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співавторів 

1.  Організаційні форми 

підприємництва та їх 

значення для ефективного 

господарювання 

Тези звітної нуково-практичної 

конференції викладачів факультету за 

2005 рік. Факультет економіки та 

менеджменту. – Полтава, 2006. – С. 29-

30 

- 

2.  Досвід проведення аграрної 

реформи у 

східноєвропейських 

постсоціалістичних країнах 

Науковий вісник Полтавського 

національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка. - №3(10), 2006. 

– С.92-95 

Писаренко 

В.В. 

3.  Розвиток організаційних 

форм господарювання в 

процесі аграрної реформи в 

Україні 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції „Роль 

інформаційних технологій  у 

забезпеченні конкурентоспроможності 

підприємств”.  – Полтава: ПДАА, 2006. – 

С.212-214 

- 

4.  Становлення та розвиток 

організаційно-правових форм 

господарювання в 

Полтавській області 

Таврійський науковий вісник: Збірник 

наукових праць ХДАУ. Вип.48. –Херсон: 

Айлант. 2007. – С. 262-266 

Писаренко 

В.В. 

5.  Основні тенденції в змінах 

організаційної структури агро 

бізнесу економічно 

розвинених країн 

Державна політика та стратегія 

реформування економіки України у ХХІ 

сторіччі. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. – 

Полтава: ПДАА, 2007. – С.90-91 

- 

6.  Проблеми визначення 

ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції „Розвиток 

агробізнесу: міжнародний досвід”.  – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2007. – С.22-23 

- 

7.  Ефективність діяльності 

аграрних підприємств різних 

організаційно-правових форм 

Вісник Харківського технічного 

університету сільського господарства: 

Економічні науки. Вип. 64.- Харків: 

ХНТУСГ, 2007 р. – С.68-74 

- 

8.  Аналіз фінансової стійкості як 

необхідна умова забезпечення 

стабільності функціонування 

підприємств 

Вісник Полтавської державної аграрної 

академії. - №4, 2007. – С.157-161 

Дорогань 

Л.О. 

Про- 

цько Л.Т. 

9.  Вплив ресурсного потенціалу 

на ефективність 

господарської діяльності 

підприємств аграрної сфери 

Вісник Харківського технічного 

університету сільського господарства: 

Економічні науки. Вип. 72.- Харків: 

ХНТУСГ, 2008 р. – С.151-157 

- 

10.  Значення ресурсного 

потенціалу для ефективності 

господарської діяльності 

підприємств аграрної сфери 

Удосконалення управління ресурсами 

підприємств АПК в умовах глобалізації 

економіки. Матеріали міжнародної 

наук.-практ. конф. – Полтава: ПД ПДАА, 

2008. – С.129-131. 

- 

11.  Обґрунтування оптимальних 

розмірів 

сільськогосподарських 

підприємств в контексті 

Економічний простір: Збірник наукових 

праць. - №20/2. – Дніпропетровськ: 

ПДАБА, 2008. – С.236-241 

- 
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підвищення їх ефективності 

12.  Стратегія та перспективи 

розвитку підприємств різних 

організаційно-правових форм 

Соціум. Наука. Культура. Матеріали 

всеукраїнської науково-практичній 

Інтернет - конференції. - Київ, Інститут 

наукового прогнозування, 

http://www.intconf.org,  2009. – С. 35-37. 

- 

13.  Переваги та недоліки 

підприємств різних 

організаційно-правових форм 

Вирішення економічних проблем в 

наукових здобутках молодих вчених. 

Матеріали міжвузівської науково-

практичної конференції молодих вчених, 

аспірантів і студентів. – Полтава: ПДАА, 

2009. – С. 138-140 

- 

14.  Напрями зростання 

ефективності 

сільськогосподарських 

підприємств 

Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка: 

Економічні науки. Вип. 91. - Харків: 

ХНТУСГ,  2009. – С. 340–346. 

Дорогань 

Л.О., Строчи 

хін Ю.Ф.,  

15.  Вплив ресурсного потенціалу 

на ефективність 

господарської діяльності 

аграрних підприємств.  

Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка: 

Економічні науки. Вип. 105. - Харків: 

ХНТУСГ,  2010 р. – С. 129-136. 

Дорогань 

Л.О. 

16.  Застосування методів 

активізації самостійної 

роботи при вивченні 

аналітичних дисциплін.  

 

Матеріали ХХХХІ науково-методичної 

конференції «Організаційно-методичне 

забезпечення самостійної роботи 

студентів: стан, проблеми, перспективи». 

– Полтава: РВВ ПДАА, 2010 р. – С. 171-

174. 

Кончаковськ

ий Є.О. 

17.  Особливості оцінки 

фінансового стану малих 

підприємств. 

Тези виступів на науково-практичній 

конференції професорсько-

викладацького складу за результатами 

науково-дослідної роботи за 2010 рік. 

(25-26 квітня). – Полтава: Кафедра ЕТЕД 

ПДАА, 2011. – 3-4 

 

18.  Сучасні моделі організації 

аналітичної роботи на 

українських підприємствах.  

 

Тези виступів викладачів кафедри ЕТЕД 

на конференції професорсько-

викладацького складу по результатах 

дослідницької роботи за 2009 р. (21-22 

квітня 2010р.) – Полтава: Кафедра ЕТЕД 

ПДАА, 2010.- С. 4-8. 

Єгорова 

О.В. 

 

 

 

 

 
 


