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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ  
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) 81 

з них,  

кандидатів наук 
60 

докторів наук 11 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 49 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
8 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 13 

 з них,  із захистом дисертації 3 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 4 

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

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

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього  - 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  1 

3. за господарськими договорами із замовниками  18 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 17 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  32 

4.1. 
з них, 

завершених  
- 

4.2. перехідних  21 

4.3. нових  11 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  25 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
10 

5.2.                               у т.ч., завершених  1 

5.3.                                         перехідних 6 
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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  143 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
97 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  46 

2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
72 

3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
67 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 24 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 18 

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

імпакт-фактор 
6 

7. опубліковано монографій, усього 4 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
1 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 69 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
10 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 9 

11. отримано охоронних документів, усього  7 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель 7 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього   - 

13.1. 
з них,  

нової техніки 
- 
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13.2. технологій 1 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   - 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій 1 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього   - 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

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   
1 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах 1 

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. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 10 
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2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 

(перелік  розробок повинен відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво») 
 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження  

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

 

Назва  
Проведення консультацій з питань  

наукових досліджень 

 

Автори розробки  

Маркіна І.А., д.е.н., професор 
 

-   виявлення найбільш 

важливих для покупця 

споживчих та економічних 

критеріїв при виборі товару; 

-   визначення інтегрованого 

показника 

конкурентоспроможності 

продукції підприємства; 

-   групування витрат по 

каналам збуту; 

-   розрахунок показників 

ефективності каналів збуту; 

-   розробка системи 

інструментів стимулювання 

збуту продукції підприємства. 

ФОП Олексієнко 

Анжела Валеріївна,  

вул. Конєва, б. №2, 16, 

м. Полтава  

Акт про  

впровадження 

№70 від. 

15.12.2017 р.  

Проведене консультування 

містило рекомендації щодо 

концентрації збутової діяльності 

підприємства на економічно та 

стратегічно доцільних каналах 

реалізації. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи. 

 
2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

В межах діяльності ФОП Олексієнко Анжела Валеріївна в межах теми «Проведення консультацій з питань  наукових досліджень» Маркіною І.А.  

було проведене консультування, яке містило рекомендації щодо концентрації збутової діяльності підприємства на економічно та стратегічно доцільних 

каналах реалізації, результати якого було використано для формування стратегії розвитку підприємства. Зазначена науково-дослідна робота 

була профінансована за господарським договором із замовником на суму 13200 грн. 
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді 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 Kharchenko, V., 

Ponochovnyi, Y. (с.н.с., 

к.т.н.), 

Mustafa Qahtan 

Abdulmunem, A.-S., 

Andrashov, A. 

Availability models and maintenance 

strategies for smart building 

automation systems considering 

attacks on component vulnerabilities 

Advances in Intelligent 

Systems and Computing  

(Scopus, Web of science) 

Volume 582, 2018, Pages 186-195. 

2 Oleg Ivanchenko, 

Vyacheslav Kharchenko, 

Kyrylo Smoktii, Ivan 

Blindyuk, Boris Moros, 

Leonid Kabak, Dmytro 

Prokopovych-Tkachenko, 

Yurij Ponochovny (с.н.с., 

к.т.н.) 

Semi-Markov Availability Modeling 

for Infrastructure as a Service Cloud 

with Three Pools of Physical and 

Virtual Machines 

Information and 

Communication Technologies 

in Education, Research and 

Industrial Applications. 

(Scopus, Web of science) 

Volume 1844, 2017, Pages 634-644. 

3 Kalinichenko A. (професор, 

д.с.-г.н.), Havrysh V., 

Perebyynis V.  

Sensitivity analysis in investment 

project of biogas plant. 

Applied Ecology and 

Environmental Research  
Volume 15(4), 2017, p. 969-985. 

4 Brzozowska Anna, Bubel 

Dagmara, Kalinichenko 

Antonina (професор, д.с.-г.н.), 

Nekrasenko Larysa  

Transformation of the agricultural 

financial system in the age of 

globalisation. 

Agricultural Economics 

(AGRICECON),  
Volume 63(12), 2017, p. 548-558. 

5 

Писаренко В. П. 

THE ADVANTAGES  

IMPLEMENTING  IT 

TECNOLOGIES IN THE 

ACTIVITIES OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

Scientific Letters of   

Academic  Society of  Michal  

Baludansky 

Volume 5, No. 3/ 2017. – 96 р 

6 
Самойлик Ю.В. 

Рынок продукции животноводства 

как основная подсистема 

Аграрная Экономика. 

(Республика Беларусь). 
2017. – № 10. – С. 56-63 
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агропродовольственного рынка 

7 

Samoilyk Iu.V.  
Globalizations trends of ukraine 

socio-economic development 

PERSPECTIVES – 

JOURNAL ON ECONOMIC 

ISSUES, (Словаччина). 

№ 4, 2017, PP. 38-51 

8 Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Дячков Д.В., к.е.н. 

Оке Опеолува Адедеджі, 

аспірант 

Monitoring the level of sustainable 

development of the enterprise 

Problems and Perspectives in 

Management 

Vol. 15. – Issue 1. – P. 210-219 

9 Маркіна І.А., д.е.н., 

професор, 

М.А. Аль Ширафі, 

аспірант 

Застосування нейронних мереж для 

кластерного аналізу кризового 

стану системи охорони здоров’я 

«Економічний часопис-

ХХІ» 

№162(11-12). – Київ, 2016. – С. 56-62. 

10 Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Сьомич М.І., к.держ. упр., 

доцент 

Гнєдков А.В. к.е.н, доцент 

The Development of the Shadow 

Entrepreneurship in Ukraine 

Revista ESPACIOS Vol.38. – №54, 2017. – [Electronic 

resource]. – Mode access: 

http://www.revistaespacios.com/a17v38n54/ 

17385425.html 

11 Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Сьомич М.І., к.держ. упр., 

доцент 

Дячков Д.В., к.е.н. 

The influence of the shadow economy 

on the socio-economic development 

of Ukraine 

PERSPECTIVES – journal on 

economic issues. 

28. jún 2017. – Volume: 5. – P. 37-50 

12 Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

 

Shadow economy and social 

responsibility 

Journal of Research on Trade, 

Management and Economic 

Development 

№2. – P. 24-29 

13 Коваленко М.В., к.е.н., 

доцент 

Економічне обґрунтування 

впровадження ресурсозберігаючих 

технологій у рослинництві 

Економіка і фінанси 2016. – Вип. 12. – С. 42-51 

(вийшло з друку 13.02.2017 р.) 

14 Вараксина Е. В., к.е.н 

 

Состояние развития 

агропродовольственного комплекса 

Украины 

Humanitar elmlərin 

öyrənilməsinin aktual 

problemləri: Ali 

məktəblərarası elmi məqalələr 

məcmuəsi. – Bakı: Mütərcim, 

2015.– № 1. – С. 351 – 358 
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Статті, прийняті редакцією до друку 

1 

Маркіна І.А., д.е.н., 

професор,  

Шаркова А. В., д.е.н., 

професор, 

Барна М.Ю., д.е.н., доцент  

Entrepreneurship in the shadow 

economy: the case study of Russia 

and Ukraine 

 

Journal of applied economic 

sciences 
- 

 
2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

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

№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1 - Маркіна Ірина Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент 

інноваційної діяльності», 

Одеський національний 

економічний університет, м. 

Одеса, 19-22.04.17 р. 

VI місце 

Радченко Надія Василівна диплом у 

номінації «Менеджер-координатор» 

2 - Маркіна Ірина Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент 

інноваційної діяльності», 

Одеський національний 

економічний університет, м. 

Одеса, 19-22.04.17 р. 

IV місце 

Дяченко Аліна Вікторівна диплом у 

номінації «За наявні компетентності 

в інноваційному менеджменті» 

3 - Маркіна Ірина Анатоліївна, д.е.н., 

професор, Помаз Олександр 

Михайлович, к.е.н., доцент 

ІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» м. 

Диплом переможця 

II місце  

Дяченко Аліна Вікторівна 
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Тернопіль, Тернопільський 

національний економічний 

університет, 02-05.05.17 р. 

4 - Маркіна Ірина Анатоліївна, д.е.н., 

професор, Помаз Олександр 

Михайлович, к.е.н., доцент 

ІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» м. 

Тернопіль, Тернопільський 

національний економічний 

університет,  

02-05.05.17 р. 

Сертифікат про участь Риженко 

Надія Сергіївна 

 

5 Інновації енергозберігаючих 

технологій – шлях до 

енергозалежності 

сільськогосподарських 

підприємств 

Маркіна Ірина Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

 

ІІ тур Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент», 

секція «Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент», 

Київський національний 

університет ім. Т.Шевченка 

23.03.2017 року 

Диплом ІІ ступеня 

Коваленко Наталія Вікторівна 

6 Перспективи використання 

стратегічного управління у 

фермерських господарствах 

Федірець О.В., 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент», 

секція «Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент», 

Київський національний 

університет ім. Т.Шевченка 

23.03.2017 року 

Сертифікат про участь  

Дяченко Аліна Вікторівна 

7 - Помаз Олександр Михайлович, 

к.е.н., доцент 

Гран-прі ІV Міжнародної 

олімпіади з менеджменту 

серед молоді (листопад 2017 

р., м. Київ, НУБіП України) 

Сертифікат про участь  

Дяченко А.В. 

8 - Помаз Олександр Михайлович, 

к.е.н., доцент 

Конкурс «SDGinUkraine: 

LookofNewGeneration (Цілі 

сталого розвитку в Україні: 

погляд нового покоління)»  

Дяченко А.В., Мандалина Н.А., 

Кисіль І. Г., Козленя К. О., 

Ткаченко Н. В. 
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Міжнародні наукові конкурси 

1 Комплексні системи 

енергозабезпечення від 

відновлювальних джерел 

енергії 

Керівник: 

Сакало В. М., к.т.н., доцент 

Виконавці: 

Калініченко В. М., к.т.н., доцент; 

Вакуленко Ю. В., к.с.-г.н., доцент; 

Мінькова О. Г., к.с.-г.н.; 

Ляшенко С. В., к.т.н., доцент; 

Іванов О. М., к.т.н. 

 

Конкурсі спільних українсько-

польських науково-дослідних 

проектів для реалізації у 2018–

2019 рр. між Полтавською 

державною аграрною 

академією (Україна) та 

Опольським університетом 

(Польща). Грантодавець –

Міністерство освіти і науки 

України та Міністерство науки 

та вищої освіти Республіки  

Польща 

Подана заявка 
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ  

 
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  14 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
3 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 3 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших 8 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   12 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
1 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 11 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 17 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 20 

5 Участь в експертних радах, журі 4 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 20 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 12 

8 Інше (вказати) 3 
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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 Конференція (міжнародна) IX Міжнародна науково-практична конференція 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» 
28 квітня 2017 р. 

2 Круглий стіл (вузівський) 

 

Круглий стіл спільно з Торгово-промисловою палатою 

Полтавської обл. для переміщених осіб «Виявлення 

ринкових ніш на продуктовому ринку Полтавської обл. з 

метою організації власної підприємницької діяльності» 

12 травня 2017 р. 

3 Круглий стіл (вузівський) 

 

Круглий стіл «Удосконалення маркетингового 

просування власної продукції та послуг з використанням 

Інтернет-маркетингу» 

20 вересня 2017 р. 

4 Круглий стіл «Кооперативний рух Європи: реальність чи утопія для 

України», м. Полтава, ПДАА 
26 квітня 2017 р. 

5 Круглий стіл «Розвиток малого підприємництва на Полтавщині: 

проблеми та перспективи» 
26 жовтня  2017 р. 

6 Майстер-клас Майстер-клас – тренінг «Психічний стан сучасного 

викладача як форма виразу його іміджу» (модератор 

тренінгу ‒ Шупта І.М., к.п.н., доцент, доцент кафедри 

публічного адміністрування), що проводився 18 травня 

2017 року в рамках наукового пікніка факультету 

економіки та менеджменту з нагоди Фестиваля науки 

ПДАА) 

18 травня 2017 року 

7 Тренінг Тренінг по формуванню стресостійкості в рамках курсів 

навчанння для учнівської молоді, котрі були організовані 

за сприяння Відділу освіти Чутівської РДА, проведений 

доцентом, кандидатом педагогічних наук, доцентом 

кафедри публічного управління та адміністрування, 

керівником психологічної служби Полтавської 

державної аграрної академії Шуптою І. М. 
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8 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми формування, розвитку і 

використання ресурсного потенціалу АПК» 
30 березня 2017 р. 

9 Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

«Розвиток агропродовольчого ринку в умовах 

глобалізації економіки» 
30 листопада 2017 р. 

10 Теоретичний семінар  (кафедральний) «Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектору 

економіки» 

27 лютого 2017 р. 

 

11 Методичний семінар (кафедральний) «Науковий професіоналізм викладача»  23 травня 2017 р. 

12 Міжнародна науково-практична конференція, «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 11-12 травня 2017 р. 

13 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки» 
30 жовтня 2017 р. 

Студентські наукові заходи 

1 Наукова конференція Х студентська наукова конференція «Актуальні 

проблеми права», м. Полтава, ПДАА 
05 грудня 2017 р. 

2 Науково-практична конференція Науково-практична конференція студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю» 

29 березня 2017 р. 

3 І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади З дисципліни «Інформатика» 23–24 лютого 2017 р. 

4 Студентська наукова конференція, 

внутрівузівська 

Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

в економіці, менеджменті та бізнесі 
21.04.2017 р. 

5 Міждисциплінарний семінар, 

внутрівузівський (міжнародна) 

Студентські роботи за науковою тематикою кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій 
29.11.2017 р. 

6 Круглий стіл «Фізичний стан сучасного менеджера як форма виразу 

його іміджу» 
17.05.2017 

7 Круглий стіл «Фізичний і психічний стан сучасного керівника як 

форма виразу його іміджу» 
23.11.2017 

8 Круглий стіл «Фізичний і психічний стан сучасного керівника як 

форма виразу його іміджу» 
30.11.2017 

9 Конференція (вузівська) 

 

Міжкафедральна конференція за результатами 

проходження стажування з фаху II студентами 

факультету економіки та менеджменту ОКР «Магістр»  

березень 2017 р. 

10 Конференція (вузівська) Студентська наукова конференція, присвячена Дню 

студента  
17 листопада 2017 р. 
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11 Конференція (вузівська) внутрішньо вузівська студентська підсумкова 

конференція за результатами вивчення дисципліни 

«Стратегія підприємства» (організатор Самойлик Ю.В.)  

23 травня 2017 р. 

12 Конференція (вузівська) Внутрішньовузівська студентська підсумкова 

конференція за результатами вивчення дисципліни 

«Регіональна економіка» (організатор Помаз Ю.В.)  

7 червня 2017 р. 

13 Студентська конференція за результати 

вивчення дисципліни 
Управління соціальною відповідальністю підприємств 7 грудня 2017 р. 

 

3.3. Участь колективу факультету 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 

1 2 3 4 

1 Писаренко В.В., д.е.н., професор Член спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 Полтавської державної 

аграрної академії  
Постійно 

2 Писаренко В.В., д.е.н., професор Член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 Полтавського 

університету економіки і торгівлі  
Постійно 

3 Писаренко В.В., д.е.н., професор Організатор IX Міжнародної науково-практичної конференції 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» 
 

4 Писаренко В.В., д.е.н., професор Член редакційної колегії Збірника наукових праць науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2017 році  

 

5 Писаренко В.В., д.е.н., професор Член редакційної колегії Вісника ПДАА, №1-2, 2016  

6 Писаренко В.В., д.е.н., професор Член редакційної колегії НАУКОВІ ПРАЦІ ПДАА  

7 Шаравара Тамара Олексіївна 

д.і.н., доцент 

Спеціалізована вчена рада з історичних наук Д.17.051.01 Запорізький 

національний університет 
Протягом року 

8 Шаравара Тамара Олексіївна 

д.і.н., доцент 

Спеціалізована вчена рада з історичних наук К 27.053.02 у ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» 
Протягом року 

9 Шаравара Тамара Олексіївна Член редакційної колегії електронного наукового фахового видання Протягом року 
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д.і.н., доцент «Історія науки і біографістика». 

10 Махмудов Х. З., д.е.н., проф. Зам голови спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 у Полтавській 

державній аграрній академії МОН України 

01 грудня 2017 р., 

29 грудня 2017 р. 

11 Світлична А. В., к.е.н. доц. Організаційний комітет Науково-практичної конференції студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик за 

напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний стан і 

перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів 

економічного профілю»  

29 березня 2017 р. 

12 Козаченко Ю. А., к.е.н. 

Осташова В. О., к.ю.н., доц. 

Щетініна Т. О., к.іст., н, доц. 

Організаційний комітет Х студентської наукової конференції 

«Актуальні проблеми права», м. Полтава, ПДАА 
05 грудня 2017 р. 

13 Калашник О. В., к.т.н., доц. Організаційний комітет ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи 

товарів» м. Полтава, ПУЕТ 

20–22 березня 2017 р. 

14 Писаренко С. В., к. с-г. н., доц. Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні проблеми формування, розвитку і використання ресурсного 

потенціалу АПК», «Actual problems of formation, development and use of 

the resourse potential of AIC», м Полтава, ПДАА 

30 березня 2017 р. 

15 Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

Член редколегії журналу «Zagadnienia Doradztwa Rolniczego», 

Познань, Польща 
2017 

16 Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 
Член редколегії журналу «Вісник ПДАА» 2017 

17 Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

Член редколегії журналу «International Scientific E-Journal «Agricultural 

and Resource Economics»», Електронний журнал, Харків, Україна 
2017 

18 Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

Рецензент у журналі «Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej», 

Ченстохова, Польща 
2017 

19 Галич О. А., к.е.н., доцент Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної 

аграрної академії за спеціальністю 08.00.04 –економіка та управління 

підприємствами та 08.00.03 –економіка та управління національним 

господарством. 

2017 

20 Томілін О.О, д.е.н.,  професор Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної 

аграрної академії за спеціальністю 08.00.04 –економіка та управління 

підприємствами та 08.00.03 –економіка та управління національним 

господарством. 

2017 

21 Томілін О.О, д.е.н.,  професор Член редакційної колегії збірника «Наукові праці Полтавської 2017 
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державної аграрної академії». 

22 Вакуленко Ю. В., к.с.-г.н., доцент Журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Інформатика», кафедра економічної кібернетики та інформаційних 

технологій, ПДАА, Полтава 

23–24 лютого 2017 р. 

23 Вакуленко Ю. В., к.с.-г.н., доцент Оргкомітет науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик за 

напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний стан і 

перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів 

економічного профілю»  

квітень 2017 р. 

24 Вакуленко Ю. В., к.с.-г.н., доцент Оргкомітет Студентської наукової конференції «Cучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики в економіці, менеджменті та 

бізнесі» 

21.04.2017 р. 

25 Вакуленко Ю. В., к.с.-г.н., доцент Оргкомітет Студентської наукової конференції, присвяченої Дню 

студента 
16.11.2017 р. 

26 Вакуленко Ю. В., к.с.-г.н., доцент Оргкомітет Міждисциплінарного семінару «Студентські роботи за 

науковою тематикою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій» 

29.11.2017 р. 

27 Поночовний Ю. Л., к.т.н., с.н.с. Program Committee Member (PC member Workshop TheRMIT) 

3trd International Workshop THERMIT-DESSERT2017 Theory of 

Reliability and Markov Modeling for Information Technologies –

Dependable Systems, Services and Technologies(in frameworks of the 

Conference ICTERI2017 

post-proceedings volume by Springer Communications in the Computer and 

Information Science (CCIS) series (Scopus, WoS) 

http://icteri.org/icteri-2017/wp-content/uploads/2017/02/ICTERI_2017-

CFP-TheRMIT.pdf. 

квітень 2017 р. 

28 Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Голова організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Децентралізація влади в Україні: виклики та можливості 

для міст обласного значення» 

1 листопад 2017 р. 

29 Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Член спеціалізованої вченої ради Запорізького класичного приватного 

університету Д17.127.03 
Протягом 2017 р. 

30 Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Член спеціалізованої вченої ради Полтавської державної аграрної 

академії Д44.887.01 
Протягом 2017 р. 

31 Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Редакційна колегія збірника наукових праць ПДАА 

 
Протягом 2017 р. 
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32 Мирна Ольга Володимирівна, 

к.е.н., доцент 

Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Децентралізація влади в Україні: виклики та можливості 

для міст обласного значення» 

1 листопад 2017 р. 

33 Макаренко П. М., д.е.н., професор член Спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 ПДАА Постійно (7 засідань) 

34 Макаренко П. М., д.е.н., професор член редакційної колегії наукового фахового журналу «Наукові праці 

ПДАА» 
1 

35 Макаренко П. М., д.е.н., професор Член редакційної колегії «Вісник ПДАА» 1 

36 Макаренко П. М., д.е.н., професор Член організаційного комітету та редакційної колегії Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Розвиток агропродовольчого ринку 

в умовах глобалізації економіки» (30 листопада 2017 р.) 

1 

37 Березіна Л.М., д.е.н., професор Член організаційного комітету та редакційної колегії Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Розвиток агропродовольчого ринку 

в умовах глобалізації економіки» (30 листопада 2017 р.) 

1 

38 Березіна Л.М., д.е.н., професор 1.Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської 

державної аграрної академії (7 засідань) 

2.Член спеціалізованої вченої ради Д 08.804.01 Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету (7 засідань) 

Постійно (14 засідань) 

39 Помз Ю.В., к.і.н., доцент Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації 

економіки» (30 листопада 2017 р.) 

1 

40 Самойлик Ю.В., к.е.н., доцент 

 

Офційний опонент по захисту дисертації Вислободської Галини 

Петрівни на тему: “Розвиток виробничих послуг у сільському 

господарстві”, представлену до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 

36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті 

Міністерства освіти і науки України на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

13 червня 2017 р 

41 Самойлик Ю.В., к.е.н., доцент 

 

Член організаційного комітету та редакційної колегії Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Розвиток агропродовольчого ринку 

в умовах глобалізації економіки» (30 листопада 2017 р.) 

1 

42 Самойлик Ю.В., к.е.н., доцент 

 

Член організаційного комітету та редакційної колегії Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми 

формування, розвитку і використання ресурсного потенціалу АПК» 

(30 березня 2017 р.)  

1 

43 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член  редакційної колегії Экономико-правовой журнал «Бизнес, з 2013 р. 
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Образование, Право» / Росія  

44 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член редакційної колегії Вестник Волгоградского государственного 

университета / Росія  
з 2013 р. 

45 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член  редакційної колегії Вопросы современной экономики / Росія  з 2013 р. 

46 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член  редакційної колегії MANEKO / Словаччина  з 2014 р. 

47 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член  редакційної колегії International Journal of Environmental and 

Science Education – IJESE / Нідерланди  
з 2016 р. 

48 Маркіна І.А., д.е.н., професор Експерт Управління ліцензування, акредитації та нострифікації 

Міністерства освіти і науки України 
з 2001 р. 

49 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України 

зі спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

50 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член спеціалізованої вченої ради Полтавської державної аграрної 

академії 
з 2016 р. 

21 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член журі ІІ туру Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Менеджмент» Київський національний 

університет ім. Т.Шевченка  

23 березня 2017 р. 

52 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування» м. Тернопіль, 

Тернопільський національний економічний університет,  

02-05 травня 2017 р.  

53 Маркіна І.А., д.е.н., професор Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», Одеський 

національний економічний університет, м. Одеса 

19-22 квітня 2017 р. 

54 Сазонова Т.О., к.е.н., доцент Голова науково-методичної ради» Полтавської державної аграрної 

академії зі спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

55 Потапюк І.П., к.е.н. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», Одеський 

національний економічний університет 

20-22 квітня 2017 р. 
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3.4.  Участь колективу факультету 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 Писаренко В.В., д.е.н.,професор 
Міжнародна виставка для галузі плодоовочівництва України 

і країн СНД (5-7 грудня 2017 р., м. Київ, МВЦ) 
 

  

V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання сучасної аграрної науки» (15.11.2017 р., Уманський 

національний університет садівництва) 

 

2 Комаріст О.І., к.е.н., доцент 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» (м. 

Полтава, 28 квітня 2017 р.) 

 

  

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Економічні перспективи підприємництва в Україні» (26–27 

жовтня 2017 р., м. Ірпінь, Університет ДФС України) 

 

  

Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг 

майбутнього: виклики та реалії» (м. Київ, 25 жовтня 2017 р., 

Навчально-науковий інститут менеджменту та 

підприємництва ДУТ, Державний університет 

телекомунікацій 

 

  

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, 

фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та за 

кордоном» (Полтава, 20 жовтня 2017 р.)  

 

  

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки». – 

Полтава: ПДАА , жовтень 2017р. 

 

3 
Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

ІХ Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki (IХ 

Загальнопольський фестиваль екоенергетики), 21–

23.11.2017, м. Ополе, Польща 

Угода про співпрацю 

Сертифікат 

4 Вакуленко Ю. В., к.с.-г.н., доцент ІХ Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki (IХ 

Загальнопольський фестиваль екоенергетики), 21–

Сертифікат 
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23.11.2017, м. Ополе, Польща 

5 Мінькова О. Г., к.с.-г.н. ІХ Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki (IХ 

Загальнопольський фестиваль екоенергетики), 21–

23.11.2017, м. Ополе, Польща 

Сертифікат 

6 Копішинська О.П. , к.ф.-м.н., 

доцент 

Міжрегіональна спеціалізована виставка «АГРОПРОМ – 

ПОЛТАВА 2017», 24-25 жовтня 2017 р. 

 

7 Уткін Ю. В., к.т.н., доцент Міжрегіональна спеціалізована виставка «АГРОПРОМ – 

ПОЛТАВА 2017», 24-25 жовтня 2017 р. 

 

8 

Самойлик Ю.В., к.е.н., доцент 

Участь у міжнародному проекті ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток орієнтований на громаду»: вивчення досвіду 

м. Горішні Плавні щодо розвитку міста в рамках реалізації 

міжнародного проекту ЄС/ПРООН (15 листопада 2017 р.) 

 

9 
Демиденко Л. М., к.е.н., доцент 

 

Участь у виїзному засіданні в ТОВ «Карлівське 

сільськогосподарське підприємство «ЛОС» (24 жовтня 

2017 р.) 
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ  
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 радою, усього 
4 

3 Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 28 

4 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього 4 

 

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

новітнім обладнанням, тощо ) 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 

1    

 

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

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 

1 2 3 4 5 

1 

Управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації 

Проходження виробничої та переддипломної 

практики здобувачів вищої освіти зі спеціальності 

035 «Філологія» на базі Управління культури 

Полтавської обласної державної адміністрації  

Договір про 

співробітництво, термін 

дії 04.04.2017 – 

04.04.2021 

 

2 

Полтавська обласна 

державна 

адміністрація 

Круглий стіл «Облік, звітність і оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва» 

Співробітництво із 

Полтавською обласною 

державною 

адміністрацією в 

рамках реалізації 

«Комплексної програми 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва у 

Полтавській області на 

2017-2020 роки» 

Обговорення дискусійних 

питань. 

Програма має на меті 

створення сприятливих 

умов для розвитку малого 

та середнього 

підприємництва шляхом 

спрямування дій місцевих 

органів виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів 

підприємництва, 

громадських організацій та 

об’єднань підприємців для 

підвищення їх ролі у 

вирішенні завдань 

соціально-економічного 

розвитку та забезпечення 

конкурентоспроможності 

області. 

 

3 
Круглий стіл «Заснування власної справи – від мрій 

до слава» 

4 

Круглий стіл «Основи бізнес планування»  

 



 27 

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) 

- На кафедрі менеджменту діє 1 угода: зі ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» Карлівського району Полтавської 

області «Угода про створення філії кафедри менеджменту» з  метою  поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців 

шляхом поєднання теоретичного та практичного навчання; поглибленого вивчення новітніх технологій виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва, та її переробки; формування у студентів навичок управлінської роботи; 

проведення спільних наукових досліджень. В межах  даної  угоди студенти мають змогу проходити практичну 

підготовку на зазначеному товаристві,  також  використовувати дані отримані на ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» 

для проведення наукових досліджень та написанні курсових і дипломних робіт. 

- Викладачем  кафедри  менеджменту проведено консультування ФОП Олексієнко Анжела Валеріївна, м. 

Полтава, з метою розробок та впровадження рекомендацій щодо концентрації збутової діяльності підприємства на 

економічно та стратегічно доцільних каналах реалізації. 

- Проведення круглих столів з учасниками  Полтавської обласної державної адміністрації в рамках реалізації 

«Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки». 

Програма має на меті створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва шляхом 

спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, 

громадських організацій та об’єднань підприємців для підвищення їх ролі у вирішенні завдань соціально-економічного 

розвитку та забезпечення конкурентоспроможності області. 

- Укладено  угоду про  співробітництво  з Кооперативно-торговим університетом Молдови про  розробку та 

вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур; обмін зразками сільськогосподарських культур 

нових сортів українського та бельгійського відбору з метою проведення наукових досліджень та лабораторних аналізів; 

розробку спільних науково-дослідних програм та їх впровадження у відбір рослин, моніторинг родючості ґрунтів з 

експериментальних та посівних родовищ, захист рослин, зберігання та переробку продуктів рослинництва; обмін 

дослідниками з метою проведення наукових досліджень, організації та проведення наукових конференцій, семінарів 

тощо; обмін методичними матеріалами та науковими публікаціями; обмін учнями (навчальна практика, літні школи, 

студентські наукові конференції тощо); розробка та впровадження спільних міжнародних проектів; участь у 

міжнародних сільськогосподарських виставках з метою реалізації вищезгаданих напрямків співпраці. 

- Укладено договір  співробітництво про з ГО «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку» 

задля проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем соціально-економічного розвитку України і країн 
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Європи, реалізації спільних науково-освітніх проектів, наукових та науково-практичних конференцій, зустрічей, 

круглих столів, а також інших заходів. 
 

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 

1 

Україна Полтавська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека імені І.П. 

Котляревського 

Проходження ознайомчої навчальної 

практики здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності 035 «Філологія» 

Угода про 

співробітництво, 

термін дії 

18.10.2017 – 

31.12. 2019 

 

2 

Україна Полтавський 

художній музей імені 

М. Ярошенка 

Проходження виробничої та 

переддипломної практики здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 035 

«Філологія» 

Договір про 

співробітництво, 

термін дії 

20.03.2017 – 

01.09.2021 

 

3 

Україна Національний музей-

заповідник 

українського 

гончарства 

Проходження ознайомчої навчальної 

практики здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності 035 «Філологія» 

Договір про 

співробітництво, 

термін дії 

28.11.2017 – до 

моменту 

розірвання чи 

вичерпання 

предмета 

домовленості 

 

4 

Україна Національний 

аерокосмічний 

університет імені 

НДР Д503-9/2015-Ф «Наукові основи, 

методи та засоби зеленого комп'ютингу 

та комунікацій» 

План роботи 

здобувача (2014-

2017 рр.) 

Публікація 6 статей, що 

індексуються Scopus (Web 

of scienсе) 
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М. Є. Жуковського 

«Харківський 

авіаційний інститут» 

5 

Україна ТОВ «АПК 

Докучаєвські 

чорноземи» 

стажування студентів та аспірантів на 

базі академічних установ 

угода,  

1.05.2014 р. – 

1.05.2019 р. 

Проходження практики на 

зазначеному товаристві,   

проведення наукових 

досліджень,  впровадження 

результатів  курсових і 

дипломних робіт 

6 

Україна ФОП Олексієнко 

Анжела Валеріївна 

Проведення консультування Акт виконаних 

робіт № 70 від 

15.12.2017 р. 

Підвищення ефективності 

діяльності  ФОП. 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 

Польща Опольський 

університет 

Тематика досліджень, видавнича 

діяльність 

Угода Публікація 8 статей, що 

індексуються в 

наукометричних базах (Web 

of science, Scopus, Index 

Copernicus), учать у 

Загальнопольському 

фестивалі екоенергетики  

2 

Польща Академії торгівлі і 

послуг в Познані 

Підвищення кваліфікації по програмі 

Erasmus+ в рамках 

Letter of 

confirmation for 

Staff Training, 

21.05.2017-

27.05.2017, 

Академія торгівлі 

і послуг 

Набуто досвід практичної 

роботи та професійної 

діяльності, поглиблено і 

розширено професійні 

знання, уміння і навички, 

засвоєно інноваційні 

технології, форми, методи 

та засоби навчання, вивчено 

педагогічний досвід, 

методів управління, 

застосування інноваційних 

технологій реалізації змісту 

навчання, що передбачає 

його диференціацію, 

індивідуалізацію, 
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запровадження 

дистанційних, 

інформаційно-

комунікативних технологій 

навчання, зміцнено 

міжкультурну  та 

міждисциплінарну 

комунікації, підвищено 

рівень  знань іноземної  

мови 

3 

Молдова Кооперативно-

торговий університет 

Молдови 

(Trade Cooperative 

University of Moldovа) 

Розробка та вдосконалення технологій 

вирощування сільськогосподарських 

культур; 

Обмін зразками сільськогосподарських 

культур нових сортів українського та 

бельгійського відбору з метою 

проведення наукових досліджень та 

лабораторних Аналізів; 

Розробка спільних науково-дослідних 

програм та їх впровадження у відбір 

рослин, моніторинг родючості ґрунтів з 

експериментальних та посівних 

родовищ, захист рослин, зберігання та 

переробку продуктів рослинництва; 

Обмін дослідниками з метою 

проведення наукових досліджень, 

організації та проведення наукових 

конференцій, семінарів тощо; 

Обмін методичними матеріалами та 

науковими публікаціями; 

Обмін учнями (навчальна практика, 

літні школи, студентські наукові 

конференції тощо); 

Розробка та впровадження спільних 

міжнародних проектів; 

Угода про 

співробітництво 

Agreement 

on collaboration 

between Poltava 

State Agrarian 

Academy 

(Ukraine) and 

Trade Co-

operative 

University of 

Moldova 

(Moldova) 

 

2017-2022 

Проведення спільних 

досліджень.  

Надання допомоги в 

публікації наукової роботи, 

статей тощо у провідних 

професійних виданнях своїх 

країн. 
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Участь у міжнародних 

сільськогосподарських виставках з 

метою реалізації вищезгаданих 

напрямків співпраці. 

4 

Чехія ГО «Науково-

дослідний інститут 

соціально-

економічного 

розвитку» (далі – 

НДІСР 

Об’єднання наукового, практичного, 

наукового-дослідного та 

викладацького потенціалу Сторін, 

задля проведення спільних наукових 

досліджень з актуальних проблем 

соціально-економічного розвитку 

України, реалізації спільних науково-

освітніх проектів, наукових та науково-

практичних конференцій, зустрічей, 

круглих столів, а також інших заходів, 

що виходять за межі вказаних напрямів 

і не суперечать статутній діяльності 

сторін, прагнучи налагодити і зміцнити 

практику між інститутського 

співробітництва, уклали цей Договір та 

домовились про наступне. 

 

 

 

 

Договір № 147/16 

 

№4 від 

28.02.2017 р. 

 

Договір укладено  

на строк до 

31.12.2022 року 

Розробка та впровадження 

результатів спільних 

наукових досліджень та 

підтримка проектів у галузі 

освіти і науки. 

Організація та проведення 

спільних наукових та 

освітніх заходів: 

конференцій, круглих 

столів, семінарів, вебінарів 

тощо. 

Підготовка та видання 

спільних монографій, 

збірників наукових праць, 

навчальних посібників, 

підручників, тощо; 

Розбудова партнерської 

мережі науки, освіти та 

бізнесу, комерціалізація 

конкурентоспроможних 

інтелектуальних продуктів 

Сторін на практиці 

функціонування 

вітчизняних бізнес-

структур, зокрема, у рамках 

щорічних двох науково-

практичних конференцій, а 

саме: «Наукові розробки, 

передові технології, 

інновації» та «Економічний 

розвиток: теорія, 
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методологія, управління». 

Обмін інформацією та 

досвідом науково-

педагогічних кадрів, що має 

важливе значення для 

розвитку науково-дослідної 

та освітньої діяльності 

Сторін. 

Підготовка та публікація 

статей у фахових виданнях, 

міжнародних виданнях, а 

також монографій, 

підручників, навчальних 

посібників та інших 

публікацій наукового 

характеру, що видаються 

Сторонами.  

Спільне рецензування 

рукописів монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, авторефератів 

докторських та 

кандидатських дисертацій, 

експертиза науково-

дослідних робіт тощо.  
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

5.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

Кафедра маркетингу: для організації наукової роботи студентів старших курсів економічних спеціальностей, під керівництвом д.е.н., 

професора, завідувача кафедри маркетингу Писаренка В.В., створено науковий гурток з маркетингу «Новітній маркетинг». На засіданнях 

гуртка студенти та викладачі кафедри досліджують актуальні питання маркетингової діяльності відомих підприємств, здійснюють аналіз 

ринку, проводять маркетингові дослідження. Крім того, відвідувати засідання гуртка та отримувати необхідні консультації мають 

можливість всі бажаючі. Слухачам курсу надається можливість приймати участь в екскурсіях на виробництво, працювати у фокус групах, 

відвідувати профільні заходи. Крім того, вони мають право на участь у різноманітних конкурсах. Засідання наукового гуртка проходять один 

раз на місяць, результати наукової студентської діяльності обговорюються на наукових семінарах кафедри, де консультанти та наукові 

керівники звітують про хід наукових досліджень. 

Кафедра підприємництва і права: науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти на кафедрі підприємництва і права ведеться 

систематично і в рамках наукової роботи і тематики кафедри. Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри є активними 

учасниками науково-практичних конференцій та круглих столів, які проводяться на базі Полтавської державної аграрної академії та в інших 

вузах. Також на кафедрі дії 2 наукових гуртка («Лідер», «Правовий диспут»), які активізують та систематизують науково-дослідну роботу 

здобувачів вищої освіти, що оприлюднено у формі звітів та планів наукових гуртків. 

Кафедра менеджменту: Студентами спеціальності «Менеджмент» прийнято  участь у 11 наукових конференціях та круглих столах як 

в ПДАА, так і за її межами, опубліковано 14 статей у фахових виданнях  та близько 120 тез доповідей. 

Студенти  спеціальності «Менеджмент» Радченко Надія Василівна та Дяченко Аліна Вікторівна прийняли участь у ІІ-му етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» в Одеському національному економічному  

університеті, м. Одеса, 19-22.04.2017 р. За результатами отримали  дипломи: VI місця  у номінації «Менеджер-координатор» та IV місця у 

номінації «За наявні компетентності в інноваційному менеджменті» відповідно. 

Студенти  спеціальності «Менеджмент» Риженко Надія Сергіївна та Дяченко Аліна Вікторівна прийняли участь у  

ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» в Тернопільському 

національного економічного університету, м. Тернопіль, 02-05.05.2017 р. За результатами  Дяченко Аліна Вікторівна отримала  диплом ІІ 

ступеня. 

Студентка Коваленко Наталія Вікторівна прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент», секція «Інноваційний та інвестиційний менеджмент» в Київському національному університеті ім. Т. 

Шевченка, 23.03.2017 року з науковою роботою на тему «Інновації енергозберігаючих технологій – шлях до енергозалежності 

сільськогосподарських підприємств», де здобула перемогу і отримала диплом ІІ ступеня. В цьому ж  конкурсі прийняла участь студентка 

Дяченко Аліна Вікторівна з  науковою роботою «Перспективи використання стратегічного управління у фермерських господарствах».   
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Студентка Дяченко А.В. під керівництвом к.е.н., доцента Помаза О.М. взяла участь у Гран-прі ІV Міжнародної олімпіади з 

менеджменту серед молоді (листопад 2017 р., м. Київ, НУБіП України) від Полтавської державної аграрної академії в номінації «Практики і 

методи менеджменту». 

Студенти Дяченко А.В., Мандалина Н. А., Кисіль І. Г., Козленя К. О., Ткаченко Н. В. під керівництвом к.е.н., доцента Помаза О.М. 

взяли участь у конкурсі «SDGinUkraine: LookofNewGeneration (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)» (команда 

«Оптимісти» від Полтавської державної аграрної академії (1.09.2017 – 15.12.2017), компанія АГРОТЕХСОЮЗ.  

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 186 

з них,   

самостійно студентами 
74 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  14 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 14 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

науково-дослідних робіт, усього  
5 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 4 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 4 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  9 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 9 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  2 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 2 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 
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Розділ 6. ІНШЕ 
 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 

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. 
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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 
Дедухно А. В. Перформативи в мові й мовленні (на матеріалі української мови) : Монографія / А. В. Дедухно. – К. : Видавництво Ліра-

К, 2017. – 212 с. 

2 
Olha Minkova, Antonina Kalinichenko, Anna Brzozowska. Effective management of agricultural enterprise at different levels of ecologization. 

Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology, 2017. – 144 pages. ISBN 978-83-65179-86-9. 

3 

Управління проектами: особливості та ризики /Писаренко В.П.. С. 41-49; Управління проектами в умовах невизначеності і 

ризиків /Писаренко В.П.. С. 49-56; Проектні ризики та їх кваліфікація /Писаренко В.П.. С. 56-61; Управління ризиками під час 

реалізації інноваційних проектів /Писаренко В.П.. С. 61-65; Проекти ПООН та ЄС на Полтавщині /Писаренко В.П.. С. 148-

165; Швейцарсько – український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO /Писаренко В.П.. С. 165-169; Проект ЄС та 

ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» /Писаренко В.П.. С. 169-174; Українсько – німецьке співробітницто між 

Проектом GIZ«Енергоефективність у громадах» та консорціумом міст /Писаренко В.П. С. 174-179; // Кращі самоврядні практики з 

проектної діяльності: Полтавщина: Монографія / За наук. редакції : д.держ.упр В.Писаренка., д.держ.упр. П. Ворони – Полтава. 2017. – 

387 с.  

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

1 

Комаріст О.І., Алдохіна Н.І. Використання соціальних мереж у внутрішньому маркетингу як засіб підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкуренто-спроможності підприємств : 

монографія / за загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017. – 514 с. - С. 170- 183 

2 

Основи маркетинг-менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності агарних підприємств / В.І. Даниленко, Ю.П. Калюжна, Л.М. 

Кошова // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики [монографія] Маркіна І.А., Аранчій В.І., Сафонов Ю.М., Лепейко Т.І. та 

ін. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: / за ред. І.А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 579 – 585. 

3 

Джерела енергозбереження у аграрному секторі України та країн світу / Ю.П. Калюжна, Н.Ю. Процюк, Я.В. Радіонова // Розробка та 

вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії [монографія] / за ред. 

О.О.Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. – С. 46 – 55. 

4 

Концептуальні основи сутності конкурентоспроможності підприємства та управління нею / Шульга Л.В., Загребельна І.Л. //  

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: [монографія] // Маркіна І.А., Аранчій В.І., Сафонов Ю.М., Лепейко Т.І. та ін. за ред. 

І.А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 683 – 693. 

5 
Управління маркетингом в умовах глобалізації / Хурдей В.Д. //  Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: [монографія] // 

Маркіна І.А., Аранчій В.І., Сафонов Ю.М., Лепейко Т.І. та ін. за ред. І.А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 344 – 
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353. 

6 

Писаренко В. В. Методологічні підходи оцінки екологізації аграрного виробництва в Україні / В. В. Писаренко, А. С. Льовин // 

Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії: колективна 

монографія / за ред.. О. О. Горба, Т. О. Чайки, І. О. Яснолоб. – П.: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс»., 2017. – с. 168 – 174 

7 

Жорник І.І. Характеристика та прогалини законодавства України у сферi альтернативної енергетики / А.В. Молчанова, М.А. Галицька, 

Н.В. Демяненко, І.І. Жорник // Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних 

джерел енергії : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : Видавництво «Сімон», 2017. – С. 281 – 

291. 

8 
Командний менеджмент в системі сучасного управління персоналом / Осташова В. О.,  Сазонова Т. О.// Менеджмент ХХІ століття: 

глобалізаційні виклики: [кол. монографія]. / [за заг. ред. проф. І. А. Маркіної] – Полтава : ТОВ Сімон, 2017. – С. 314-320. 

9 
Адміністративно-територіальний устрій Полтавської області в умовах реформи децентралізації / Бардіна Т. О. // Менеджмент ХХІ 

століття: глобалізаційні виклики: [кол. монографія / [Ю.М. Сафонов, І. А. Маркіна, В. І. Аранчій та ін.]. – Полтава: "Сімон", 2017. – 728  

10 

Основні тенденції та сучасна парадигма соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств / А.В. Світлична, О.С. 

Михайлова  // Соціально-економічний аспект економіки підприємства: [кол. монографія / О. Є. Бавико, С.В.Волошина,Н. В. Лохман та 

ін.; під. заг. ред. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги, Донець. Нац. Ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ФОП 

Залозний В.В.,2017. – с. 49-70. 

11 

Яснолоб І.О. Енерго-економічні перспективи розвитку біоенергетики в Україні / І.О. Яснолоб, Т.О. Чайка // Розробка та вдосконалення 

енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, 

Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : Видавництво «Сімон», 2017. – 312 с.  

12 

Yasnolob І. The Concept of Creating and Effective Functioning of Energy Independent Rural Territories / O. Gorb, T. Chayka, I. Yasnolob // 

Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії : колективна 

монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : Видавництво «Сімон», 2017. – 312 с. 

13 

Яснолоб І.О. Підвищення ефективності раціонального використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій / І.О. Яснолоб, 

Т.О. Чайка // Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно-стабільних територій : колективна монографія / за ред. П.В. 

Писаренка, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : Видавництво «Сімон», 2017. – 246 с. 

14 

Щетініна Т. О. Сучасні тенденції публічного управління: історичне підґрунтя та перспективи розвитку // Управління соціально-

економічним розвитком в умовах змін : монографія [За заг. ред. док. н. держ. упр., проф. Т. М. Лозинської ] / Т. О. Щетініна. – Полтава 

: ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. – С.85-95, 246-247. 

15 

Сьомич М. І. Формування ефективної системи мотивації праці найманих працівників підприємств в умовах ринкової економіки та 

шляхи її вдосконалення / М. І. Сьомич // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. – 

Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 647-655. 

16 

Махмудов Х. З. Сучасні тенденції створення в роботи молочарських кооперативів в Україні / Х. З. Махмудов, І. В. Махмудова // 

«Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії» [монографія] – 

Полтава, 2017. – 127-132. 

17 Енерго-економічні перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Т. О. Чайка Х. З., І. О. Яснолоб // «Розробка та вдосконалення 
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енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії» [монографія] – Полтава, 2017. – 86-93. 

18 

Велит І. А. Енеогоефективні джерела світла для вирощування томатів в умовах закритого ґрунту / І. А. Велит, С. В. Ляшенко, 

А. В. Калініченко // Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел 

енергії: [колективна монографія]. – П.: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. – С. 101–117. 

19 

Antonina Kalinichenko, Oleg Gorb, Ilona Yasnolob. Zarządzanie konkurencyjnością jako element zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego 

przedsiębiorstw na Ukrainie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach 
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