsA8qVfEspmHyP84sk49GNKbYMi0yUKDbHB4AqNaTfhxlpepNFcP9YqJuevehwXpEGluQ_L39fI10x
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№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 
Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 
Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 

1    

2    

 

 

4.3. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної 

академії наук України та національних галузевих академій наук  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

 

4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською державною 

адміністрацією, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 
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1 2 3 4 5 

1 
Полтавська міська 

рада 

 

Розробка гендерного паспорту міста Полтави. 

Юрченко Т.О., 

Клименко В.І., Туль 

С.І.  

Шкурупій О.В.  

Флегантова А. Л. 

Гендерний паспорт 

міста Полтави. 

Полтава, 2020. 56 с 

Видання зазначеного 

документу 

2 
Полтавська міська 

рада 

 

Надання консультацій з розробки гендерного 

паспорту міста Полтави. 

Гендерний паспорт 

міста Полтави. 

Полтава, 2020. 56 с. 

(Консультативна група: 

Дрозд Р.А., Педченко 

Н.С. 

Дейнека Т.А.,  

Лопушинська О.В. 

Видання зазначеного 

документу 

 

3 

Полтавська міська 

рада 

 

 

Реалізація грантової ініціативи “Підвищення впливу 

жінок у розбудові місцевого економічного розвитку як 

запорука успішної реалізації гендерної політики м. 

Полтави” 

Грантовий договір 

Авторський колектив: 

Юрченко Т.О., 

Клименко В.І., 

Шкурупій О.В., Туль 

С.І. 

Виконання умов грантового 

договору 

 

4 

Полтавська міська 

рада 

 

Реалізація грантової ініціативи “Rise of virtualized 

employment and freelancing encouragement among 

vulnerable population in Poltava through training 

program that includes information seminars and 

interactive simulation workshops”. 

 

Грантовий договір 

Авторський колектив: 

Юрченко Т.О., 

Клименко В.І., 

Шкурупій О.В., Туль 

С.І. 

Виконання умов грантового 

договору 

 

5     
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2     

 
 

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати 

загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 

формою: 

№ з/п Країна партнер 
Назва наукової 

установи партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, 

тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів та 

аспірантів на базі академічних 

установ) 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

      

      

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 Канада 
Міністерство 

міжнародних справ Реалізація проекту: “Підвищення впливу 
Грантовий 

договір Проведення БІЗНЕС-
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Канади, яке підтримало 

спільну діяльність 

Асоціації міст України 

(АМУ) та проєкту 

міжнародної технічної 

допомоги «Партнерство 

для розвитку міст» 

(Проєкт ПРОМІС), 

який в Україні 

впроваджує Федерація 

канадських 

муніципалітетів 

(ФКМ). 

жінок у розбудові місцевого економічного 
розвитку як запорука успішної реалізації 
гендерної політики м. Полтави” 

В рамках ініціативи Полтавської 
міської ради, Департаменту економіки і 
інвестицій  

 

Авторський колектив: Юрченко Т.О., 
Клименко В.І., Шкурупій О.В., Туль 
С.І. 

ФОРУМУ 

«Жіноче підприємництво у м. 

Полтава: стан і перспективи 

розвитку»; 

Розробка гендерного 

паспорту міста Полтави. 
 

 

Термін реалізації 17 серпня 

2020 – 31 жовтня 2020 

2 Канада 

The Department of 
Foreign Affairs, Trade 
and Development, 
Canada за підтримки 
Canada Fund for Local 
Initiatives (CFLI). 

“Rise of virtualized employment and 
freelancing encouragement among 
vulnerable population in Poltava through 
training program that includes information 
seminars and interactive simulation 
workshops”. 

Авторський колектив: Юрченко Т.О., 
Клименко В.І., Шкурупій О.В., Туль 
С.І. 

 

 

 

Грантовий 

договір 
Термін реалізації 1.11.2019 – 
27.02.2020.  

 

 

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
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5.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез)  75 

 62 

2 
Піхуля O. Г. та ін. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства. 

Економіка та держава. 2020. № 1. С. 97–101.  
 

3 

Копендаха Р. А. Чинники впливу на рівень конкурентоспроможності аграрних підприємств. Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 31 березня 2020. Полтава: ПДАА. 474 с. С. 

333–336. 

 

4 

Копендаха Р. А. Особливості конкурентоспроможності аграрних підприємств. Формування та перспективи 

розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору. Матеріали ІІІ Міжнарод. 

наук.-практ. конференції. 24 березня 2020. Полтава: РВВ ПДАА. 325 с. C. 56–57. 

 

5 

Макаренко П. М., Дем’яненко Н. В., Палатай Я. М. Управління впровадженням інновацій в діяльність 

сільськогосподарських підприємств. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку 

підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник,  Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : 

Видавництво ПП «Астрая», 2019. 320 с. C. 135-143. 

 

6 

Палатай Я. М. Актуальні питання інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери. Щорічна студентська 

наукова конференція Полтавської державної аграрної академії: зб. матеріалів, 17 листопада 2020 р. Полтава: 

ПП «АСТРАЯ», 2020. С. 66-67. 

 

7 
Соколовська Ю. Є. та ін. Виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління. Інвестиції: практика та 

досвід. 2020. № 19-20. С. 110–116. 
 

8 

Соколовська Ю. Є. Дефініція поняття «Маркетингова стратегія». Нові виклики для аграрного сектору України в 

умовах глобалізації: зб. матеріалів  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених (22 жовтня 2020 р., м. Київ, НУБіП). Київ: НУБіП, 2020. 

 

9 
Соколовська Ю. Є., Олійник Є. О. Особливості аграрного виробництва. Матеріали студентської наукової 
конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 
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120-121. 

10 

Соколовська Ю. Є., Олійник А. С. Стратегічне та оперативне управління діяльністю підприємства. Матеріали 

студентської науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 

виробничих практик. Полтавської державної аграрної академії, 19-20 березня 2020 р. Випуск 13. Полтава: РВВ 

ПДАА, 2020. С. 37–40. 

 

11 

Слинько А.О. Економічний зміст фінансового стану підприємства. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в 

умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною 

участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. С. 125 – 128. 
 

12 

Вовк А. А. Сутність і класифікація ресурсів аграрних підприємств. Матеріали науково-практичної конференції 

за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: ПДАА, 2020. 

С. 74-76. 

 

13 

Падалка Ю.В. Захист і безпека маркетингової інформації на підприємстві. Матеріали науково-практичної 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: 

ПДАА, 2020. С. 72-74. 

 

14 

Передерій В.Р. Сутність прибутковості та рентабельності сільськогосподарських підприємств. Матеріали 

науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. 

Випуск 13. Полтава: ПДАА, 2020. С. 76-78. 

 

15 

Кузнєцова А. А. Аналіз інфляційних процесів в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за 

підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: ПДАА, 2020. С. 

78-80. 

 

16 

Кіптіла А. І. Особливості виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. 

Полтава: ПДАА, 2020. С. 80-82. 

 

17 

Опара Н. М. Стратегічне планування як складова цілісної системи планування місцевого розвитку матеріали  

наукових досліджень молодих учених кафедри публічного управління та адміністрування в збірнику 

«ТЕРИТОРІЯ НАУКИ», м. Полтава, 2020 р. 

 

18 

Опара Н. М. Організаційне забезпечення процесу стратегічного планування матеріали наукових досліджень 

молодих учених кафедри публічного управління та адміністрування в збірнику «ТЕРИТОРІЯ НАУКИ», м. 

Полтава, 2020 р. 
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19 

Хорольська М. М. Інституційна основа та види громадянського суспільства матеріали наукових досліджень 

молодих учених кафедри публічного управління та адміністрування в збірнику «ТЕРИТОРІЯ НАУКИ», м. 

Полтава, 2020 р. 

 

20 

Хорольська М. М. Функції та принципи громадянського суспільства в публічному управлінні матеріали 

наукових досліджень молодих учених кафедри публічного управління та адміністрування в збірнику 

«ТЕРИТОРІЯ НАУКИ», м. Полтава, 2020 р. 

 

21 

Міщенко С. М. Поняття муніципальне управління та муніципальна влада матеріали наукових досліджень 

молодих учених кафедри публічного управління та адміністрування в збірнику «ТЕРИТОРІЯ НАУКИ», м. 

Полтава, 2020 р. 

 

22 

Міщенко С. М. Становлення місцевого самоврядування в Україні матеріали наукових досліджень молодих 

учених кафедри публічного управління та адміністрування в збірнику «ТЕРИТОРІЯ НАУКИ», м. Полтава, 2020 

р. 

 

23 
Федірець О.В., Руденко О.Д., Дейнека А.В. Формування стратегії аграрних підприємств. Економічні студії. 

Львів, 2020. № 3(29). С. 102-107. 
 

24 

Дейнека А.В. Стратегічні напрями державного регулювання соціально-економічного захисту аграрного бізнесу 

України. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 

виробничих практик. (19-20 березня) Випуск 13. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 106-108. 

 

25 

Дейнека А.В. Сутність економічної безпеки підприємства. Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. (прийнято до друку) 

 

26 
Спасьоба В.О. Застосування SWOT-аналізу для визначення стратегії підприємства. Матеріали науково-практичної 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня).  

Полтава: ПДАА, 2020.  С. 31-32. 
 

27 
Коробка Є.А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах господарювання. Матеріали 

науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. 

(19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 33-34. 
 

28 
Рябко В.В. Якість продукції та забезпечення її конкурентоспроможності. Матеріали науково-практичної конференції за 

підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 

2020. С. 35-36. 
 

29 
Рєпіна М.С. Продуктивність праці на підприємстві та співвідношення темпів росту продуктивності праці і її оплати. 

Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. 

Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 40-41. 
 

30 
Стеценко В.О. Роль матеріально-технічного забезпечення в діяльності підприємства. Матеріали науково-практичної 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). 
 



40 

 

 

Полтава: ПДАА, 2020. С. 42-43. 

31 
Кузьменко А.В. Планування потреби підприємства у персоналі. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками 
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ПДАА, 2020. с. (С. 38-39). 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 6 

3.1.  5 

3.2.  1 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 

 
3 

4.1. 
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

1.  
3 

4.2. – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 4 

5.1. 

з них: – Всеукраїнських олімпіад 

 

 

1) Сєрова Наталія (3 курс спеціальність 051 Економіка), Гребельна Аліна (4 курс спеціальність 051 Економіка). 
ІІ етап студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» Донецький національний університет ім. 
Василя Стуса, м. Вінниця. 

2) Тетерюк Роман (4 курс спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), Кулик Ольга (4 

курс спеціальність 051 Економіка), Стеценко Віталій (3 курс спеціальність 051 Економіка). ІІ етап студентської 

олімпіади з дисципліни «Інвестування». Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія 

Кондратюка», м. Полтава. 

 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» 

1)  
 

4 
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5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

Розділ 6. ІНШЕ 

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНШИХ ВИДАННЯХ 

 

Назва тез 
Усього 

74 
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1. Макаренко П.М., Поночовна О.В. Адаптація функцій Matlab для виконання етапів когнітивного моделювання 

споживчого ринку // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: 

матеріали десятої міжнародної науково-технічної конференції. – Баку : ВА ЗС АР; Харків : НТУ "ХПІ"; Харків : ДП 

"ПДПРОНДІАВІАПРОМ"; Жиліна: УмЖ, 2020 - С. 23. Режим доступу - http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/45561 

2. P. Makarenko, M. Mogilat, A. Neklesa, O. Ponochovna, Y. Makarenko. Cognitive modeling of the consumer market: 

sensitivity and scenario analysis // In 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies 

(DESSERT-2020), Kyiv, Ukraine, May 14-18, 2020, P. 8. Режим доступу - http://dessert.ieee.org.ua/dessert-2020/wp-

content/uploads/sites/5/2020/05/DESSERT2020_Program_14052020-brief.pdf (тези міжнародної науково-технічної 

конференції) 

3. Макаренко П.М., Поночовна О.В. Використання апарату когнітивного моделювання у MS Exel для оцінки 

впливів зовнішнього середовища // Проблеми інформатизації: матеріали восьмої міжнародної науково-технічної 

конференції, 26 – 27 листопада 2020 року. -  Черкаси: ЧДТУ, Харків: НТУ “ХПІ”, Баку: ВА ЗС АР, Бельсько-Бяла: 

УТіГН, Харків: ДП "ПД ПКНДІ АП", 2020 (прийнято до друку) 

 

4. Миколенко І.Г., Волкова Н.В. Використання інтерактивних методів навчання у процесі практичної підготовки 

майбутніх економістів. Матеріали 51-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Вища освіта: 

проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій». Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 57-59. 
 

 

5. Миколенко І.Г. Резерви нарощування виробничого потенціалу підприємства. Розвиток агропродовольчого ринку в 

умовах глобалізації економіки. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 

2020 р.). Полтава : кафедра економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 2020. С. 59-63. 

 

 

6. Волкова Н.В. Застосування інноваційних методик і технологій у процесі викладання економічних дисциплін. 

Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and 

Management. Training.  Poland: WSBiP, 2020. С. 3-5. 

 

 

7.    Волкова Н.В., Миколенко І.Г. Використання інтерактивних методів навчання у процесі практичної 

підготовки майбутніх економістів. Матеріали 51-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Вища 

освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій». Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 57-

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45561
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45561
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8.    Волкова Н.В. Теоретичні аспекти управління проектами. Збірник наукових праць науково-практичної 
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тези 

 Волкова Неля Василівна, к.е.н. 

Всеукраїнська науково-практична конференція (з 

міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.) : 

ПДАА, 2020. 

тези 

 
Загребельна Ірина Леонідівна, 

к.е.н 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. 

Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра економіки 

та міжнародних економічних відносин ПДАА, 2020. 

тези 

 
Загребельна Ірина Леонідівна, 

к.е.н 

51-ї науково-методична конференція викладачів і аспірантів 

«Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у 

контексті сучасних трансформацій». Полтава: РВВ ПДАА, 

2020 

тези 

14 
Загребельна Ірина Леонідівна, 

к.е.н. 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Формування та перспективи розвитку підприємницьких 

структур в рамках інтеграції до європейського простору» , 

24 березня 2020 р. Полтава : ПДАА, 2020 

тези 

15 
Загребельна Ірина Леонідівна, 

к.е.н. 

І Міжнародна  науково-практична конференція 

«Перспективи еко-інноваційного розвитку 

сільськогосподарського виробництва», 22 червня 2020 р. 

Полтава :ФОП Петренко , 2020  

тези 

16 
Пантелеймоненко А.О. д.е.н., 

професор, Собчак Г.М., аспірант 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Розвиток агропродовольчого ринку в умовах 

глобалізації економіки» (Полтава, 31 березня 2020 р.). 

Полтава: ПДАА 

тези 

17 
Пантелеймоненко А.О. д.е.н., 

професор  

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція (м. Полтава, 09–10 квітня 2020 року) 

Полтава ПУЕТ 2020. С. 81-83. 

 

тези 

18 Пантелеймоненко А.О. д.е.н., Науково-практична конференція професорсько- тези 
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професор, Гончаренко В.В. д.е.н., 

професор 
викладацького складу 22–23 квітня 2020 р. Полтава: 

ПДАА, 2020.  

19 
Тимошенко Ігор Володимирович, 

к.е.н. 

Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція 

“Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в 

сучасній освіті”, Харків, ХНУ імені В.Н.Каразіна, 14-15  

травня 2020 року 

тези 

20 
Тимошенко Ігор Володимирович, 

к.е.н. 

Міжнародна науково-практична конференція “Tendenze attuali 

della moderna ricerca scientifica”, м. Штутгарт (Німеччина),  

5 червня 2020 р., 

тези 

21 Березіна Л.М., д.е.н., професор 

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : 

кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

ПДАА, 2020. С. 5-7. 

тези 

22 Березіна Л.М., д.е.н., професор 

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : 

кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

ПДАА, 2020. С. 147-152. 

тези 

23 Березіна Л.М., д.е.н., професор 

Збірник наукових праць науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками на-уково-дослідної роботи в 

2019 році (м. Полтава, 22-23 квітня 2019 року). – Полтава : РВВ 

ПДАА,2020. С. 20-21. 

тези 

24 Березіна Л.М., д.е.н., професор 

Збірник наукових праць науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками на-уково-дослідної роботи в 

2019 році (м. Полтава, 22-23 квітня 2019 року). – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2020. С. 35-37. 

тези 
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25 Березіна Л.М., д.е.н., професор 

Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій 

в умовах євроінтеграційних викликів: матеріали 

міжнародної науково-практичної Internet-конференції 

(Харків – Ужгород – Софія – Пшеворськ, 15 травня 2020 р.) 

/ Національний аерокосмічний університет імені М.Є. 

Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, 

Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 

Висшето училище по застраховане и финанси, Wyższa 

Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku. – Софія: 

Издателство на ВУЗФ “Св. Григорий Богослов”, 2020. С. 

196-199. 

 

тези 

26 Калініченко О. В.,к.е.н., доцент 

Оцінка рівня енергетичної ефективності виробництва цукрових 
буряків. Формування та перспективи розвитку підприємницьких 
структур в рамках інтеграції до європейського простору: 
матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
(заочна форма), 24 березня 2020 року. Полтава, 2020. С. 114 – 117. 

 

тези 

27 Калініченко О. В.,к.е.н., доцент 

Енергозберігаючі технології в рослинництві: перспективи 

розвитку. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні 

виклики та ефективний менеджмент: матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 

лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч. 1. С. 410 – 

412.  

тези 

 
Миколенко Інна Григорівна, к.е.н., 

доцент 

51-ї науково-методична конференція викладачів і аспірантів 

«Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у 

контексті сучасних трансформацій». Полтава: РВВ ПДАА, 

2020 

тези 

 Миколенко Інна Григорівна, к.е.н., Науково-практична конференція професорсько- тези 
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доцент викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 20120 

році (м. Полтава, 22-23 квітня 2020 року). Полтава : РВВ 

ПДАА, 2020. 

 
Миколенко Інна Григорівна, к.е.н., 

доцент 

Науково-практична конференція професорсько- 

викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 20120 

році (м. Полтава, 22-23 квітня 2020 року). Полтава : РВВ 

ПДАА, 2020. 

тези 

 
Миколенко Інна Григорівна, к.е.н., 

доцент 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. 

Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра економіки 

та міжнародних економічних відносин ПДАА, 2020. 

тези 

32 

Дивнич Ольга Дмитрівна, к.е.н., 

доцент 

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна 

наука: проблеми, перспективи, інновації”, 11-12 листопада 

2020 року. Вінниця: Вінницький кооперативний інституту  

тези 

33 

Дивнич Ольга Дмитрівна, к.е.н., 

доцент 

Х Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

“Економіка сьогодні: проблеми моделювання та 

управління”, 19-20 листопада 2020 року. Полтава: ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

тези 

34 

Дивнич Ольга Дмитрівна, к.е.н., 

доцент 

Международной научно-практической конференции 

“Современные тенденции и перспективы развития 

национальных экономик в условиях вызовов мировой 

пандемии”  (22 сент. 2020 г., Евразийский нац. ун-т им. Л.Н. 

Гумилева, Нур-Султан). Нур-Султан: Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2020.  

тези 

35 

Дивнич Ольга Дмитрівна, к.е.н., 

доцент 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний 

менеджмент економічних систем в координатах парадигми 

сталого розвитку” (18 вересня 2020 р.), Одеський нац. 

політехн. ун-т, м. Одеса. 

тези 

36 

Дивнич Ольга Дмитрівна, к.е.н., 

доцент 

 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток 

агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки” 

(31 березня 2020 р. м. Полтава), Полтава: ПДАА. 

тези 
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37 

Дивнич Ольга Дмитрівна, к.е.н., 

доцент 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Формування та перспективи розвитку підприємницьких 

структур в рамках інтеграції до Європейського простору”, 

(24 березня 2020 р., м. Полтава). Полтава: ПДАА 

тези 

38 

Дивнич Ольга Дмитрівна, к.е.н., 

доцент 

Науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2019 році (22-23 квітня 2020 р., м. Полтава) 

Полтава: ПДАА. 

тези 

39 Демиденко Л.М.  

ІІ Всеукраїнська науково-практична конеренція «Розвиток 

агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки» 

(м. Полтава, 31 березня 2020 р.).  

тези 

40 Шкурупій О.В., 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки: (Полтава, 31 березня 2020 р. ПДАА) 

тези 

41 Шкурупій О.В. 

Міжнародна науково-практична інтернет-конф. 

“Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних 

викликів сьогодення” (Харків, 1-28 лютого 2020 р.. ХНУМГ 

ім. О.М.Бекетова) 

тези 

42 

Дейнека Т.А. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки: (Полтава, 31 березня 2020 р. ПДАА) 

тези 

43 

Дейнека Т.А. Міжнародна науково-практична інтернет-конф. 

“Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних 

викликів сьогодення” (Харків, 1-28 лютого 2020 р.. ХНУМГ 

ім. О.М.Бекетова) 

тези 

44 Шкурупій О.В. 
III International Scientific Congress, Kyiv – Warszawa – Kryvyi 

Rih – Rezekne – Tashkent, April 02-10, 2020. 
стаття 

45 
Дейнека Т.А. III International Scientific Congress, Kyiv – Warszawa – Kryvyi 

Rih – Rezekne – Tashkent, April 02-10, 2020. 
стаття 

46 

Самойлик Ю.В Публічне управління та адміністрування у процесах 

економічних реформ: ІV Всеукраїнська науково-практичної 

конференції, 25 березня 2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 

тези 



61 

 

 

2020.  

47 

Самойлик Ю.В. Бачикало К.А. 5-а Всеукраїнська науково-практичної Інтернет–

конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та 

перспективи розвитку» (Херсон, ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет», 29 травня 2020 р.). 2020.  

тези 

48 

Самойлик Ю.В., Кулакова С.Ю., 

Корячко О.М. 

5-а Всеукраїнська науково-практичної Інтернет–

конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та 

перспективи розвитку» (Херсон, ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет», 29 травня 2020 р.). 2020. 

тези 

49 

Самойлик Ю.В. 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, 

наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 

присвяченої 90-річчю Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

(Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.)  Полтава: 

Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020.  

тези 

50 

Самойлик Ю.В., Балана О.О. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

(м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра 

економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 

2020.  

тези 

51 

Самойлик Ю.В., Рябко В.В. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

(м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра 

економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 

2020. 

тези 

52 
Lubowiecki R., Rzhepishevska V., 

Samoilyk Iu. 

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

(м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра 

економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 

2020. 

тези 

53 Самойлик Ю.В., Вернигора М.В. 

Політичні трансформації сучасного суспільства: Всеукр. 

наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 15 квіт. 2020 р.). 

Полтава : ПДАА, 2020. 

тези 
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54 Самойлик Ю.В. 

Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування 

суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та 

освітянські аспекти: ІV Всеукраїнська науково-практичної 

конференції (30-31 березня 2020 р.).  Дніпро: НМетАУ, 

2020.  

тези 

55 
Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., 

Міроєвська М.В. 

Науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 

році (м. Полтава, 22-23 квітня 2020 року).  

тези 

56 Самойлик Ю.В. 

Подолання бар’єрів та викликів формування та реалізації 

лідерського потенціалу молоді у громадах. Матеріали 

Всеукраїнської конференції (23 жовтня 2020). К. 2020.  

тези 

57 Вернигора М.В. 

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки. ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : 

кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

ПДАА, 2020. 

тези 

58 Міроєвська М.В. 

Науково-практична конференція за підсумками 

проходження здобувачами вищої освіти виробничих 

практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020 

тези 

68 Самойлик Ю.В. 12-я Международная научно-практическая конференция 

«Формирование организационно-экономических условий 

эффективного функционирования АПК» (28-29 мая 2020 р.), 

БГАТУ, г. Минск, Беларусь, 2020 р. С. 152-156. 

тези 

69 Самойлик Ю.В. І Міжнародна науково-практичної конференції 

«Енергетична незалежність сільських територій як 

пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний 

досвід» (20 травня 2020 р., ПДАА).  

тези 

70 

Самойлик Ю.В., Свистун Л.А. IІI Міжнародна азербайджансько-українська науково-

практична конференція «BUILDING INNOVATIONS – 

2020». 1-2 червня 2020р. Баку-Полтава. С.465-467. 

тези 

71 Samoilyk Iu. V. Маркетингове забезпечення продуктового ринку. Збірник тези 
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тез ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Полтава, 22 квітня 2020 року). Полтава: ПДАА. 2020.  

72 Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – 

практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної 

аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.)  

тези 

73 Самойлик Ю.В. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний 

розвиток держави та її соціальна стабільність» 11 червня 

2020 року. Полтава: Національний університет «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка». 2020.  

тези 

74 Самойлик Ю.В. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії 

та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. Херсон:  

тези 

75 Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Наукові розробки, передові технології, інновації VІ 

Міжнародної науково-практичної конференції]. Nemoros 

s.r.o. Prague. 2020.  

тези 

76 Самойлик Ю.В. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку 

національної економіки в умовах євроінтеграції. VII 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (29 

жовтня 2020 р.). Полтава, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 2020.  

тези 

77 Самойлик Ю.В. Х міжнародна науково-практичної Інтернет – конференції 

«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» 

(19-20 листопада 2020 року, ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»). 2020.  

тези 



 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді додаються на 

___________ арк. 

 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на ___________ арк. 

 

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк. 

 

 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій, 

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1  

Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1 

1. Deyneka T., Shkurupii O., Tul S. The role of institutions in the system of management of the global economic processes MANAGEMENT 

OF THE 21ST CENTURY: GLOBALIZATION CHALLENGES. ISSUE 3 : Collective monograph / In ed. I. Markina. Prague : Nemoros s.r.o, 

2020. P 38-43 

2. Berezina L., Volkova N., Bratanov B. Current thinking on new approaches to the essence of economic security of the company. Security 
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of the XXI century: national and geopolitical aspects / In edition I. Markina, Doctor of Economic Sciences, Professor. Prague, Nemoros s.r.o. 

2020. Рр. 192-197. 

3. Волкова Н.В. Стратегічні аспекти розвитку ресурсного потенціалу переробних підприємств. Управління стратегіями 

випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. - Суми : Триторія, 2020. С.140 - 149 

4. Волкова Н. Сучасні тенденції  формування та реалізації стратегії розвитку переробних підприємств.  Економічний, 

організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник, Х. З. 

Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 320 с. С. 165 - 173.   

5. Kulyk Maksym, Kalinichenko Oleksandr, Dekovetz Vitalii. Efficiency of energy crops cultivation for business development in Ukraine. 

Organization and management in the services’ sphere on selected examples / Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: 

The Academy of Management and Administration in Opole, 2020: 36–45. ISBN 978-83-66567-02-3.  

6. Калініченко О. В. Енергетична оцінка виробництва продукції рослинництва. Управління стратегіями випереджаючого 

інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. — Суми : Триторія, 2020. — 440 С. 381– 388. 

7. Оптимальні енергетичні системи з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії у Лісостепу України : 

колективна монографія / За заг. ред. М. І. Кулика, О. В. Калініченка. Полтава: ПП “Астрая”, 2019. 128 с. 

8. Самойлик Ю.В. Інноваційний потенціал України для випереджаючого розвитку економіки у міжнародному вимірі. Механізм 

управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за заг. ред. к. е. 

н., доц. Н. С. Ілляшенко. Суми : Триторія, 2019. 248 с. (С. 10-23, 0,65 друк. арк.). 

9. Самойлик Ю.В., Болдирєва Л.М. Актуальні питання управління енергоефективністю економіки  України: колективна монографія. 

Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації. Київ : КУ ім. Б. Грінченка, 2020. С. 9-23. 0,72 друк. арк.  0,38 друк. арк.  

належать особисто автору 

10. Болдирєва Л.М., Самойлик Ю.В. Стратегія управління інноваційним розвитком суб’єктів ринку: колективна монографія / 

Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. Суми : Триторія, 

2020. 467 с. (С. 256-268). 0,77 друк. арк.  0,4 друк. арк.  належать особисто автору 

11. Самойлик Ю.В. Стратегія розвитку фінансово-кредитних відносин в органічному напрямі агробізнесу. Теоретико-методологічні 

засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій: монографія. Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг). 2020. 437 с. (С. 272-285, 0,73 друк. арк.) 

12. Самойлик Ю.В. Еколого-економічні проблеми та пріоритети імплементації стратегії розвитку сонячної енергетики в межах 

http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/3_2020.pdf
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сільських територій. Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови формування та функціонування. 

колективна монографія ; за ред. І. О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : 2020. 282 с. (С. 132-145). 0,8 друк. арк. 

13. Болдирєва Л.М., Самойлик Ю.В. Потенціал енергозабезпечення України в контексті розвитку аграрного сектору економіки. 

Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови формування та функціонування : колективна монографія. 2 

частина. За ред. І. О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : 2020. 282 с. (С. 121-130). 0,8 друк. арк. 

14. Samoilyk Iu., Borovyk T., Danylenko V. The agri-food market conjuncture under the economic globalization conditional: economic, 

marketing, environmental components. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 3: collective monograph / in edition I. 

Markina.  Prague : Nemoros s.r.o.  2020. Czech Republic. 287 p. (pp. 101-108). 

1. 15. Миколенко І.Г., Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А.  Стратегічні аспекти розвитку ресурсного 

потенціалу переробних підприємств. Стратегічні аспекти енергозабезпечення випереджаючого інноваційного розвитку економіки: 

монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. - Суми : Триторія, 2020. С. 31 - 43 

 

 

ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1  

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 
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1 1.  
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ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

 

№ з/п 

 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 
Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1      

2      

Свідоцтва авторського права 

1      

2      

 

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 

додається на ___________ арк. 



70 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

ЗА 2020 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _Макаренко Петро Миколайович 

Науковий ступінь _доктор економічних наук 

Вчене звання _професор 

Посада _завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 д.е.н., професор Макаренко П.М. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

6000 6000   1 
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аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

1.P. Makarenko, Y. Makarenko, M. Mogilat, A. Neklesa and O. 

Ponochovna, "Cognitive Modeling of the Consumer Market: Sensitivity 

and Scenario Analysis," 2020 IEEE 11th International Conference on 

Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, 

2 
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науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

0117U003097 

 

Ukraine, 2020, pp. 230-235, doi: 

10.1109/DESSERT50317.2020.9125046. (просайдинг-стаття, 

індексована у НМБД IEEEXplore, Scopus) 

 

2.Aleksandr V. Kharchenko, Nataliya V. Kharchenko, Petro M. 

Makarenko, Lyudmyla M. Sakharova, Pavlo V. Khomenko, Olga V. 

Kvak STATISTICAL ANALYSIS OF THE СHRONIC GASTRITIS IN 

STUDENTS // Wiadomości Lekarskie 2020. - tom LXXIII, Nr 2 luty, pp. 

360-364. Scopus 

 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. scholar  

40 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
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у т.ч., за кордоном; 

 
 

10. опубліковано підручників  

11. опубліковано навчальних посібників 

 
 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом 

(керівник, консультант захищених дисертацій) 

 

2 

у т.ч., кандидатських,  

 
 

           докторських; 

Зоря Олексій Петрович 
1 

13. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

14. отримано свідоцтв авторського права  
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15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

  

          міжнародних;  

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

Піхуля O. Г. та ін. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства. 

Економіка та держава. 2020. № 1. С. 97–101.  

11 

2 

Копендаха Р. А. Чинники впливу на рівень конкурентоспроможності аграрних підприємств. Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 31 березня 2020. Полтава: ПДАА. 474 с. С. 

333–336. 

3 

Копендаха Р. А. Особливості конкурентоспроможності аграрних підприємств. Формування та перспективи 

розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору. Матеріали ІІІ Міжнарод. 

наук.-практ. конференції. 24 березня 2020. Полтава: РВВ ПДАА. 325 с. C. 56–57. 

4 

Макаренко П. М., Дем’яненко Н. В., Палатай Я. М. Управління впровадженням інновацій в діяльність 

сільськогосподарських підприємств. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку 

підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник,  Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : 
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Видавництво ПП «Астрая», 2019. 320 с. C. 135-143. 

5 

Палатай Я. М. Актуальні питання інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери. Щорічна студентська 

наукова конференція Полтавської державної аграрної академії: зб. матеріалів, 17 листопада 2020 р. Полтава: 

ПП «АСТРАЯ», 2020. С. 66-67. 

6 
Соколовська Ю. Є. та ін. Виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління. Інвестиції: практика та 

досвід. 2020. № 19-20. С. 110–116. 

7 

Соколовська Ю. Є. Дефініція поняття «Маркетингова стратегія». Нові виклики для аграрного сектору України в 

умовах глобалізації: зб. матеріалів  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених (22 жовтня 2020 р., м. Київ, НУБіП). Київ: НУБіП, 2020. 

8 
Соколовська Ю. Є., Олійник Є. О. Особливості аграрного виробництва. Матеріали студентської наукової 
конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 
120-121. 

9 
Федірець О.В., Руденко О.Д., Дейнека А.В. Формування стратегії аграрних підприємств. Економічні студії. 

Львів, 2020. № 3(29). С. 102-107. 
 

10 

Дейнека А.В. Стратегічні напрями державного регулювання соціально-економічного захисту аграрного бізнесу 

України. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 

виробничих практик. (19-20 березня) Випуск 13. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 106-108. 
 

11 

Дейнека А.В. Сутність економічної безпеки підприємства. Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. (прийнято до друку) 
 

1. 

з них,   

самостійно студентами 

Піхуля O. Г. та ін. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства. 

Економіка та держава. 2020. № 1. С. 97–101.  

8 
2 

Копендаха Р. А. Чинники впливу на рівень конкурентоспроможності аграрних підприємств. Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 31 березня 2020. Полтава: ПДАА. 474 с. С. 

333–336. 

3 

Копендаха Р. А. Особливості конкурентоспроможності аграрних підприємств. Формування та перспективи 

розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору. Матеріали ІІІ Міжнарод. 

наук.-практ. конференції. 24 березня 2020. Полтава: РВВ ПДАА. 325 с. C. 56–57. 
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4 

Дейнека А.В. Стратегічні напрями державного регулювання соціально-економічного захисту аграрного бізнесу 

України. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 

виробничих практик. (19-20 березня) Випуск 13. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 106-108. 

5 

Дейнека А.В. Сутність економічної безпеки підприємства. Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. (прийнято до друку) 

6 

Палатай Я. М. Актуальні питання інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери. Щорічна студентська 

наукова конференція Полтавської державної аграрної академії: зб. матеріалів, 17 листопада 2020 р. Полтава: 

ПП «АСТРАЯ», 2020. С. 66-67. 

7 
Соколовська Ю. Є. та ін. Виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління. Інвестиції: практика та 

досвід. 2020. № 19-20. С. 110–116. 

8 

Соколовська Ю. Є. Дефініція поняття «Маркетингова стратегія». Нові виклики для аграрного сектору України в 

умовах глобалізації: зб. матеріалів  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених (22 жовтня 2020 р., м. Київ, НУБіП). Київ: НУБіП, 2020. 

9 

Кожара Є. О. Стратегічні напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Матеріали 

науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик, 19 

– 20 березня 2020 р. Полтава: ПДАА. С. 21 – 22. 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Березіна Людмила Михайлівна 

Науковий ступінь_доктор економічних наук 

Вчене звання _професор 

Посада _професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 д.е.н., професор Березіна Л.М. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

4000 4000  1 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Березіна Л.М., доктор економічних 

наук, професор 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А.Ефективність праці 

в аграрних підприємствах: показники, тенденції, стратегія 

підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 

106-113 

Індексується: Index Copernicus 

2. Березіна Л.М., Братанов Б. В. Характерні особливості 

конкурентної розвідки та промислового шпигунства підприємств. 

Інтелект ХХІ. 2020. № 2. С. 22 – 27. 

Індексується: Index Copernicus 

 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях) 

1. Ютенкова К., Духневич А., Карпінська Н., Березіна Л.М., 

Братанов Б. International Journal of Economics and Business 

Administration. Volume VIII, Special Issue 1, 2020. P. 284-298. 

1 



80 

 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

Індексується: RePEc, Cite Factor, L-Universita ta Malta, Crossref 

 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 

Copernicus) 

 

P. Makarenko, Y. Makarenko, M. Mogilat, A. Neklesa and O. 

Ponochovna, "Cognitive Modeling of the Consumer Market: Sensitivity 

and Scenario Analysis," 2020 IEEE 11th International Conference on 

Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, 

Ukraine, 2020, pp. 230-235, doi: 

10.1109/DESSERT50317.2020.9125046. (просайдинг-стаття, 

індексована у НМБД IEEEXplore, проанонсовано індексацію у 

Scopus) /URL: http://dessert.ieee.org.ua/dessert-2020/wp-

content/uploads/sites/5/2020/05/DESSERT2020_Program_14052020-

brief.pdf  

 

 

1. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А.Ефективність праці 

в аграрних підприємствах: показники, тенденції, стратегія 

підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 

106-113 

Індексується: Index Copernicus 

 

2. Березіна Л.М., Братанов Б. В. Характерні особливості 

конкурентної розвідки та промислового шпигунства підприємств. 

Інтелект ХХІ. 2020. № 2. С. 22 – 27. 

Індексується: Index Copernicus 

 

2 
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кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. іcholar  

10 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

1. Березіна Л.М., Волкова Н.В., Братанов Б.В.Current thinking on 

new approaches to he essence of economic security of the company.  

Security management of the XXI century: national and geopolitical 

aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. 

Nemoros s.r.o. 2020.  Czech Republic. Р. 192-197. 

Міжнародне видання 

 

1 

у т.ч., за кордоном; 

1.  Березіна Л.М., Волкова Н.В., Братанов Б.В.Current thinking on 

new approaches to he essence of economic security of the company.  

Security management of the XXI century: national and geopolitical 

1 
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aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. 

Nemoros s.r.o. 2020.  Czech Republic. Р. 192-197. 

Міжнародне видання 

1. опубліковано підручників  

2. опубліковано навчальних посібників  

3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

4. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

5. отримано свідоцтв авторського права  

6. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних 

1. Теоретичний семінар кафедри економіки підприємства 

2. Методичний семінар кафедри економіки підприємства 

3. Круглий стіл «Обговорення навчального плану підвищення 

кваліфікації з тематики «Розвиток сільської місцевості в Україні» 

для підвищення кваліфікації спеціалістів ОТГ (26 жовтня 2020 
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р.).On-line 

4. Лекція-дискусія “Порівняння агробізнесу України та Канади” 

(7 жовтня 2020 р.). 

 

 

 

          міжнародних;Круглий стіл «Обговорення навчального плану 

підвищення кваліфікації з тематики «Розвиток сільської місцевості в 

Україні» для підвищення кваліфікації спеціалістів ОТГ (26 жовтня 

2020 р.).On-line 

 

7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

8. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

9. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

10. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

11. впроваджено результатів досліджень в навчальний 

процес 
 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   



85 

 

 

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

12. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської 

державної аграрної академії ( 9 засідань) 

2.Член спеціалізованої вченої ради Д 55.859.01 Сумського 

національного аграрного університету (1 засідання) 

3. Членкиня спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської 

державної аграрної академії ( 9 засідань) 

4. Членкиня спеціалізованої вченої ради Д 08.804.01 Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету ( засідання) 

5. Членкиня редколегії ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Розвиток агропродовольчого ринку в умовах 

глобалізації економіки” (31 березня 2020 р., м. Полтава). 

6. Членкиня спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня 

доктора філософії Аксюку Ярославу Анатолійовичу, 16 листопада 

2020 р.  

 

 

 

13. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 
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№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

1. Баган Н.В. ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки” (31 березня 2020 р., м. Полтава). С. 81-83. 

2. Шило Р.А.  ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СКЛАДОВІ. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки” (31 березня 2020 р., м. Полтава). С. 83-85.  

3. Братанов Б.В. СТРАТЕГІЧНІ ТА ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА.  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки” (31 березня 2020 р., м. 

Полтава). С. 128-130. 

4. Дмитренко А. О. ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.  Матеріали 

щорічної студентської наукової конференції (17 листопада 2020 р., м. Полтава). С.23-24. 

5. Диннік В. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. 

Матеріали щорічної студентської наукової конференції (17 листопада 2020 р., м. Полтава). С.22-23..............  

6. Козельський Є. І. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ Матеріали щорічної студентської наукової конференції (17 листопада 2020 р., м. Полтава). 

С.31-33........................................................... 

7.  

6 

з них,   

самостійно студентами 

7. Баган Н.В. ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки” (31 березня 2020 р., м. Полтава). С. 81-83. 

8. Шило Р.А.  ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СКЛАДОВІ. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки” (31 березня 2020 р., м. Полтава). С. 83-85.  

9. Братанов Б.В. СТРАТЕГІЧНІ ТА ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА.  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

6 
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конференції “Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки” (31 березня 2020 р., м. 

Полтава). С. 128-130. 

10. Дмитренко А. О. ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.  Матеріали 

щорічної студентської наукової конференції (17 листопада 2020 р., м. Полтава). С.23-24. 

11. Диннік В. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. 

Матеріали щорічної студентської наукової конференції (17 листопада 2020 р., м. Полтава). С.22-23..............  

12. Козельський Є. І. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ Матеріали щорічної студентської наукової конференції (17 листопада 2020 р., м. Полтава). 

С.31-33.. 

 

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

 – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

 – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

з них: – Всеукраїнських олімпіад 

1) Сєрова Наталія (3 курс спеціальність 051 Економіка), Гребельна Аліна (4 курс спеціальність 051 Економіка). 

ІІ етап студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» Донецький національний університет ім. 
Василя Стуса, м. Вінниця, 2020. 

2) Тетерюк Роман (4 курс спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), Кулик Ольга (4 

курс спеціальність 051 Економіка), Стеценко Віталій (3 курс спеціальність 051 Економіка). ІІ етап студентської 

2 
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олімпіади з дисципліни «Інвестування». Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія 

Кондратюка», м. Полтава, 2020. 

            – Міжнародних олімпіад  

Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

            – переможці Міжнародних олімпіад  

Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

з них,   

самостійно студентами 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Шкурупій Ольга Всеволодівна 

Науковий ступінь_доктор економічних наук 

Вчене звання _професор 

Посада _професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 д.е.н., професор Березіна Л.М. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

4000 4000  1 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Березіна Л.М., доктор економічних 

наук, професор 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

3. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

4. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Шкуркупій О.В., Самойлик Ю.В., Шматько О.О. Маркетингові 

особливості освітніх послуг в конкурентному середовищі: 

міжнародні та національні тренди. Економіка та держава. 2020. № 

11. С. 47-54. Індексується: Index Copernicus 

2.Шкурупій О. В. Рецензія на монографію «Сучасна політична 
економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства. 
Книга I. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета 
сучасної політичної економії» (автори: Ю. К. Зайцев, О. М. 
Москаленко). Ефективна економіка, 2020. №5. < 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7935. DOI: 
10.32702/2307-2105.2020.5. > Index Copernicus 

 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях) 

Zaitsev Y. Moskalenko O. Shkurupii O., Deyneka T. The Problems of 

Forming the Economic Policy Methodological Paradigm in the Global 

1 
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2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

Transformations and Industry 4.0 Process. Advances in Economics, 

Business and Management Research, III International Scientific Congress 

Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) : Atlantis press, 

2020. Vol. 129. Р. 159-167. 

https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_

Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Glob

al_Transformations_and_Industry_40_Process (Нідерланди; 

проанонсовано індексацію у Web of Science 

 

 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 

Copernicus) 

 

 

2 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. іcholar  

10 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
https://www.researchgate.net/publication/340305685_The_Problems_of_Forming_the_Economic_Policy_Methodological_Paradigm_in_the_Global_Transformations_and_Industry_40_Process
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опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
1 

у т.ч., за кордоном; 

Міжнародне видання 
1 

14. опубліковано підручників  

15. опубліковано навчальних посібників  

16. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

17. отримано охоронних документів, усього  
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у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

18. отримано свідоцтв авторського права  

19. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних 

 

 

 

          міжнародних;  

20. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

21. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

22. створено науково-технічної продукції (НТП)   
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

23. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

24. впроваджено результатів досліджень в навчальний 

процес 
 

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

25. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

 

26. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

 
6 

з них,   

самостійно студентами 

13.  
6 

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  



96 

 

 

Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

 – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

 – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

з них: – Всеукраїнських олімпіад 

 

 

2 

            – Міжнародних олімпіад  

Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

            – переможці Міжнародних олімпіад  

Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

з них,   

самостійно студентами 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Демиденко Леся Миколаївна 

Науковий ступінь_кандидат економічних наук 

Вчене звання _ доцент 

Посада _доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 

к.е.н., доцент Демиденко Л.М. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю “СОЮЗ-

ТЕРРА-3” 

4000 4000  1 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник: 

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи: 

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 

Copernicus) 

 

1 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. scholar 

1 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
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сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
1 

у т.ч., за кордоном; 

 
1 

опубліковано підручників  

опубліковано навчальних посібників  

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   
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отримано свідоцтв авторського права  

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 3 

у т.ч., національних 

1. Теоретичний семінар кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

2. Зустріч зі стейкхолдером Анна Півень, участь у тренінгу «Як 

сподобатися роботодавцю» (ПДАА, 11 березня 2020 р.) 

 

3 

          міжнародних;  

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

створено науково-технічної продукції (НТП)   
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

1.  
 

з них,   

самостійно студентами  
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Дивнич Ольга Дмитрівна 

Науковий ступінь_кандидат економічних наук 

Вчене звання _доцент 

Посада _доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 к.е.н., доцент Дивнич О.Д. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю “СОЮЗ-

ТЕРРА-3” 

4000 4000  1 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

Дивнич О. Д., Дивнич А. В. Інноваційні напрями підвищення 

ефективності землекористування. Інфраструктура ринку. Вип. 49. 

2020. (Index Copernicus). 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

Дивнич А. В., Стативка Д. И., Дивнич О. Д. Проблемные аспекты 

экспертной оценки снятого с производства боевого стрелкового 

оружия. Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики. 

Вып. 4. 2020. 

1 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 

Copernicus) 

Дивнич О. Д., Дивнич А. В. Інноваційні напрями підвищення 

ефективності землекористування. Інфраструктура ринку. Вип. 49. 

2020. (Index Copernicus). 

1 
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підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. Scholar - 7 

7 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

1.  
 

  

опубліковано підручників  

опубліковано навчальних посібників  

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   
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           докторських;  

отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

отримано свідоцтв авторського права  

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 2 

у т.ч., національних 

Теоретичний семінар кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Зустріч зі стейкхолдером Анна Півень, участь у тренінгу «Як 

сподобатися роботодавцю» (ПДАА, 11 березня 2020 р.) 

2 

          міжнародних;  

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

створено науково-технічної продукції (НТП)   
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1. Участь у І етапі студентської олімпіади з дисципліни 

«Економіка підприємства», 25 лютого 2020 р., м. Полтава, ПДАА. 

2. Участь в роботі журі І туру студентської олімпіади з 

дисципліни «Інвестування», 26 лютого 2020 р., м. Полтава, ПДАА. 

 

2 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 

 

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

1.      Дивнич О. Д., Спасьоба В. О. Сучасні тенденції розвитку галузі рослинництва у підприємствах України. 

Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 листопада 2020 

року. Вінниця: Вінницький кооперативний інституту, 2020. 

9 
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2.   Дивнич О. Д., Кожара Є. О., Фролова І. І. Людський капітал у ресурсному забезпеченні 

сільськогосподарських підприємств України. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: 

матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 19-20 листопада 2020 року. Полтава: ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2020. URL: 

http://www.economicstoday2020.ukrbb.net/viewtopic.php?f=12&t=61. 

3.     Дивнич О. Д., Фролова І. І., Кожара Є. О. Капітальні інвестиції у ресурсному забезпеченні 

сільськогосподарських підприємств України. Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку 

суспільства: Соціально-гуманітарний вісник, 25 листопада 2020 р. Вип. 36., 2020.  

4.     Дивнич О. Д. Сучасні тенденції землекористування сільськогосподарських підприємств 

України. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф., 31 березня 2020 р. Полтава: ПДАА. С. 67 – 70. 

5.     Дивнич О. Д., Пуха С. М. Причини та переваги впровадження контролінгу аграрними 

підприємствами. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до 

Європейського простору: Матеріали ІІІ Всеукр. науково-практ. конф., 24 березня 2020 р. Полтава: ПДАА, С. 231 

– 233. 

6.     Дивнич О. Д., Дивнич А. В. Рівень орендовіддачі як характеристика земельно-орендних 

відносин в Україні. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу: збірник наук. праць 

профес.-викл. складу академії за підсумками наук.-досл. роботи в 2019 році, 22-23 квітня 2020 р. Полтава: 

ПДАА. С. 24 – 25. 

7.     Пуха С. М. Особливості фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Полтавської 

області. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 

виробничих практик, 19 – 20 березня 2020 р. Полтава: ПДАА. С. 23 – 24. 

 

з них,   

самостійно студентами 

1. Пуха С. М. Особливості фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств 

Полтавської області. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої 

освіти виробничих практик, 19 – 20 березня 2020 р. Полтава: ПДАА. С. 23 – 24. 

 

1 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  
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3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. 

з них: – Всеукраїнських олімпіад 

1) Сєрова Наталія (3 курс спеціальність 051 Економіка), Гребельна Аліна (4 курс спеціальність 051 Економіка). 
ІІ етап студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» Донецький національний університет ім. 
Василя Стуса, м. Вінниця, 2020. 

2) Тетерюк Роман (4 курс спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), Кулик Ольга (4 
курс спеціальність 051 Економіка), Стеценко Віталій (3 курс спеціальність 051 Економіка). ІІ етап студентської 
олімпіади з дисципліни «Інвестування». Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія 
Кондратюка», м. Полтава, 2020. 
 

5 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Волкова Неля Василівна 

Науковий ступінь - кандидат економічних наук 

Вчене звання _  

Посада - доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 

к.е.н. Волкова Н.В. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

4000 4000 

Консультації Замовника з наступних питань: 

Формування системи ризик-менеджменту 

інноваційно-інвестиційного розвитку 

сільськогосподарського підприємства: 

-основні завдання ризик-менедженту 

підприємства; 

-принципи дотримання ризик-менедженту 

підприємства; 

-вибір інструментів зменшення рівня ризиків 

1 
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виробництва на підприємстві; 

-розроблення плану управління ризиками; 

-розроблення процесу прийняття 

управлінських рішень щодо впровадження 

інноваційно-інвестиційних проектів; 

-розробка правил управління інноваційним 

ризиком у господарстві; 

-встановлення чинників внутрішніх та 

зовнішніх загроз  інноваційно-інвестиційному 

розвитку; 

-обґрунтування етапів впровадження 

інноваційно-інвестиційного захисту 

підприємства. 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

 

 

 

 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 1 
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науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Volkova Nelia, Zagrebelna Irina Methods of estimation of development 

capacity of processing enterprises and peculiarities of their application. 

Інфраструктура ринку, 2020, № 40. UDC 338.43 

https://doi.org/10.32843/infrastruct40-26. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf  

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

Volkova Nelia, Zagrebelna Irina Methods of estimation of development 

capacity of processing enterprises and peculiarities of their application. 

Інфраструктура ринку, 2020, № 40. UDC 338.43 

https://doi.org/10.32843/infrastruct40-26. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf  

1 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

 

1 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
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8. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном 

 
 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 Волкова Н.В. Потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні /  

1. Berezina L., Volkova N., Bratanov B. Current thinking on new 

approaches to the essence of economic security of the company. Security 

of the XXI century: national and geopolitical aspects / In edition I. 

Markina, Doctor of Economic Sciences, Professor. Prague, Nemoros 

s.r.o. 2020. Рр. 192-197. 

2. Волкова Н.В. Стратегічні аспекти розвитку ресурсного потенціалу 

переробних підприємств. Управління стратегіями випереджаючого 

інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента 

Ілляшенко Н.С. - Суми : Триторія, 2020. С.140 - 149 

3. Волкова Н. Сучасні тенденції  формування та реалізації стратегії 

розвитку переробних підприємств.  Економічний, організаційний та 

правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : 

колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. 

О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 320 с. С. 165 

- 173.    

3 

у т.ч., за кордоном;  

Berezina L., Volkova N., Bratanov B. Current thinking on new 

approaches to the essence of economic security of the company. Security 

of the XXI century: national and geopolitical aspects / In edition I. 

Markina, Doctor of Economic Sciences, Professor. Prague, Nemoros 

s.r.o. 2020. Рр. 192-197. 

1 

10. опубліковано підручників  
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11. опубліковано навчальних посібників  

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом   

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

14. отримано свідоцтв авторського права  

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
3 

Участь у навчальних вебінарах з наукометрії «Головні метрики 

сучасної науки. Scopus та Web of Science» 

Участь у вебінарі «Як організувати дистанційне узагальнення знань 

та підбити підсумки навчального року» 

Участь у вебінарі «Инструменты Clarivate для эффективной научной 

деятельности» 

3 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

1. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

https://ua.publ.science/uk/webinars
https://ua.publ.science/uk/webinars
https://ua.publ.science/uk/webinars
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjsGOgzAMRL-G3IISEwIccth2t_9hCAWrYBAkrODrN5X2UmmkseXRPHtX2bKuSkEOFChVgtK2AGhynd9tebvXlb59q0I_fmxmFGPcllfeLXMeUYyuKlpbtfXTK6PbBox964lGY28MohWTG0NY96z4yuCR9FGQ9t--JcYtTSe-5LINyHTFAwNJT3tA7ujkXsYLB5y4Zz5RXowsA8qVfEspmHyP84sk49GNKbYMi0yUKDbHB4AqNaTfhxlpepNFcP9YqJuevehwXpEGluQ_L39fI10x
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjsGOgzAMRL-G3IISEwIccth2t_9hCAWrYBAkrODrN5X2UmmkseXRPHtX2bKuSkEOFChVgtK2AGhynd9tebvXlb59q0I_fmxmFGPcllfeLXMeUYyuKlpbtfXTK6PbBox964lGY28MohWTG0NY96z4yuCR9FGQ9t--JcYtTSe-5LINyHTFAwNJT3tA7ujkXsYLB5y4Zz5RXowsA8qVfEspmHyP84sk49GNKbYMi0yUKDbHB4AqNaTfhxlpepNFcP9YqJuevehwXpEGluQ_L39fI10x
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjsGOgzAMRL-G3IISEwIccth2t_9hCAWrYBAkrODrN5X2UmmkseXRPHtX2bKuSkEOFChVgtK2AGhynd9tebvXlb59q0I_fmxmFGPcllfeLXMeUYyuKlpbtfXTK6PbBox964lGY28MohWTG0NY96z4yuCR9FGQ9t--JcYtTSe-5LINyHTFAwNJT3tA7ujkXsYLB5y4Zz5RXowsA8qVfEspmHyP84sk49GNKbYMi0yUKDbHB4AqNaTfhxlpepNFcP9YqJuevehwXpEGluQ_L39fI10x
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          у міжнародних наукових конкурсах;  

2. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

3. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

4. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

5. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

Технічний секретар: Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 для 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством 

1 

6. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 № з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

1.Вовк А. А. Сутність і класифікація ресурсів аграрних підприємств. Матеріали науково-практичної 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: 

ПДАА, 2020. С. 74-76. 

2. Падалка Ю.В. Захист і безпека маркетингової інформації на підприємстві. Матеріали науково-практичної 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: 

ПДАА, 2020. С. 72-74. 

3. Передерій В.Р. Сутність прибутковості та рентабельності сільськогосподарських підприємств. Матеріали 

5 
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науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. 

Випуск 13. Полтава: ПДАА, 2020. С. 76-78. 

4. Кузнєцова А. А. Аналіз інфляційних процесів в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за 

підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: ПДАА, 2020. 

С. 78-80. 

5. Кіптіла А. І. Особливості виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 

13. Полтава: ПДАА, 2020. С. 80-82. 

 

з них,  самостійно студентами 

1. 1.Вовк А. А. Сутність і класифікація ресурсів аграрних підприємств. Матеріали науково-практичної 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: 

ПДАА, 2020. С. 74-76. 

2. 2. Падалка Ю.В. Захист і безпека маркетингової інформації на підприємстві. Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 

13. Полтава: ПДАА, 2020. С. 72-74. 

3. 3. Передерій В.Р. Сутність прибутковості та рентабельності сільськогосподарських підприємств. 

Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 

виробничих практик. Випуск 13. Полтава: ПДАА, 2020. С. 76-78. 

4. 4. Кузнєцова А. А. Аналіз інфляційних процесів в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за 

підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: ПДАА, 2020. 

С. 78-80. 

5. 5.Кіптіла А. І. Особливості виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Матеріали 

науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. 

Випуск 13. Полтава: ПДАА, 2020. С. 80-82. 

5 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Загребельна Ірина Леонідівна 

Науковий ступінь_кандидат економічних наук 

Вчене звання  

Посада _доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 

к.е.н. Загребельна І.Л. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

4000 4000 

 1 

  

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

1. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1.          Загребельна І.Л., Волкова Н.В. Methods of estimation of 

development capacity of processing enterprises and peculiarities of their 

application Інфраструктура ринку. 2020. № 40. С. 149-154. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf 

2.          Загребельна І.Л., Дядик Т.В. Міжнародний маркетинг робочої 

сили. Інтелект ХХІ. 2020. № 1. С. 15-20. URL: 

http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/2.pdf 

3. Загребельна І.Л., Світлична А.В. Розвиток соціального 

підприємництва в Україні. Вісник Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні 

науки». 2020. № 1. С. 54-61. URL: http://econom-

ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3739/4018 

 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/28.pdf
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/2.pdf
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/2.pdf
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/2.pdf
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3739/4018
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3739/4018
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3739/4018
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(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

 

3. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

2 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. scholar 

3 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

6. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усьог  

у т.ч., за кордоном;  

9. опубліковано підручників  

10. опубліковано навчальних посібників  

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

12. отримано охоронних документів, усього  
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у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

13. отримано свідоцтв авторського права  

14. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

1. у т.ч., національних;  

2.  
 

          міжнародних;  

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах  

          у міжнародних наукових конкурсах  

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

17. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

 

21. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 № з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 
Рогозін А.Ю. Результати діяльності аграрних підприємств України. Матеріали наук.-практ. конференції за 

підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик 19-20 березня 2020 р.  Полтава: РВВ 

ПДАА, 2020. С. 25-27. 

3 
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Томенко Д.В. З кави і льону. Як розвивається український екологічний стартап. Матеріали наук.-практ. 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик 19-20 березня 2020 р.  

Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 27-28 

Рогозін А.Ю. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки. Матеріали 

студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної 

роботи у 2019 р. (м. Полтава, 16-17 квітня 2020 р.). Том І. Полтава: РВВ ПДАА. 2020. С. 45-47. 

з них,  самостійно студентами 

Рогозін А.Ю. Результати діяльності аграрних підприємств України. Матеріали наук.-практ. конференції за 

підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик 19-20 березня 2020 р.  Полтава: РВВ 

ПДАА, 2020. С. 25-27. 

Томенко Д.В. З кави і льону. Як розвивається український екологічний стартап. Матеріали наук.-практ. 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик 19-20 березня 2020 р.  

Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 27-28 

Рогозін А.Ю. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки. Матеріали 

студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної 

роботи у 2019 р. (м. Полтава, 16-17 квітня 2020 р.). Том І. Полтава: РВВ ПДАА. 2020. С. 45-47. 

 

 

3 

 



125 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _ Калініченко Олександр Володимирович 

Науковий ступінь_кандидат економічних наук 

Вчене звання _доцент 

Посада _доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020  рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

       

  

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку 
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 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

2. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

22. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

23. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

24. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

25. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. scholar 

2 

26. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

27. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

28. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 
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29. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

1.  
3 

у т.ч., за кордоном;  

30. опубліковано підручників  

31. опубліковано навчальних посібників  

32. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

33. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

34. отримано свідоцтв авторського права  

35. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
2 

у т.ч., національних 

1.  
2 

          міжнародних;  

36. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

37. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  
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38. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

39. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

40. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

41. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

3 

42. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 

 

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез)  

 
1 

з них,   

самостійно студентами 

 
1 
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2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 3 

3.1. 

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

 Всеукраїнський конкурс студентських НДР 

 

 

3 

3.2. 
 – Міжнародних конкурсів студентських НДР 

 
 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
3 

4.1. 
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

 
3 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Миколенко Інна Григорівна 

Науковий ступінь_кандидат економічних наук 

Вчене звання _доцент 

Посада _доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 

к.е.н., доцент Миколенко І.Г. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

4000 4000 

Консультації Замовника з наступних питань: 

Формування системи ризик-менеджменту 

інноваційно-інвестиційного розвитку 

сільськогосподарського підприємства: 

-основні завдання ризик-менедженту 

підприємства; 

-принципи дотримання ризик-менедженту 

підприємства; 

-вибір інструментів зменшення рівня ризиків 

1 
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виробництва на підприємстві; 

-розроблення плану управління ризиками; 

-розроблення процесу прийняття 

управлінських рішень щодо впровадження 

інноваційно-інвестиційних проектів; 

-розробка правил управління інноваційним 

ризиком у господарстві; 

-встановлення чинників внутрішніх та 

зовнішніх загроз  інноваційно-інвестиційному 

розвитку; 

-обґрунтування етапів впровадження 

інноваційно-інвестиційного захисту 

підприємства. 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

 

 

 

 

 

7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

8. кількість публікацій (статей), усього 2 
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Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1.  

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

9. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

 

 

 

10. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

11. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. scholar 

 

12. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

13. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

14. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

15. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
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у т.ч., за кордоном; 

Миколенко І.Г., Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., 

Кононенко Ж.А.  Стратегічні аспекти розвитку ресурсного 

потенціалу переробних підприємств. Стратегічні аспекти 

енергозабезпечення випереджаючого інноваційного розвитку 

економіки: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. - 

Суми : Триторія, 2020. С. 31 - 43 

1 

16. опубліковано підручників  

17. опубліковано навчальних посібників  

18. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

19. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

20. отримано свідоцтв авторського права  

21. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
2 
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у т.ч., національних; 

1. Теоретичний семінар кафедри економіки підприємства 

2. Методичний семінар кафедри економіки підприємства 

2 

          міжнародних;  

22. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

23. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

24. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

25. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

26. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

27. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

Технічний секретар: Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 для 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством 

1 

28. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

1. Спасьоба В.О. Застосування SWOT-аналізу для визначення стратегії підприємства. Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 

7 



137 

 

 

березня).  Полтава: ПДАА, 2020.  С. 31-32. 
2. Коробка Є.А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах господарювання. 

Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих 

практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 33-34. 
3. Рябко В.В. Якість продукції та забезпечення її конкурентоспроможності. Матеріали науково-практичної 

конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). 

Полтава: ПДАА, 2020. С. 35-36. 
4. Рєпіна М.С. Продуктивність праці на підприємстві та співвідношення темпів росту продуктивності праці і її 

оплати. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих 

практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 40-41. 

5. Стеценко В.О. Роль матеріально-технічного забезпечення в діяльності підприємства. Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 

березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 42-43. 

6. Кузьменко А.В. Планування потреби підприємства у персоналі. Матеріали науково-практичної конференції за 

підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 

2020. С. 44-45. 

7. Косенко Р.П. Окремі питання теоретичного визначення сутності публічної влади. Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в 

рамках інтеграції до європейського простору». Полтава, 2020. – 325 с. 

 

Саєнко С.Р. Економічний потенціал підприємства як запорука стабільності його розвитку. Матеріали 

науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. 

Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 46-47. 

12 

 
Дігтярь В.Ю. Припинення діяльності підприємств бізнесу. Матеріали науково-практичної конференції за 

підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). 

Полтава: ПДАА, 2020. С. 48-49. 

 

 Лисак В.І. Фактори підвищення урожайності продукції рослинництва ПП «ім. Калашника» Полтавського 

району. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 
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виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 50-51. 

 
Міняйло В.І. Використання інноваційних методів підвищення ефективності галузі тваринництва у 

підприємстві. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої 

освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 52-53. 

 

 
Гребельна А.Д. Ефективність впровадження технології STRIP-TILL у землеробстві. Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 

13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 54-55.  

 

 
Корчемний В.О. Перепони розвитку малого бізнесу в умовах кризи та шляхи їх подолання. Матеріали 

науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. 

Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 56-57. 

 

 
Натрусна А.В. Конкурентоспроможність підприємства та фактори що на неї впливають. Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 

13. (19-20 березня). Полтава: ПДАА, 2020. С. 58-59. 
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Прізвище, ім’я, по-батькові_Могилат Микола Григорович 

Науковий ступінь_кандидат економічних наук 

Вчене звання 

Посада_старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

 грн. 
Результативні показники  

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 

к.е.н. Могилат М.Г. 

“Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

6000 6000 

Консультації Замовника з наступних питань: 

Формування системи ризик-менеджменту 

інноваційно-інвестиційного розвитку 

сільськогосподарського підприємства: 

-основні завдання ризик-менедженту 

підприємства; 

-принципи дотримання ризик-менедженту 

підприємства; 

-вибір інструментів зменшення рівня ризиків 

1 
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виробництва на підприємстві; 

-розроблення плану управління ризиками; 

-розроблення процесу прийняття 

управлінських рішень щодо впровадження 

інноваційно-інвестиційних проектів; 

-розробка правил управління інноваційним 

ризиком у господарстві; 

-встановлення чинників внутрішніх та 

зовнішніх загроз  інноваційно-інвестиційному 

розвитку; 

-обґрунтування етапів впровадження 

інноваційно-інвестиційного захисту 

підприємства. 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
  

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

 

 

 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  
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наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

P. Makarenko, Y. Makarenko, M. Mogilat, A. Neklesa and O. 
Ponochovna, "Cognitive Modeling of the Consumer Market: Sensitivity 
and Scenario Analysis," 2020 IEEE 11th International Conference on 
Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, 
Ukraine, 2020, pp. 230-235, doi: 
10.1109/DESSERT50317.2020.9125046. (просайдинг-стаття, 
індексована у НМБД IEEEXplore, проанонсовано індексацію у 
Scopus) 

1 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

 

 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано колективних монографій, усього  
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у т.ч., за кордоном; 

 
 

  

  

9. опубліковано підручників  

10. опубліковано навчальних посібників  

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

12. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   
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13. отримано свідоцтв авторського права  

14. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних; 

 
 

          міжнародних;  

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

17. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   
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          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

21. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

Слинько А.О. Економічний зміст фінансового стану підприємства. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в 

умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною 

участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. С. 125 – 128 

1 

з них,  самостійно студентами 

Слинько А.О. Економічний зміст фінансового стану підприємства. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в 

умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною 

участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. С. 125 – 128 

1 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Пантелеймоненко Андрій Олексійович 

Науковий ступінь_доктор економічних наук 

Вчене звання _ професор 

Посада _професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 д.е.н., професор 

Пантелеймоненко А. О. 

 2000 2000  1 

 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
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Перехідні (у переліку)  

 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

1. Пантелеймоненко А.О., Гончаренко В.В. Рижик І.О. Кооперативи 

в сфері шкільної освіти як складник соціальної економіки. Держава 

та регіони. Науково-виробничий журнал «Серія: Економіка та 

підприємництво. 2020. Випуск 2 (113). С. 147-155. 

Індексується: Index Copernicus 

 

2. Гончаренко В.В., Пантелеймоненко А.О. Дискусійні аспекти 

використання терміна «соціальна економіка» в сучасній українській 

економічній науці. Історія народного господарства та економічної 

думки України. Збірник наукових праць Інституту економіки та 

прогнозування НАН України. 2020. № 53. с.83-102. 

 Індексується: Index Copernicus 

 

 

 

 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 
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Строки виконання : 

2017 -2022  Honcharenko, V., Panteleimonenko A., Pozhar, A., Sobchak, H., 

Klymenko V. Cooperatives as an Innovative and Socially Oriented Model 

of Providing Medical and Dental Services in the Industry 4.0. 

International Journal of Industrial Engineering & Production Research 

(Iran University of Science & Technology) 2020 

 (Scopus) Здано до друку 

 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

2 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. scholar 

5 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

8. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

  

  

9. опубліковано підручників  
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10. опубліковано навчальних посібників  

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом   

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

12. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

13. отримано свідоцтв авторського права  

14. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _Самойлик Юлія Василівна 

Науковий ступінь_доктор економічних наук 

Вчене звання _доцент 

Посада _професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 “Управління стратегією 

інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

4000 4000  1 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

Номер державної 

реєстрації 
Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   
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строки виконання   

(рік початку і закінчення) 
Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

кількість публікацій (статей), усього  

1. Portovaras T., Harbar Zh., Sokurenko I., Samoilyk Iu. 

Management of small business entities. Independent Journal of 

Management & Production. 2020. Vol 11, No 8. P. 680-694. DOI: 

dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226  Web of science. 

2. Komelina O.V., Samoilyk I.V., Boldyrieva L.M., Krapkina V.V. 

(2020) The Management of Organizational Processes of the Transport 

Use in Construction. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., 

Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on 

Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 

73. Springer, Cham, pp. 601-608. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-

42939-3_59 Scopus 

3. Samoilyk Iu., Svystun L., Simon V., Bodryi Ya. The staff 

efficiency as agricultural enterprises economic stability ensuring factor. 

Modern Science – Moderní věda. 2020. № 6. С. 87-98. Copernicus 

4. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial 

associations synergistic integration and diversification on the food chain 

formation efficiency. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 4. С. 87-

98. Copernicus 

5. Samoilyk Iu., Svystun L. Increasings environmental efficiency 

directions in the context of ensuring economic stability under economic 

globalization conditional. The Scientific Journal of Cahul State University 

«Bogdan Petriceicu Hasdeu». 2020. № 2. PP. 76-85. DOAJ, ECONBIZ 

12 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
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підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

6. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А. Ефективність 

праці в аграрних підприємствах: показники, тенденції, стратегія 

підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 

106-113. Індексується: Index Copernicus. 

7. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В. Глобальні передумови 

впровадження екологічних інновацій у процес формування 

органічних продовольчих ланцюгів. Причорноморські економічні 

студії. 2020. Випуск 51. С. 63-68. Copernicus 

8. Самойлик Ю.В. Стратегія впровадження інноваційних 

методів управління асортиментом диверсифікованих підприємств 

пивоварної промисловості. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління. Том 32 (71). № 3, 2020. С. 18-24. 

Copernicus 

9. Самойлик Ю.В., Сімон В.В. Екологічні інновації як чинник 

забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств. Агросвіт. 

2020. № 13-14., С. 40-46. Фахове наукометричне видання. 

Copernicus 

10. Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Стратегія управління 

розвитком закладів охорони здоров’я в умовах глобалізаційних змін. 

Інвестиції : практика та досвід. № 19. С. 36-43. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

11. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Погребняк С.П., Рябко 

В.В. Інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: глобальні 

та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 20. С. 67-75. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

12. Шкуркупій О.В., Самойлик Ю.В., Шматько О.О. 

Маркетингові особливості освітніх послуг в конкурентному 

середовищі: міжнародні та національні тренди. Економіка та 

держава. 2020. № 11. С. 47-54. Copernicus 
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у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А. Ефективність 

праці в аграрних підприємствах: показники, тенденції, стратегія 

підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 

106-113. Індексується: Index Copernicus. 

2. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В. Глобальні передумови 

впровадження екологічних інновацій у процес формування 

органічних продовольчих ланцюгів. Причорноморські економічні 

студії. 2020. Випуск 51. С. 63-68. Copernicus 

3. Самойлик Ю.В. Стратегія впровадження інноваційних 

методів управління асортиментом диверсифікованих підприємств 

пивоварної промисловості. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління. Том 32 (71). № 3, 2020. С. 18-24. 

Copernicus 

4. Самойлик Ю.В., Сімон В.В. Екологічні інновації як чинник 

забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств. Агросвіт. 

2020. № 13-14., С. 40-46. Фахове наукометричне видання. 

Copernicus 

5. Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Стратегія управління 

розвитком закладів охорони здоров’я в умовах глобалізаційних змін. 

Інвестиції : практика та досвід. № 19. С. 36-43. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

6. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Погребняк С.П., Рябко 

В.В. Інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: глобальні 

та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 20. С. 67-75. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

7. Шкуркупій О.В., Самойлик Ю.В., Шматько О.О. 

Маркетингові особливості освітніх послуг в конкурентному 

середовищі: міжнародні та національні тренди. Економіка та 

держава. 2020. № 11. С. 47-54. Copernicus 

7 



153 

 

 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Samoilyk Iu., Svystun L., Simon V., Bodryi Ya. The staff 

efficiency as agricultural enterprises economic stability ensuring factor. 

Modern Science – Moderní věda. 2020. № 6. С. 87-98. Copernicus. 

2. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial 

associations synergistic integration and diversification on the food chain 

formation efficiency. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 4. С. 87-

98. Copernicus 

3. Samoilyk Iu., Svystun L. Increasings environmental efficiency 

directions in the context of ensuring economic stability under economic 

globalization conditional. The Scientific Journal of Cahul State University 

«Bogdan Petriceicu Hasdeu». 2020. № 2. PP. 76-85. 

 

3 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

1. Portovaras T., Harbar Zh., Sokurenko I., Samoilyk Iu. 

Management of small business entities. Independent Journal of 

Management & Production. 2020. Vol 11, No 8. P. 680-694. DOI: 

dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1226  Web of science. 

2. Komelina O.V., Samoilyk I.V., Boldyrieva L.M., Krapkina V.V. 

(2020) The Management of Organizational Processes of the Transport 

Use in Construction. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., 

Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on 

Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 

73. Springer, Cham, pp. 601-608. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-

11 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
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42939-3_59 Scopus 

3. Samoilyk Iu., Svystun L., Simon V., Bodryi Ya. The staff 

efficiency as agricultural enterprises economic stability ensuring factor. 

Modern Science – Moderní věda. 2020. № 6. С. 87-98. Copernicus 

4. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial 

associations synergistic integration and diversification on the food chain 

formation efficiency. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 4. С. 87-

98. Copernicus 

5. Samoilyk Iu., Svystun L. Increasings environmental efficiency 

directions in the context of ensuring economic stability under economic 

globalization conditional. The Scientific Journal of Cahul State University 

«Bogdan Petriceicu Hasdeu». 2020. № 2. PP. 76-85. DOAJ, ECONBIZ 

6. Березіна Л.М., Самойлик Ю.В., Бодрий Я.А. Ефективність 

праці в аграрних підприємствах: показники, тенденції, стратегія 

підвищення.  Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (82). 2019. С. 

106-113. Індексується: Index Copernicus. 

7. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В. Глобальні передумови 

впровадження екологічних інновацій у процес формування 

органічних продовольчих ланцюгів. Причорноморські економічні 

студії. 2020. Випуск 51. С. 63-68. Copernicus 

8. Самойлик Ю.В. Стратегія впровадження інноваційних 

методів управління асортиментом диверсифікованих підприємств 

пивоварної промисловості. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління. Том 32 (71). № 3, 2020. С. 18-24. 

Copernicus 

9. Самойлик Ю.В., Сімон В.В. Екологічні інновації як чинник 

забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств. Агросвіт. 

2020. № 13-14., С. 40-46. Фахове наукометричне видання. 

Copernicus 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_59
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10. Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Стратегія управління 

розвитком закладів охорони здоров’я в умовах глобалізаційних змін. 

Інвестиції : практика та досвід. № 19. С. 36-43. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

11. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Погребняк С.П., Рябко 

В.В. Інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: глобальні 

та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 20. С. 67-75. Фахове 

наукометричне видання. Copernicus 

12. Шкуркупій О.В., Самойлик Ю.В., Шматько О.О. 

Маркетингові особливості освітніх послуг в конкурентному 

середовищі: міжнародні та національні тренди. Економіка та 

держава. 2020. № 11. С. 47-54. Copernicus 

 

 
 

1. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

У google. scholar, 

web of science 

scopus 

9 

1 

1 

2. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

2 

3. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

4. опубліковано монографій, усього 
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у т.ч., за кордоном; - 

5. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

1. Самойлик Ю.В. Інноваційний потенціал України для 

випереджаючого розвитку економіки у міжнародному вимірі. 

Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого 

інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за 

заг. ред. к. е. н., доц. Н. С. Ілляшенко. Суми : Триторія, 2019. 248 с. 

(С. 10-23, 0,65 друк. арк.). 

2. Самойлик Ю.В., Болдирєва Л.М. Актуальні питання управління 

енергоефективністю економіки  України: колективна монографія. 

Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації. Київ 

: КУ ім. Б. Грінченка, 2020. С. 9-23. 0,72 друк. арк.  0,38 друк. арк.  

належать особисто автору 

3. Болдирєва Л.М., Самойлик Ю.В. Стратегія управління 

інноваційним розвитком суб’єктів ринку: колективна монографія / 

Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: 

монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. Суми : Триторія, 

2020. 467 с. (С. 256-268). 0,77 друк. арк.  0,4 друк. арк.  належать 

особисто автору 

4. Самойлик Ю.В. Стратегія розвитку фінансово-кредитних відносин 

в органічному напрямі агробізнесу. Теоретико-методологічні засади 

розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-

інвестиційних стратегій: монографія. Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

(м. Кривий Ріг). 2020. 437 с. (С. 272-285, 0,73 друк. арк.) 

5. Самойлик Ю.В. Еколого-економічні проблеми та пріоритети 

імплементації стратегії розвитку сонячної енергетики в межах 

7 
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сільських територій. Енергоефективність і енергонезалежність 

сільських територій: передумови формування та функціонування. 

колективна монографія ; за ред. І. О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. 

Горба. Полтава : 2020. 282 с. (С. 132-145). 0,8 друк. арк. 

6. Болдирєва Л.М., Самойлик Ю.В. Потенціал енергозабезпечення 

України в контексті розвитку аграрного сектору економіки. 

Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: 

передумови формування та функціонування : колективна 

монографія. 2 частина. За ред. І. О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. 

Горба. Полтава : 2020. 282 с. (С. 121-130). 0,8 друк. арк. 

7. Samoilyk Iu., Borovyk T., Danylenko V. The agri-food market 

conjuncture under the economic globalization conditional: economic, 

marketing, environmental components. Management of the 21st century: 

globalization challenges. Issue 3: collective monograph / in edition I. 

Markina.  Prague : Nemoros s.r.o.  2020. Czech Republic. 287 p. (pp. 

101-108). 

 

у т.ч., за кордоном; 

Samoilyk Iu., Borovyk T., Danylenko V. The agri-food market 

conjuncture under the economic globalization conditional: economic, 

marketing, environmental components. Management of the 21st century: 

globalization challenges. Issue 3: collective monograph / in edition I. 

Markina.  Prague : Nemoros s.r.o.  2020. Czech Republic. 287 p. (pp. 

101-108) 

1 

6. опубліковано підручників  

7. опубліковано навчальних посібників  

8. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   
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           докторських; 

 
 

9. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

10. отримано свідоцтв авторського права  

1. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах  
15 
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у т.ч., національних; 

1. Участь у роботі журі ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та 

управління національним господарством». 

(Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 

р. №1271 на базі економіко-правового факультету Одеського 

національного університету імені І І. Мечникова) 

2. Участь у науково-практичному семінарі «Оцінка вартості та облік 

об’єктів права інтелектуальної власності», 27 лютого 2020 р., м. Київ. 

2. Участь у вебінарах Ігоря Івіцького з питань Интернет-

маркетингу, червень 2020 р. 

3. Участь у вебінарах «Видавнича недоброчесність та 

маніпуляції з наукометрією: прокачати Хірш і не втратити обличчя», 

організованого за підтримки Посольства Нідерландів в рамках 

проєкту «Культура законності». Інформаційні партнери: Рада 

молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, ГО 

«Інноваційний університет», Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти, Міжнародний фонд досліджень освітньої 

політики, червень-липень 2020 р. 

4. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ, 29 

жовтня 2020 р. 

5. Майстер класу "Академічний коучинг в умовах невизначеності", 18 

листопада 2020 р. 

6. Участь у тренінгах Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти у якості експерта. 

7. Науково-практичний семінар «Складання проектних заявок» 

для участі в «Програмі малих грантів публічної дипломатії – 

академічні та освітні програми» (Program: Ukraine: U.S. Government 

Public Diplomacy Small Grants Program – Academic and Educational 

11 
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Programs.(03.03. – 05.03.2020) 

8. Тренінг «У ритмі сучасних інвестицій», організований 

Freedom finance, 25 лютого 2020 р., Полтава, конферанс зал 

«Reikartz». 

9. Тренінг від компанії «Лінгвіст» «Методи вивчення іноземних 

мов», м. Полтава, конференц-зал «Podium». 

10. Отримання сертифікату за швидкість друку українською 

мовою 226 уд/хв., від 31 березня 2020 р. 

11. Виступи на телебаченні (12 разів) 
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    міжнародних;  

1. Отримання сертифікату, що підтверджує рівень володіння 

англійською мовою В2, 

2. Completion of English language dynamics course in accordance 

with international standards of English as a second language of Michael 

Gott International (June 2020). 

3. Completion of English language dynamics course in accordance 

with international standards of English as a second language of Michael 

Gott International (November 2020). 
4. Тренінг «Креативне підприємництво» (Creative Spark: 
програма підтримки підприємництва у сфері освіти за підтримки 
British Council) (29.02-1.03.2020 р.) 

4 

1. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 

Премія Верховної Ради для молодих учених (подано до Комітету); 

Стипендія імені Героя Небесної Сотні - Героя України Ігоря 

Сердюка для учнів, студентів і молодих учених області. 

Подання документів для включення до Реєстру експертів 

Національний фонд досліджень України 

 

          у міжнародних наукових конкурсах;  

2. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 

 

Наукова робота та науково-технічна (експериментальна) розробка 

молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, 

наукових установах, що належать до сфери управління МОН 

2 
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«Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних 

територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної 

економіки (виконавець) 

Наукова робота та науково-технічна (експериментальна) розробка 

молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, 

наукових установах, що належать до сфери управління МОН 

«Формування стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва 

органічної продукції як складової економічної та продовольчої 

безпеки України» (керівник) 

 

 

          у міжнародних наукових конкурсах; 

1. Pilot project for the sustainable internationalization of Ukrainian 

research structures in the context of the globalization of the Ukrainian 

food sector (UAFoodTrade) By IAMO (Leibniz-Institute of Agricultural 

Development in Transition Economies) and KSE (Kyiv Schol of 

Economics). Research Workshop “Modern Research in Agricultural 

Economics: From Research Idea to Publication”. (Пілотний проект 

щодо сталої інтернаціоналізації українських дослідницьких структур 

в контексті глобалізації харчового сектору України (UAFoodTrade) 

Інституту Аграрного Розвитку в Країнах з Перехідною Економікою 

ім. Лейбніца та Київської Школи Економіки. Науково-практичний 

воркшоп «Сучасні дослідження в економіці сільського господарства: 

Від ідеї дослідження до публікації», листопад 2019 р. 

2. IAMO Forum 2020 Digital transformation – towards sustainable food 

value chains in Eurasia (24-26 june 2020, Halle-Salle, Germany) 

3 The3rd PhD Summer School in Agricultural Economics “Efficiency and 

Productivity Analysis 1 - Stochastic Approaches” (Online Course), 7 - 11. 

September 2020. By Kyiv School of Economics (KSE), Kyiv, Ukraine 

and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition 

Economies (IAMO), Halle, Germany in cooperation with Department of 

Agricultural Economics and Rural Development of the University of 

Goettingen, Germany 
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4. The 4th PhD Summer School in Agricultural Economics “Applied 

Time Series Analysis in Agricultural and Food Markets” (Online Course) 

14. - 25. September 2020. By Kyiv School of Economics (KSE), Kyiv, 

Ukraine and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition 

Economies (IAMO), Halle, Germany in cooperation with Department of 

Agricultural Economics and Rural Development of the University of 

Goettingen, Germany 

5. GEWISOLA 2020: Opening of the 60th GEWISOLA Annual 

Conference 2020 (in German) – 23-25 September 2020 (online). 

6. The international program  "Internationalization Leadership Academy" 

by EducationUSA ! It is the program for 20 selected Ukrainian 
participants-universities to bring together Ukrainian and American 
university lecturers, as well as their students, through virtual learning 
technologies. 

7. XVIth Congress of the European Association of Agricultural 

Economists, EAAE. Prague – Czech Republic, 25 until Friday, August 28, 

2020 (перенесено на наступний рік у зв’язку з карантином) 

 

3. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  
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4. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

5. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

6. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

7 
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1. Членкиня редколегії (рецензент фахових статей) 

Рецензент статті:  Електронне наукове фахове видання Agricultural 

and Resource Economics: International Scientific E-Journal  

2. Членкиня Ради Молодих вчених академії.  

3. Членкиня журі ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління 

національним господарством». (Згідно з наказом Міністерства освіти 

і науки України від 04.10.2019 р. №1271 на базі економіко-правового 

факультету Одеського національного університету імені І І. 

Мечникова) 

4. Організаційний комітет: Розвиток агропродовольчого ринку в 

умовах глобалізації економіки. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : 

кафедра економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 

2020. 204 с. 

5. Організаційний комітет: 5-а Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет–конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та 

перспективи розвитку» (Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет», 29 травня 2020 р.). 

6.  Організаційний комітет: І тур Всеукраїнської олімпіади з 
«Економіки підприємства». (березень 2020 р.) 
7. Членкиня спеціалізованої ради Д 44.887.01 Полтавської 

державної аграрної академії 

8. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 

Подяка за високий професіоналізм, сумлінну та ефективну роботу в 

галузевій конкурсній комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та 

управління національним господарством” 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 
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№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

 
Статті 
1. Samoilyk Iu., Svystun L., Simon V., Bodryi Ya. The staff efficiency as agricultural enterprises economic stability 
ensuring factor. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 6. С. 87-98.  

2. Samoilyk Iu., Vernygora M. The impact of agri-industrial associations synergistic integration and diversification on 

the food chain formation efficiency. Modern Science – Moderní věda. 2020. № 4. С. 87-98. 

3. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В. Глобальні передумови впровадження екологічних інновацій у процес 

формування органічних продовольчих ланцюгів. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 51. С. 63-68. 

4. Самойлик Ю.В., Сімон В.В. Екологічні інновації як чинник забезпечення економічної стійкості аграрних 
підприємств. Агросвіт. 2020. № 13-14., С. 40-46. Фахове наукометричне видання. 

5. Самойлик Ю.В., Погребняк Л.О. Стратегія управління розвитком закладів охорони здоров’я в умовах 
глобалізаційних змін. Інвестиції : практика та довід. № 19. С. 36-43. Фахове наукометричне видання. 

6. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Погребняк С.П., Рябко В.В. Інтеграційні процеси в аграрному секторі 

економіки: глобальні та національні тренди. Агросвіт. 2020. № 20. С. 67-75. Фахове наукометричне видання 

7. Шкуркупій О.В., Самойлик Ю.В., Шматько О.О. Маркетингові особливості освітніх послуг в конкурентному 
середовищі: міжнародні та національні тренди. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 47-54. 
Тези: 
1. Балана О.О., Рябко В.В. Оцінювання факторів формування доходів і прибутку сільськогосподарського 
підприємства. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 
квітня 2020 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. 474 с. (С. 46-48). 
2. Погребняк С.П. Механізм формування доходів підприємства. Матеріали студентської наукової конференції 
Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. 474 с. (С. 49-
50). 
3. Погребняк Л.О. Особливості управління у сфері охорони здоров’я в умовах глобалізації. Матеріали 
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І. Полтава: 

7 
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РВВ ПДАА, 2020. 474 с. (С. 52-54). 
4. Балана О.О. Роль маркетингу в діяльності підприємства. Матеріали науково-практичної конференції за 
підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: 
ПДАА, 2020. С. 17-19. 
5. Вернигора М.В. Формування продовольчих ланцюгів на мікро- та макрорівнях. Матеріали ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра економіки та міжнародних 
економічних відносин ПДАА, 2020. 204 с. С. 17-19. 
6. Міроєвська М.В. Особливості забезпечення енергетичної безпека України в умовах глобалізації економіки. 
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра 
економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 2020. 204 с. С. 17-19. 

7. Самойлик Ю.В., Балана О.О. Функціональні взаємозв’язки між виробничою, маркетинговою, екологічною 

підсистемами аграрного підприємства. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. 

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра 

економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 2020. 204 с. (С. 57-59). 

8. Самойлик Ю.В., Рябко В.В. Особливості вирощування ріпаку: економічний, екологічний та енергетичний 

аспекти. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра економіки та міжнародних 

економічних відносин ПДАА, 2020. 204 с. (С. 93-96). 

9. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В. Трансформація механізмів формування продовольчих ланцюгів в умовах 

глобалізації економіки. Політичні трансформації сучасного суспільства: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. (Полтава, 15 квіт. 2020 р.). Полтава : ПДАА, 2020. 186 с. (С. 159-163). 

10. Самойлик Ю.В., Вернигора М.В., Міроєвська М.В. Агропродовольчий сектор в умовах світової економічної 

кризи 2020 року. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 році (м. Полтава, 22-23 

квітня 2020 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2020. с. (С. 38-39). 
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з них,   

самостійно студентами 

1. Балана О.О., Рябко В.В. Оцінювання факторів формування доходів і прибутку сільськогосподарського 
підприємства. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 
квітня 2020 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. 474 с. (С. 46-48). 
2. Погребняк С.П. Механізм формування доходів підприємства. Матеріали студентської наукової конференції 
Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. 474 с. (С. 49-
50). 
3. Погребняк Л.О. Особливості управління у сфері охорони здоров’я в умовах глобалізації. Матеріали 
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І. Полтава: 
РВВ ПДАА, 2020. 474 с. (С. 52-54). 
4. Балана О.О. Роль маркетингу в діяльності підприємства. Матеріали науково-практичної конференції за 
підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. (19-20 березня). Полтава: 
ПДАА, 2020. С. 17-19. 
5. Вернигора М.В. Формування продовольчих ланцюгів на мікро- та макрорівнях. Матеріали ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра економіки та міжнародних 
економічних відносин ПДАА, 2020. 204 с. С. 17-19. 
6. Міроєвська М.В. Особливості забезпечення енергетичної безпека України в умовах глобалізації економіки. 
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). Полтава : кафедра 
економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА, 2020. 204 с. С. 17-19. 
 

6 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  
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5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. 

з них: – Всеукраїнських олімпіад 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності)» 

Гребельна Аліна (учасник), Кулик Ольга (учасник), 4 курс, спеціальність 051 «Економіка», Всеукраїнська 
олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» квітень 2019 р. 
(перенесено у зв’язку з карантином). 
Тетерюк Роман (учасник), 4 курс, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «Інвестування» квітень 2019 р. (перенесено у зв’язку з карантином). 
 

2 

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 



170 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Тимошенко Ігор Володимирович 

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання  

Посада доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2020 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 к.е.н. Тимошенко Ігор 

Володимирович“Управління 

стратегією інноваційного розвитку 

підприємств в контексті 

підвищення їх 

конкурентоспроможності на 

аграрному ринку, сталого розвитку 

та забезпечення продовольчої 

безпеки держави” 

Договір № 10, 

10.06.2020 р. 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“СОЮЗ-ТЕРРА-

3” 

4000 4000  1 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Макаренко П. М., доктор економічних 

наук, професор, 

Тематика науково-дослідної роботи:  

1. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

ринкового розвитку, прогнозування, 

макроекономічного планування і 

державного регулювання в системі 

управління в економічній, 

підприємницькій і соціально-

економічній діяльності на рівні галузі 

сільського господарства та сільських 

територій 

 

2. Розробити теоретико-методологічні, 

науково-методичні і практичні засади 

розвитку виробничо-господарської, 

фінансово-економічної і соціальної 

діяльності та процесів ресурсо-

енергозбереження і управління 

(менеджменту) підприємств з 

 

 

 

 

 

 

 

0117U003096 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0117U003097 

 

3. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

4. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Тимошенко І.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку 

високих технологій [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, 

бізнес та управління. 2020. №2 (25). Режим доступу до ресурсу: 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/12.pdf. 

2. Tymoshenko Ihor. Social entrepreneurship in the global dimension. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. 

№ 41. С. 53-58 

3. Тимошенко І.В. Зарубіжний досвід формування підприємницької 

компетентності при підготовці фахівців економічного профілю. 

Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній 

освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-

конференція, Харків, 14-15  травня 2020 року / за заг ред. О.А. 

Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2020. С. 188-193. 

 

 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/12.pdf
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виробництва і переробки аграрної 

продукції в умовах ринку 

сільськогосподарських і переробних 

підприємств АПК 

 

Строки виконання : 

2017 -2022  

1. Tymoshenko I. (2020). Moderne Vektoren Der Forschung Des Sozialen 

Unternehmens. Збірник наукових праць ЛОГОС, p. 26-28. 

http://doi.org/10.36074/05.06.2020.v.1.09 

5. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

4 

1. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

2. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
1 

3. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

 

4. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

5. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

6. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 2 
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 1 

7. опубліковано підручників  

8. опубліковано навчальних посібників  

9. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

10. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

11. отримано свідоцтв авторського права  

12. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних 

Всеукраїнський форум Рад молодих учених, 29 жовтня 2020 р. 
1 
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          міжнародних;  

13. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

14. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

15. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  
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16. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

17. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

18. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

2 
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19. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 

 

 

 

з них,   

самостійно студентами 
 

 

 


