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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) 93 

з них,  

кандидатів наук 
64 

докторів наук 20 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 50 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
13 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 9 

 з них,  із захистом дисертації 3 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 3 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього 5 
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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  2 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
1 

1.2. спеціального фонду державного бюджету 1 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  4 

3. за господарськими договорами із замовниками  26 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
- 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 38 

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

4.1. 
з них, 

завершених  
2 

4.2. перехідних  18 

4.3. нових  12 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  33 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
10 

5.2.                               у т.ч., завершених  - 

5.3.                                         перехідних 10 
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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  161 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
119 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  42 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
76 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
86 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 216 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 25 

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

імпакт-фактор 
4 

7. опубліковано монографій, усього 4 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
2 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 89 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
53 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 5 

11. отримано охоронних документів, усього  4 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель 4 

12. отримано свідоцтв авторського права - 
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13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього   3 

13.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій 3 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   28 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій 28 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього   8 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій 8 

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. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

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   
1 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
1 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 
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18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 10 

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 

 

Одарущенко Олена Борисівна, 

к.т.н.  

Сприяє позитивним 

результатам сертифікації 

перспективної 

інформаційно-управляючої 

платформи (ЦІУП) RadICS  

ТОВ НВП «Радікс», 

м. Кропивницький  

вул. Академіка Тамма 

29 

08.11.2019 Налагоджено співпрацю 

 

Назва  
Проведення консультацій з питань  

наукових досліджень, їх організації 

та наукового обслуговування на тему:  

«Оцінка рівня 

конкурентоспроможності продукції 

підприємства та ефективності роботи 

каналів збуту» 

 

Автори розробки  

Маркіна І.А., д.е.н., професор, 

Лозинська Т.М., д.е.н., професор, 

Березіна Л.М., д.е.н., професор, 

Томілін О.О., д.е.н., доцент, 

Дорофєєв О.В., к.е.н., доцент, 

Воронько-Невіднича Т.В., к.е.н., 

доцент, 

Помаз  О.М. к.е.н., доцент, 

Сазонова Т.В., к.е.н., доцент, 

-   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. 

ФГ «Федорівка і Ко», 

вул. Хмельницького Б., 

б. 3, с. Федорівка 

Карлівського району  

Акт  приймання-

передачі 

виконаних робіт 

№41/3 від 

15.11.2019 р.  

Проведене консультування 

містило рекомендації щодо 

концентрації збутової діяльності 

підприємства на економічно та 

стратегічно доцільних каналах 

реалізації. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи. 
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Коваленко  М.В., к.е.н., доцент, 

Федірець О.В.,к.е.н., доцент, 

Шульженко І.В., к.е.н., доцент 

Дячков Д.В.,к.е.н., доцент 

Потапюк І.П.,к.е.н., доцент 

Вараксіна О.В., к.е.н., доцент, 

Вороніна В.Л., к.е.н. 

Осташова В.О., к.ю.н., доцент, 

Олійник А.С., к.е.н., ст. викладач  

Лопушинська О.В. асистент 

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

В межах діяльності ФГ «Федорівка і Ко» проведено консультації з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування 

на тему: «Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємства та ефективності роботи каналів збуту» викладачами і працівниками 

кафедри менеджменту на чолі з д.е.н., професором І.А. Маркіною. 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 31600 грн. 

 

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 Tamara Sharavara, Oleh Horb, 

Viktoriia Liulka, Yasnolob Ilona. 

Civil position 

formation for high 

er education 

students on the basis 

od social 

Redakcja 

naukowa 

Szyszka M. 

194 р. Р. 147-154. 
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competence 

2 Kalinichenko Antonina (д.с.-г.н., 

професор), Havrysh. Valeri 

Preliminary 

assesment of biogas 

projects 

Archives of 

Environmental 

Protection 

Vol. 45, No 1, pp. 68–83, DOI: 10.24425/aep.2019.126423 

3 Kolomiiets Yu.V., Grygoryuk I.P., 

Butsenko L.M., Kalinichenko A.V. 

(д.с.-г.н., професор) 

Biotechnological 

control methods 

against 

phytopathogenic 

bacteria in tomatoes 

Applied ecology 

and 

environmental 

research 

Nr 17(2), p. 3215-3230.  

DOI: 10.15666/aeer/1702_32153230 

4 Kalinichenko Antonina (д.с.-г.н., 

професор), Havrysh Valerii  

Environmentally 

friendly fuel usage: 

economic margin of 

feasibility 

Ecological 

Chemistry and 

Engineering S. 

Nr 26(2), pp. 241-254. 

DOI  10.1515/eces-2019-0030 

5 Antonina Kalinichenko (д.с.-г.н., 

професор), Valerii Havrysh, Igor 

Atamanyuk.   

The Acceptable 

Alternative Vehicle 

Fuel Price 

Energies  Nr 12(20), р. 3889.  

DOI: 10.3390/en1220388 

6 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 
(Iuliia Samoilyk, Mykola Zos-Kior, 

Valerii Illin, Olena Illina) 

 

The globalization 

trends of the 

agrarian sector 

development. 

Proceedings of 

the 6th 

International 

Conference on 

Strategies, 

Models and 

Technologies of 

Economic 

Systems 

Management 

(SMTESM 2019). 2019. Vol. pp. 6-9. https://doi.org/10.2991/smtesm-

19.2019.2. Web-site: https://www.atlantis-

press.com/proceedings/smtesm-19/125917610 (Web of science). 

7 Пантелеймоненко А.О., д.е.н., 
професор 

(Honcharenko V., Panteleimonenko 
A., Pozhar A., Stetsenko V.) 

 

Cooperatives in IT 

sector: theoretical 

and practical 

aspects.  

Periodicals of 

Engineering and 

Natural 

Sciences.  

Vol. 7. No. 2.  August 2019. P. 597-

607.  URL: http://pen.ius.edu.ba/index.php/pen/article/ 

view/570/327 (Scopus) 

8 Миколенко І.М., к.е.н., доцент 
(V. Babenko1, I. Perevozova, O. 

World 

informatization in 

Global Journal 

of 

Article 29, Volume 5, Special Issue, 2019, Page 172-179. (0,36 

др.арк.) (Scopus) 

https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.2
https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.2
https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917610
https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917610
http://pen.ius.edu.ba/index.php/pen/article/%20view/570/327
http://pen.ius.edu.ba/index.php/pen/article/%20view/570/327
https://www.gjesm.net/issue_5369_5631_.html
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Mandych, T. Kvyatko, O. Maliy, I. 
Mykolenko) 

conditions of 

international 

globalization: 

Factors of influence  

Environmental 

Science and 

Management 

(SCOPUS index 

and ISI WoS) 
9 Загребельна І.Л., к.е.н., доцент  

(Ilona YASNOLOB, Oleg 
GORB, Yuliia KOZACHENKO, 
Oleksandr KALIAN, Tetyana 
BOROVYK, Iryna 
ZAHREBELNA) 

 

Energy 

independence and 

energy efficiency of 

populated areas in 

the system of 

management. 

Journal of 

Environmental 

Management 

and Tourism, 

[S.l.], 

v. 10, n. 3, p. 538-549, july 2019. doi: 
https://doi.org/10.14505//jemt.v10.3(35).09. (Scopus) 

 

10 Волкова Н.В., к.е.н. 
(Pylypenko, K.A.; Babiy, I.V.; 
Volkova, N.V.; Lev K. Feofanov, 
L.K.; Kashchena, N.B.) 

 

Structuring 

economic security 

of the organization 

Journal of 

Security and 

Sustainability 

2019., Issues 9(1): 1516-1529. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(3) 
(Scopus) 

11 Березіна Л.М., д.е.н., професор, 
Макаренко П.М., д.е.н., 
професор 
(Berezina Liudmyla, Makarenko 
Petro,  Piliavskui Volodymyr,  , 
Khorishko 
Katerina,  Kolokolchykova Iryna) 

Assessment-of-

logistic-risks-with-

the-purpose-of-

strategic-

management 

Аcademy of 

strategic 

management 

journal. 

Volume 18, Issue 3, 2019. /URL: 
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-
management-journal-home.html  Scopus 

12 Березіна Л.М., д.е.н., професор, 
Макаренко П.М., д.е.н., 
професор 
(Berezina Liudmyla, Makarenko 
Petro,  Piliavskui Volodymyr,  , 
Khorishko 
Katerina,  Kolokolchykova Iryna) 

Assessment-of-

logistic-risks-with-

the-purpose-of-

strategic-

management 

Аcademy of 

strategic 

management 

journal. 

Volume 18, Issue 3, 2019. /URL: 
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-
management-journal-home.html  Scopus 

13 Макаренко П.М., д.е.н., 
професор 
(Petro M. Makarenko, Olena V. 
Kovalenko, Vyacheslav 
Makedon, Yevhenii К. 

Infrastructure 

security of 

formation and 

development of 

sectoral corporate 

Journal of 

security and 

sustainability. 

2019 Volume 9 Number 1 (September). Рр..1580 – 1594. Scopus 

https://doi.org/10.14505/jemt.v10.3(35).09
http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(3)
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.abacademies.org%2Fjournals%2Facademy-of-strategic-management-journal-home.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkdJ27OSCPzCtCYxlnvKRlPF2NhA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.abacademies.org%2Fjournals%2Facademy-of-strategic-management-journal-home.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkdJ27OSCPzCtCYxlnvKRlPF2NhA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.abacademies.org%2Fjournals%2Facademy-of-strategic-management-journal-home.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkdJ27OSCPzCtCYxlnvKRlPF2NhA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.abacademies.org%2Fjournals%2Facademy-of-strategic-management-journal-home.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkdJ27OSCPzCtCYxlnvKRlPF2NhA
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Merzhynskyi, Alla I. Rudych) clusters 

14 Макаренко П.М., д.е.н., 
професор 
Поночовна О.В., аспірантка 

(Ponochovna O., Piliavskyi V., 

Makarenko P.) 

 

Assessing the 

Reviving Risks 

while using the 

Manufacturing 

Resource Planning 

System at 

Agribusiness 

Enterprises 

Proceedings of 

15th 

International 

Conference "ICT 

in Education, 

Research, and 

Industrial 

Applications 

2019" (ICTERI 

2019). 

Volume III: PhD Symposium. Kherson, Ukraine, June 12 - 15, 2019. 

pp. 11-20 - http://icteri.org/icteri-2019/PhDS/11110011.pdf 

(просайдинг-стаття, проанонсовано індексацію у Scopus) 

15 I. Markina S. Tereshenko, M. 

Heyenko, I. Kuksa, I.Shulzhenko  

Development of the 

export Import 

activities of the 

construction 

industry of Ukraine   

International 

Journal of 

Supply Chain 

Management in 

Issue 1, 2019 

(ISSN 2050-

7399(Online), 

2051-3771 

2019. Р. 453-463 (Scopus, Web of science, Google, Google Scholar, 

CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI) 

16  Iryna A. Markina, Olha A. 

Bilovska, Olena I. Yakovenko, 

Radyslava I. Shevchenko-

Perepyolkina    

 

Analysis of 

Technology 

Acceptance on the 

Effectiveness of the 

Electronic Supply 

Chain Management 

and Inventory 

Systems in 

Ukrainian Banking 

Industry 

Industrial 

Engineering & 

Management 

Systems, The 

Korean Institute 

of Industrial 

Engineers. 

2018. Vol.17. No.4. 719-729 pp. (Scopus) 

17  Markina I.A., Safonov Y.N., 

Zhylinska O.I., Gaidai T.V.  

Education 

Management in 

Ukraine in the 

European 

Research 

Studies Journal, 

2018. Special Issue 3. 317-332 pp. Mode access: 

https://www.ersj.eu/journal/1384 (Scopus). 
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Context of Global 

Economic 

Transformations 

Volume XXI 

18 Iryna Markina, Yuriy Safonov, 

Oksana Zhylinska, Dmytro 

Diachkov, Elena Varaksina  

Defining the 

Dimensions of 

National Security, 

Financial Security 

and Food Supply 

Chain in Ukraine 

International 

Journal of 

Supply Chain 

Management 

(Англия). –  

Access mode:  

http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2559 

(Scopus). 

19 Iryna Markina, Oksana Zhylinska, 

Bolshakova Yevheniia  

Management of 

sustainable 

development of 

meat-processing 

enterprises as the 

most important 

factor of achieving 

leadership 

excellence 

Sustainable 

Leadership for 

Entrepreneurs 

and Academics. 

2018 Prague 

Institute for 

Qualification 

Enhancement 

(PRIZK) 

International 

Conference 

“Entrepreneurial 

and Sustainable 

Academic 

Leadership” 

(ESAL2018)   

Access mode: 

https://www.springer.com/us/book/9783030154943#about Authors 

(Web Of Science) 

20 Iryna Markina, Mykola Syomych, 

Mykhailo Kobchenko  

Ecologization of 

land use of 

agricultural leading 

enterprises 

Sustainable 

Leadership for 

Entrepreneurs 

and Academics. 

2018 Prague 

Institute for 

Qualification 

Enhancement 

Access mode: 

https://www.springer.com/us/book/9783030154943#about Authors 

(Web Of Science) 

http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2559
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(PRIZK) 

International 

Conference 

“Entrepreneurial 

and Sustainable 

Academic 

Leadership” 

(ESAL2018)   

21 Markina I. A., Rudyk V. K., 

Dobrenko O. O., Ovcharuk E. M. 

The Formation of 

Anti-Recession 

Infrastructure of 

Agro-Food Sector 

Enterprises. 

Int. J. Manag. 

Bus. Res.  

 

2019. 9 (3), August. P. 41-48. (Scopus) 

22 Markina, I., Chykurkova, 

A., Dudziak, O., Opaliuk, T., 

Dobrenko, I.   

Globalization-

induced changes in 

higher education 

management in 

Ukraine 

International 

Journal of 

Educational 

Management,  

Vol. 33 No. 6, pp. 1291-1302. https://doi.org/10.1108/IJEM-01-2019-

0037 (Scopus) 

23 Voronko-Nevidnycha T.V. 

Hutorov A.O.,  

Hutorova O.O.,  

Lupenko Yu. O., 

Yermolenko O. A. 

Modeling of the 

Cycle of 

Reproduction 

Process in the 

Agrarian Sector of 

Economy (Ukraine)  

Revista 

Espacios 

2019. Vol. 40. No. 7. P. 19. URL : 

http://www.revistaespacios.com/a19v40n07/19400719.html 

(Accessed 4, March 2019) (Scopus) 

24  Yuliia P. Makarenko, Svitlana I. 

Tereshchenko, Natalya G. 

Metelenko, Inna H. Mykolenko, 

Alina S. Oliinyk  

Strategic Risks 

Management in 

Implementation of 

IT Projects 

[Electronic 

resource]  

Academy of 

Strategic 

Management 

Journal.   

Articles in issue №  4. Vol. 18. 2019 Access mode: 

https://www.abacademies.org/articles/strategic-risks-management-in-

implementation-of-it-projects-8383.html   (Scopus) 

25 Diachkov D., 

Markina І.  

 

Information security 

audit specificity 

Modern 

Science – 

Moderní věda 

2019. №1. 31-38 pp 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Iryna%20Anatolyevna%20Markina
https://www.emerald.com/insight/search?q=Alla%20Dmitrievna%20Chykurkova
https://www.emerald.com/insight/search?q=Alla%20Dmitrievna%20Chykurkova
https://www.emerald.com/insight/search?q=Oksana%20Antonivna%20Dudziak
https://www.emerald.com/insight/search?q=Tetiana%20Leonidivna%20Opaliuk
https://www.emerald.com/insight/search?q=Inna%20Anatolievna%20Dobrenko
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0951-354X
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0951-354X
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0951-354X
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0951-354X
https://doi.org/10.1108/IJEM-01-2019-0037
https://doi.org/10.1108/IJEM-01-2019-0037
http://www.revistaespacios.com/a19v40n07/19400719.html


15 

 

26 Markina І.  

 

Green supply chain 

management impact 

on economic and 

financial 

performance in 

countries with 

different level of 

development 

FM Publisher 

Frontiers 

Journal of 

Accounting and 

Business 

Research 

(FJABR) 

Volume 01, 

Issue 01, Article 

ID FJABR-

2019-01 1 

Access mode: 

https://fmpublishers.org/admin/uploads/journals/pdfs/1568908405.pdf 

27 Markina І.  

Oliinyk А. 

Effective cost 

management – a 

priority condition of 

agricultural 

enterprises 

development 

Modern 

Science – 

Moderní věda 

2019. №5. 42-52 pp. 

28 Markina І.,  

Syomych M.,  

Ovcharuk O.  

Improvement of 

Information Support 

for Anti-Crisis 

Management of 

Agri-Food 

Enterprises.  

GLOBAL 

ACADEMICS 

International 

Journal of 

Advance 

Researches 

Issue #1(2), 2019 Source: https://www.i-

journal.org/index.php?item=archive&id=2 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1 Markina Iryna, Chykurkova Alla, 

Pokataieva Olga, Semenov Andriy,  

Hreі  Yurii 

Innovative methods 

of enterprise 

personnel 

motivation 

 

International 

Journal of 

Management 

and Business 

Research 

(Scopus) (прийнято до друку – орієнтовний термін видання  - 

грудень 2019 р.) 

2 Markina Iryna, Nadraga Vasiliy, 

Nikolai I. Somych, Illiashenko 

Olena, Ishcheikin Tymur 

 

The Peculiarities Of 

Implementing The 

World Experience 

In The Process Of 

International 

Journal of 

Management 

and Business 

2019 (Scopus)  (прийнято до друку – орієнтовний термін видання  

- грудень 2019 р.) 

https://fmpublishers.org/admin/uploads/journals/pdfs/1568908405.pdf
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=2
https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=2
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Unshadowing The 

Economy Of 

Ukraine 

Research, 

3 Iryna Markina, Oleksandr 

Starynets, Mykola Syomych 

Innovation 

leadership as a form 

of ensuring the 

country’s economic 

security 

Sustainable 

Leadership for 

Entrepreneurs 

and Academics. 

2019 

2019 (Web Of Science) (прийнято до друку) 

4  

Markina Iryna A., Chykurkova 

Alla D., Shkilniak Mykhailo, M. 

Taran-Lala, Olena M., 

Somych Nikolai I. 

 

Managerial Aspects 

in Forming the 

Optimal System of 

Indicators of 

Country’s Food 

Security Level / 

Aspectos Gerenciais 

na Formação do 

Sistema Ótimo de 

Indicadores do 

Nível de Segurança 

Alimentar do País 

Revista 

Espacios 

2019 (Scopus)  (прийнято до друку – орієнтовний термін 

видання  - грудень 2019 р.) 

 
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 

II етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент 

Учасник: Редченко Р.О. 

 



17 

 

організацій і адміністрування» 

(за видами економічної 

діяльності), ТНЕУ, 

м. Тернопіль, 17-19 квітня 2019 

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

професор 

II етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 

(за видами економічної 

діяльності), ТНЕУ, 

м. Тернопіль, 17-19 квітня 2019 

р. 

Диплом  

ІІ ступеня: 

Тенянко А.О. 

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

професор 

VI Українська олімпіада з 

менеджменту серед молоді в 

рамках Глобального проекту 

«Молодіжний творчий рух 

«Естафета якості» в номінації 

«Практики і методи 

менеджменту»,  2019 р. 

Диплом 

ІІ ступеня: 

Тенянко А.О. 

4.  Управління персоналом в 

системі стратегічного 

менеджменту підприємства  

Дячков Дмитро Володимирович, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу дипломних робіт зі 

спеціальності 073 

«Менеджмент» за 

спеціалізацією «Менеджмент 

персоналу» на базі Київського 

національного університету 

технологій та дизайну, м. Київ, 

24 січня 2019 р. 

Диплом  

І ступеня: 

Вовковінський Ю.В.  

5.  Управління корпоративною 

культурою підприємства 

Потапюк Ірина Петрівна, к.е.н., 

доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу дипломних робіт зі 

спеціальності 073 

«Менеджмент» за 

Заохочувальна грамота: Даниленко 

К.О. 
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спеціалізацією «Менеджмент 

персоналу» на базі Київського 

національного університету 

технологій та дизайну, м. Київ, 

24 січня 2019 р. 
6.  Економічна нерівність Маркіна Ірина Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності», НУ «Львівська 

політехніка», м. Львів, 28 

березня 2019 р.  

Диплом  

ІІІ ступеня: 

Лесюк В. С. 

7.  Управління конфліктами як 

фактор підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Cазонова Тетяна Олександрівна, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Управління в сфері 

економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна 

академія, м. Полтава, 24 квітня 

2019 р. 

Диплом  

І ступеня: 

Терно А. І., Ляшенко В.Ю. 

8.  Управління поведінкою 

персоналу як фактор 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Cазонова Тетяна Олександрівна, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт за 

спеціальністю «Менеджмент 

організацій», Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана, м. Київ, 12 квітня 

2019 р. 

Учасник: 

Бендрик В. С. 

9.  Управління розвитком 

персоналу як фактор 

підвищення 

Cазонова Тетяна Олександрівна, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

Учасники: 

Ляшенко Л.Ю., 

Рогач В.Р. 
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конкурентоспроможності 

підприємства  

«Управління в сфері 

економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна 

академія, м. Полтава, 24 квітня 

2019 р. 
10.  Управління екологічним 

землеробством в підприємстві 

Федірець Олег Володимирович, 

к.е.н., доцент 

II тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент», спеціалізації  

«Менеджмент 

природоохоронної діяльності», 

Одеський державний 

екологічний університет, м. 

Одеса, 13-15 березня 2019 р. 

Диплом  

ІІІ ступеня: 

Савченко М. А. 

11.  Перспективи розвитку 

зеленого (екологічного) 

туризму у Полтавській області 

Федірець Олег Володимирович, 

к.е.н., доцент 

II тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент», спеціалізації  

«Менеджмент 

природоохоронної діяльності», 

Одеський державний 

екологічний університет, м. 

Одеса, 13-15 березня 2019 р. 

Учасники: 

Заїка В.М., Вибиванець А.Б. 

12.  Управління якістю при 

виробництві екологічної 

продукції  

Федірець Олег Володимирович, 

к.е.н., доцент 

II тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент», спеціалізації  

«Менеджмент 

природоохоронної діяльності», 

Одеський державний 

екологічний університет, м. 

Одеса, 13-15 березня 2019 р. 

 

Учасники: 

Пищала П.А., Простак Г.С. 
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13.  Організаційно-економічні 

заходи  щодо безпечності 

довкілля 

Федірець Олег Володимирович, 

к.е.н., доцент 

Всеукраїнський студентський 

професійний творчий конкурс 

проектів з екологічного та 

енергетичного менеджменту м. 

Запоріжжя, 31 травня 2019 р. 

Диплом  

ІІІ ступеня: Любарець С.В.; 

 

Грамота: 

Онищенко Т.І.  
14.  Логістичні та маркетингові 

аспекти підвищення 

конкурентоспроможності 

сільськогосподарського 

підприємства 

Помаз Олександр Михайлович, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Економіка та управління у 

сфері торгівлі», Харківський 

державний університет 

харчування та торгівлі, м. 

Харків, 23 квітня 2019 р. 

Диплом  

ІІІ ступеня: 

Щербакова Ю.О.,  

Пушкар А.С. 

15.  Особливості застосування 

інтернет-маркетингу в 

сільському господарстві 

України 

Помаз Олександр Михайлович, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Економіка та управління у 

сфері торгівлі», Харківський 

державний університет 

харчування та торгівлі, м. 

Харків, 23 квітня 2019 р. 

Учасник: 

Некомкін О.О. 

16.  Концепція персонального 

бренду, його ідентифікація і 

позиціювання 

Помаз Олександр Михайлович, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Економіка та управління у 

сфері торгівлі», Харківський 

державний університет 

харчування та торгівлі, м. 

Харків, 23 квітня 2019 р. 

Учасник: 

Стовба А.О. 

17.  Еколого-економічні аспекти 

інноваційної діяльності 

аграрних підприємств 

Воронько-Невіднича Тетяна 

Вікторівна, к.е.н., доцент 

Всеукраїнський студентський 

професійний творчий конкурс 

проектів з екологічного та 

енергетичного менеджменту, 

Учасники: 

Облап Д.С., 

Кошулько А. В. 
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м. Запоріжжя, 31 травня 2019 р. 
18.  Перспективи впровадження 

агроінновацій у 

підприємницькій діяльності 

Воронько-Невіднича Тетяна 

Вікторівна, к.е.н., доцент 

II тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Підприємництво», Державний 

університет «Житомирська 

політехніка», м. Житомир, 10-

11 квітня 2019 р. 

Диплом  

ІІ ступеня: 

Кошулько А. В. 

19.  Управління товарною 

пропозицією підприємства 

 

Дорофєєв Олександр Вікторович, 

к.е.н., доцент 

II тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Підприємництво», Державний 

університет «Житомирська 

політехніка», м. Житомир, 10-

11 квітня 2019 р. 

Учасники:  

Козак В.П., Ладна К.М 

20.  Управління ефективністю 

діяльності підприємства 

Дорофєєв Олександр Вікторович, 

к.е.н., доцент 

II тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Підприємництво», Державний 

університет «Житомирська 

політехніка», м. Житомир, 10-

11 квітня 2019 р. 

Учасники: 

Денисюк В.В., Сацька Л.С. 

21.  Удосконалення управління 

прибутком у підприємстві 

Шульженко Ірина Вадимівна, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент організацій», 

Київський національний 

економічний університет ім. 

В.Гетьмана, м. Київ, 12 квітня 

2019 р. 

Диплом  

ІІ ступеня: 

Любарець С.В. 

22.  Технологія розробки і 

реалізації управлінських 

рішень у підприємстві 

Шульженко Ірина Вадимівна, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

Учасник: 

Остапенко С.Ю. 
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«Менеджмент організацій», 

Київський національний 

економічний університет ім. В. 

Гетьмана, м. Київ, 12 квітня 

2019 р. 
23.  Стратегічні напрямки 

профілактики та 

попередження трудових 

конфліктів у підприємстві 

Шульженко Ірина Вадимівна, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент організацій», 

Київський національний 

економічний університет ім. 

В.Гетьмана, м. Київ, 12 квітня 

2019 р. 

Учасник: 

Алієва В.А. 

24.  Брендинг у сфері спортивно-

оздоровчих послуг 

Потапюк Ірина Петрівна, к.е.н., 

доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Управління спортивно-

оздоровчою діяльністю» на базі 

Національного університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. 

Миколаїв, 19-20 квітня 2019 р. 

Диплом  

ІІ ступеня:  

Вотінова О.С., Стрельнік С.С. 

25.  Використання інтернет-

маркетингу у сфері спортивно-

оздоровчих послуг 

Потапюк Ірина Петрівна, к.е.н., 

доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Управління спортивно-

оздоровчою діяльністю» на базі 

Національного університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. 

Миколаїв, 19-20 квітня 2019 р. 

Учасники: 

Борисенко Ю.В.,  

Кибкало Т.О. 

26.  Бренд у фітнес-індустрії Потапюк Ірина Петрівна, к.е.н., 

доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

Учасники: 

Дорошенко М.В.,  
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наукових робіт зі спеціалізації 

«Управління спортивно-

оздоровчою діяльністю» на базі 

Національного університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. 

Миколаїв, 19-20 квітня 2019 р. 

Мельничук А.В. 

27.  Забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

підприємства в сучасних 

умовах господарювання 

Вороніна Вікторія Леонідівна, 

к.е.н. 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт за 

спеціальністю «Управління 

фінансово-економічною 

безпекою», Харківський 

національний економічний 

університет імені Семена 

Кузнеця, м. Харків, 04 квітня 

2019 р. 

Диплом  

ІІІ ступеня: 

Онищенко Т. І. 

28.  Фактори впливу на фінансово-

економічну безпеку 

підприємств 

Вороніна Вікторія Леонідівна, 

к.е.н. 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт за 

спеціальністю «Управління 

фінансово-економічною 

безпекою», Харківський 

національний економічний 

університет імені Семена 

Кузнеця, м. Харків, 04 квітня  

2019 р. 

Учасник: 

Ляшенко Є.Ю. 

29.  Особливості забезпечення 

економічної безпеки 

підприємств 

Вороніна Вікторія Леонідівна, 

к.е.н. 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт за 

спеціальністю «Управління 

фінансово-економічною 

безпекою», Харківський 

Учасник: 

Гальченко Т. О. 
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національний економічний 

університет імені Семена 

Кузнеця, м. Харків, 04 квітня  

2019 р. 
30.  Управління інноваційною 

стратегією підприємства 

Дячков Дмитро Володимирович, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент інноваційної та 

інвестиційної діяльності», 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну, м. Київ, 25 квітня 2019 

р. 

Диплом  

ІІ ступеня:  

Вибиванець А.Б. 

31.  Ефективність інноваційних 

технологій в землеробстві 

Дячков Дмитро Володимирович, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент інноваційної та 

інвестиційної діяльності», 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну, м. Київ, 25 квітня 2019 

р. 

Учасники: 

Алейнікова В.С.,  

Заморій В.С. 

32.  Стратегічний аналіз і 

діагностування в управлінні 

зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства 

Дячков Дмитро Володимирович, 

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності», НУ «Львівська 

політехніка», м. Львів, 28 

березня 2019 р.  

Учасники: 

Голос А. Е. 

Козак В. П. 

 

 

33.  Виклики і перспективи 

розвитку 

зовнішньоекономічної 

Вараксіна О. В., к.е.н. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

Учасник: 

Московець П.О. 
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діяльності підприємства «Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності», Київський 

національний університет 

технологій та дизайну, м. Київ, 

12 квітня 2019 р. 
34.  Пріоритетні напрями 

інноваційного розвитку 

рослинництва 

Коваленко М.В., к.е.н., доцент ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент інноваційної та 

інвестиційної діяльності» м. 

Київ,  Київський національний 

університет технологій та 

дизайну, 25 квітня 2019 р. 

Учасники: 

Простак О.С., Павлик Р.В. 

 

Міжнародні наукові конкурси 

1     
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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  17 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
8 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій 3 

1.4. всеукраїнських семінарів 1 

1.5. інших 6 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   35 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

2.3. Інших 34 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 22 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 26 

5 Участь в експертних радах, журі 28 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 38 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 10 

8 Інше (вказати) - 
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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) XІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» 
16 квітня 2019 р. 

2 Конференція, всеукраїнська Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика 11.12.2019 

3 
Конференція, всеукраїнська Реформа адміністративно-територіального устрою в 

Україні: реалії та перспективи 
29.05.2019 

4 
ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція (заочна форма) 

«Формування та перспективи розвитку підприємницьких 

структур в рамках інтеграції до європейського простору» 
27 березня 2019 року 

5 
VI Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція 

«Актуальні проблеми теорії і практики експертизи 

товарів» 
4-5 квітня 2019 року 

6 

Всеукраїнський науково-практичний семінар  «Засоби сучасних online-технологій та інформаційних 

систем в АПК» за програмою «Підтримка діяльності 

підприємств АПК засобами сучасних інформаційних 

систем і технологій» 

17-18 жовтня 2019 р. 

7 

Міжнародна науково-практична конференція 

(Інтернет) 

 

«Наукове забезпечення економічного розвитку, 

правового регулювання і управління в 

агропромисловому комплексі» (модератори –

Помаз Ю.В., Самойлик Ю.В.) 

29 березня 2019 р. 

8 
Конкурс наукових робіт для школярів Конкурс наукових робіт для школярів (модератор заходу 

– доцент Калініченко О. В.) 
червень 2019 р. 

9 

Круглий стіл з міжнародною участю «Досвід США: нові можливості для студента, 

абітурієнта, науковця», м. Полтава, ПДАА, (модератор 

заходу – Самойлик Ю.В.) 

22 травня 2019 р. 

10 

Круглий стіл «Розвиток виробництва органічної продукції в 

агропродовольчій системі України» (модератори –

Помаз Ю.В., Самойлик Ю.В.) 
22 травня 2019 р. 

11 Теоретичний семінар  (кафедральний)  «Глобалізаційні виклики та розвиток економіки України»  лютий 2019 р. 



28 

 

(модератор заходу – доцент Помаз Ю. В.) 

12 
Методичний семінар (кафедральний) «Новітні технології в навчальному процесі при викладанні 

економічних дисциплін» (модератор заходу – доцент 

Помаз Ю. В.) 
травень 2019 р. 

13 
ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція  

Формування та перспективи розвитку підприємницьких 

структур в рамках інтеграції до європейського простору 
27 березня 2019 р. 

14 
ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція 
«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 23 квітня 2019 р. 

15 

Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2018 

році  

16-17 травня 2019 р. 

 

16 
ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки» 
01 листопада 2019 р. 

17 
V Міжнародна науково-практична 

конференція,  

«Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління» 
6-8 травня 2019 р. 

18 
VI Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління» 

27-29 листопада 2019 

р. 

19 
Круглий стіл «Сучасні інструменти використання маркетингу в 

аграрних підприємствах» 
12 березня 2019 р. 

Студентські наукові заходи 

1 Круглий стіл з елементами інтерактивну  Ми відповідальні за тих, кого приручили 21.05.2019 р. 

2 
Науковий пікнік, «мозковий штурм» Соціальна відповідальність влади і громадянина: 

конституційний консенсус 
27.06.2019 р. 

3 Конкурс творчих робіт школярів та юнацтва  Громада моєї мрії 05.12.2019 р. 

4 

Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

«Конфліктологія» 

Стресс : ознаки, прийоми профілактики та подолання 

20.05.2019 

5 
5. Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

«Конфліктологія»  

Стресс : ознаки, прийоми профілактики та подолання 

24.05.2019 

6 Студентська наукова конференція за Фізичний і психічний стан сучасного керівника як форма 24.05.2019 
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результатами вивчення навчальної дисципліни 

«САМОМЕНЕДЖМЕНТ»  

виразу його іміджу 

7 
Круглий стіл  Фізичний і психічний стан керівника як форма виразу 

його іміджу 
05.11.2019 

8 

Міждисциплінарна студентська наукова 

конференція за результатами вивчення 

навчальних дисциплін «Етика державного 

службовця» «Правові засади адміністративної 

діяльності» для ЗВО 3 курсу спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування»  

Діяльність публічного службовця: співвідношення 

етичних, політичних і правових регуляторів 

12.2019 

9 

Студентська наукова конференція за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

«Конфліктологія» для ЗВО 2 курсу 

спеціальності 081 «Право» 

Гармонія і хаос:  єдність чи конфлікт 

03.12.2019 

10 
Студентська наукова конференція, 

внутрівузівська 

Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

в економіці, менеджменті та бізнесі 
22 травня 2019 р. 

11 
Міждисциплінарний семінар, 

внутрівузівський (міжнародна) 

Студентські роботи за науковою тематикою кафедри 

інформаційних систем та технологій 
21 листопада 2019 р. 

12 

Конференція (вузівська) 

 

Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти 

за результатами проходження виробничих фахових 

практик за напрямами підготовки (спеціальностями) 

«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю» (модератор 

заходу – Миколенко І.Г.) 

березень 2019 р. 

13 

Конкурс дипломних робіт І тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі 

спеціальності «Економіка підприємства» за різними 

освітньо-кваліфікаційними рівнями  

(модератор: Дивнич О.Д.) 

19 лютого 2019 р. 

14 

Конкурс накових робіт Конкурс наукових робіт з економіки для учнів старших 

класів (9-12 клас) загальноосвітніх середніх закладів 

освіти Полтавської області (модератор заходу – доцент 

Калініченко О. В.) 

червень 2019 р. 

15 Олімпіада І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка 19 лютого 2019 р. 
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підприємства» (модератори: Дивнич О.Д., Самойлик 

Ю.В., Березіна Л.М.) 

16 

Олімпіада І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 

«Регіональна економіка». (модератор заходу – доцент 

Помаз Ю. В.) 

20 лютого 2019 р. 

 

17 

Олімпіада І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка 

природокористування». (модератор заходу – доцент 

Помаз Ю. В.) 

березень 2019 р. 

 

18 

Внутрішньовузівська студентська підсумкова 

конференція 

за результатами вивчення дисципліни «Економіка 

підприємства» (ЗВО ПУА_2016_3бд, ПТБД_2017_2бд) 

(модератор заходу – доцент Помаз Ю. В.) 

30 травня 2019 р. 

19 
Семінар-практикум «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес» (м. Полтава, 

РФПП) 
25 лютого 2019 р. 

20 
Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт  2018/2019 

зі спеціалізації «Управління у сфері економічної 

конкуренції»  
24 квітня 2019 р. 

21 Ділова гра  Вимоги до працівників консалтингових фірм 01 березня 2019 р. 

22 
Науково-практична  конференція за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 

виробничих практик 
27-28 березня 2019 р. 

23 Конкурс  «Простір ініціатив» 25 квітня 2019 р. 

24 
Наукова конференція за результатами 

вивчення дисципліни  
Комунікативний менеджмент  20 травня 2019 р. 

25 Круглий стіл «Студентська наукова еліта»  23 травня 2019 р. 

26 
Круглий стіл Основні проблеми і напрями інноваційного розвитку 

підприємств України 
28 травня 2018 р. 

27 

Студентська конференція за результатами 

вивчення дисципліни «Управління 

інноваціями» 

Проблеми та перспективи розвитку інноваційної 

діяльності в Україні 
25 листопала 2019 р. 

28 
Наукова конференція за результатами 

вивчення дисципліни  
Комунікативний менеджмент 02 грудня  2019 р. 

29 Конкурс  Соціальна реклама 25 жовтня 20019 р. 
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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 участі 

(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 XІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» 

Постійно 

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 

Постійно 

5 Писаренко В.В., д.е.н., професор  Член редакційної колегії Вісника ПДАА Постійно 

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

7 Писаренко В.В., д.е.н., професор Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України з 

первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в Приватному 

акціонерному товаристві «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»», 29-

31 травня 2019 р. 

31 травня 2019 р. 

8 Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Голова організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
11 грудня 2019 р. 

9 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Член спеціалізованої вченої ради Запорізького класичного приватного 

університету Д17.127.03 
Протягом 2019 р. 

10 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Член спеціалізованої вченої ради Полтавської державної аграрної 

академії Д44.887.01 
Протягом 2019 р. 

11 Лозинська Тамара Миколаївна, д. Редакційна колегія збірника наукових праць ПДАА Протягом 2019 р. 
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держ. упр., професор  

12 
Мирна Ольга Володимирівна, 

к.е.н., доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
11 грудня 2019 р. 

13 
Дорофєєв Олександр Вікторович, 

д.е.н., доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
11 грудня 2019 р. 

14 
Сердюк Ольга Іванівна, к.е.н., 

доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
11 грудня 2019 р. 

15 
Шупта Ірина Миколаївна, к.п.н., 

доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
11 грудня 2019 р. 

16 
Щетініна Тетяна Олексіївна, к.і.н., 

доцент 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
11 грудня 2019 р. 

17 
Черчатий Олександр Іванович, 

к.держ.упр. 

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 
11 грудня 2019 р. 

18 
Лозинська Тамара Миколаївна, д. 

держ. упр., професор 

Голова організаційного комітету Науково-практичної конференції 

«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 

перспективи» 

29 травня 2019 р. 

19 
Мирна Ольга Володимирівна, 

к.е.н., доцент 

Член організаційного комітету Науково-практичної конференції 

«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 

перспективи» 

29 травня 2019 р. 

20 
Сердюк Ольга Іванівна, к.е.н., 

доцент 

Член організаційного комітету Науково-практичної конференції 

«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 

перспективи» 

29 травня 2019 р. 

21 
Шупта Ірина Миколаївна, к.п.н., 

доцент 

Член організаційного комітету Науково-практичної конференції 

«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 

перспективи» 

29 травня 2019 р. 

22 
Щетініна Тетяна Олексіївна, к.і.н., 

доцент 

Член організаційного комітету Науково-практичної конференції 

«Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 

перспективи» 

29 травня 2019 р. 

23 
Писаренко Вячеслав Петрович, 

д.держ.упр. 

Член   редакційної  колегії  фахового науково-практичного журналу 

"Філософія публічного управління" 
Протягом 2019 р. 

24 
Писаренко Вячеслав Петрович, 

д.держ.упр. 

Член редакційної колегії фахового журналу   «Державно управлінські 

студії» 
Протягом 2019 р. 

25 Махмудов Х. З. д.е.н., професор Редакційна колегія Міжнародного наукового журналу «Технологічний аудит Постійно 
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та резерви виробництва», м. Харків 

26 

Махмудов Х. З. д.е.н., професор,  

Калашник О. В. к.т.н., доцент, 

Михайлова О.С. – к.е.н., доцент 

Писаренко С.В. – к.с.-г.н., доцент, 

Мороз С. Е. к.пед.н., 

Кальян О. С. к.ю.н., доцент  

Організаційний комітет ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку 

підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського 

простору» 
27 березня 2019 року 

27 

Махмудов Х. З. д.е.н., проф., 

Мороз С. Е. к.пед.н., Калашник О. 

В. к.т.н., доцент, Кальян О. С. 

к.ю.н., доцент 

Організаційний комітет  VI Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи 

товарів» 
4-5 квітня 2019 року 

28 
Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

Член редколегії журналу «Zagadnienia Doradztwa Rolniczego», 

Познань, Польща 
2019 

29 
Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

Член редколегії журналу «International Scientific E-Journal «Agricultural 

and Resource Economics»», Електронний журнал, Харків, Україна 
2019 

30 
Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

Рецензент у журналі «Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej», 

Ченстохова, Польща 
2019 

31 
Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 
Рецензент журналу «Ecological Chemistry and Engineering S» 2019 

32 
Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

Рецензент журналу «Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony 

Środowiska» 
2019 

33 
Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 
Рецензент журналу «Zeszyty naukowe» 2019 

34 Поночовний Ю. Л., к.т.н., с.н.с. 

Член редколегії (Program Committee Members, PC member) 

міжнародних наукових конференцій (публікація статей у  ceur-ws.org, 

індексується Scopus): 

ICTERI 2019: 15th International Conference on ICT in Education, 

Research, and Industrial Applications, 5nd International Workshop on 

Theory of Reliability and Markov Modeling for Information Technologies 

(TheRMIT 2019) http://ceur-ws.org/Vol-2393/organization.pdf 

Травень 2019 р. 

35 Поночовний Ю. Л., к.т.н., с.н.с. 
Член редколегії фахового журналу «Системи та технології» 

https://st-journal.com/index.php/journal/about/editorialTeam 
2019 

36 Макаренко П. М., д.е.н., професор  член Спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 ПДАА 9 засідань 



34 

 

37 
 член редакційної колегії наукового фахового журналу «Наукові праці 

ПДАА» 
1 

38 Член редакційної колегії «Вісник ПДАА» 1 

39 

Експертна комісія для проведення первинної акредитаційної 

експертизи ОПП Економіка зі спеціальності 051 Економіка 

Охтирського коледжу Сумського національного аграрного 

університету 

м.Охтирка від 13 

травня 2019 р. 

 

40 

Організаційний комітет: Міжнародна науково-практична конференція 

«Наукове забезпечення економічного розвитку, правового 

регулювання і управління в агропромисловому комплексі»  

(29 березня 2019 р.) 

 

41 

Березіна Л.М., д.е.н., професор 

Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної 

аграрної академії (9 засідань) 
9 засідань 

42 
Член спеціалізованої вченої ради Д 08.804.01 Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету  
7 засідань 

43 
Участь в роботі журі І туру студентської олімпіади зі спеціальності 

«Економіка підприємства», м. Полтава, ПДАА. 
28 лютого 2019 р. 

44 

Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної конференції 

Наукове забезпечення економічного розвитку, правового регулювання 

і управління в агропромисловому комплексі (м. Полтава, ПДАА,) 10,5 

д.а. 

29 березня 2019 року 

45 

Дивнич О.Д., к.е.н., доцент 

І тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 

«Економіка підприємства» за різними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, ПДАА, 7 робіт, з них 2 роботи відібрано для участі у ІІ етапі 

лютий 2019 р 

46 Перевірка учнівських наукових робіт з економіки – 9 робіт  
травень-червень 

2019 р. 

47 
Участь в роботі журі І туру студентської олімпіади зі спеціальності 

«Економіка підприємства», м. Полтава, ПДАА. 
28 лютого 2019 р. 

48 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 

Волкова Н.В., к.е.н. 

49 Загребельна І.Л., к.е.н. Технічний секретар: Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 для Загребельна І.Л., к.е.н. 
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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 

50 

Калініченко О.В., к.е.н., доцент 

Організація конкурсу наукових робіт з економіки, , м. Полтава, ПДАА, 

16 осіб 
25 червня 2019 р. 

51 Перевірка учнівських наукових робіт з економіки, 9 осіб травень 2019 р. 

52 
Проведення семінару-практикуму на тему: «Розпочни та вдосконалюй 

свій бізнес» 
25 лютого 2019 р. 

53 

Помаз Ю.В., к.і.н., доцент 

Вузівська олімпіада з дисципліни «Регіональна економіка», ПДАА, 10 

учасників  

19 лютого 2019 р. 

54 
Вузівська олімпіада з дисципліни «Економіка природокористування», 

ПДАА, 10 учасників  

20 лютого 2019 р. 

55 
Участь у роботі журі: Вузівська олімпіада з дисципліни «Регіональна 

економіка», ПДАА, 10 учасників  

19 лютого 2019 р. 

56 
Участь у роботі журі: Вузівська олімпіада з дисципліни «Економіка 

природокористування», ПДАА, 10 учасників  

20 лютого 2019 р. 

57 
Проведення конкурсу учнівських наукових робіт із економіки (м. 

Полтава, ПДАА) 

25 червня 2019 р. 

58 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі»  

29 березня 2019 року 

59 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 

Миколенко І.Г., к.е.н., 

доцент 

60 

Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 

Член редколегії (рецензент фахових статей) 2 статті 

61 
Рецензент статті:  Електронне наукове фахове видання Agricultural and 

Resource Economics: International Scientific E-Journal  

5 засідань 

62 Член Ради Молодих вчених академії.  29 березня 2019 р 

63 
Організаційний комітет: Міжнародна науково-практична конференція 

«Наукове забезпечення економічного розвитку, правового 

21 травня 2019 р. 
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регулювання і управління в агропромисловому комплексі» (Полтава: 

ПДАА) 

64 

Організаційний комітет: 4-а Всеукраїнська науково – практична 

Інтернет – конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Херсон,). Херсон: ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет». 

28 лютого 2019 р. 

65 
Організаційний комітет: І тур Всеукраїнської олімпіади з «Економіки 

підприємства». 

28 лютого 2019 р. 

66 Маркіна І.А., д.е.н., професор Frontiers Journal of Accounting and Business Research / Лондон 3 2019 р. 

67 Маркіна І.А., д.е.н., професор Renovation  and security of region's economy / Україна з 2017 р. 

68 Маркіна І.А., д.е.н., професор Modern Science – Moderní věda / Чехія з 2017 р. 

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

Science Education – IJESE / Нідерланди  
з 2016 р. 

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

71 Маркіна І.А., д.е.н., професор 
Член  редакційної колегії Экономико-правовой журнал «Бизнес, 

Образование, Право» / Росія  
з 2013 р. 

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

университета / Росія  
з 2013 р. 

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

74 Зось-Кіор М.В., д.е.н., доцент 
Член редакційної колегії Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: «Економічні науки» 
З 2016 р. 

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

Міністерства освіти і науки України 
з 2001 р. 

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

зі спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

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

академії 
з 2016 р. 

78 Маркіна І.А., д.е.н., професор 
Член спеціалізованої вченої ради Сумського національного аграрного 

університету  
з 2017 р. 

79 Зось-Кіор М.В., д.е.н., доцент 
Член спеціалізованої вченої ради Полтавської державної аграрної 

академії  
з 2016 р. 

80 Зось-Кіор М.В., д.е.н., доцент 
Член спеціалізованої вченої ради в Класичному приватному 

університеті,  
з  2018 р. 
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м. Запоріжжя 

81 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 

НУ «Львівська політехніка» 

28 березня 2019 р. 

82 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі», 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

23 квітня 2019 р. 

83 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами 

економічної діяльності)», м. Тернопіль, ТНЕУ, 17-19 квітня 2019 р. 

17-19 квітня  

2019 р. 

84 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент 

природоохоронної діяльності», Одеський державний екологічний 

університет,   

14-15 березня 2019 р. 

85 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій», Київський 

національний економічний університет ім. В.Гетьмана, м. Київ, 12 

квітня 2019 р. 

12 квітня 2019 р. 

86 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

«Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», Київський 

національний університет технологій та дизайну 

25 квітня 2019 р. 

87 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною 

безпекою», Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця 

04 квітня  

2019 р. 

88 Дячков Д.В., к.е.н., доцент 

Член апеляційної комісії  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових «Менеджмент інвестиційної та інноваційної 

діяльності», Київський національний університет технологій та 

дизайну 

25 квітня 2019 р. 

89 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

24 квітня 2019 р. 

90 Дячков Д.В., к.е.н., доцент Секретар галузевої конкурсної комісії, Член журі ІІ туру 24 квітня 2019 р. 
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Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 

«Управління у сфері економічної конкуренції», Полтавська державна 

аграрна академія  

91 Вороніна В.Л., к.е.н. 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

24 квітня 2019 р. 

92 Помаз  О.М., к.е.н., доцент 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

24 квітня 2019 р. 

93 Потапюк І.П., к.е.н., доцент 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

24 квітня 2019 р. 

94 Федірець  О.В., к.е.н., доцент 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

24 квітня 2019 р. 

95 Дорофєєв О.В., к.е.н., професор 

Член апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері 

економічної конкуренції», Полтавська державна аграрна академія  

24  квітня 2019 р. 

96 
Воронько-Невіднича  Т.В., к.е.н., 

доцент 

Участь в редакційних колегіях наукових журналів / Збірник 

студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної 

академії 

2018/2019 н.р. 

97 Маркіна І.А., д.е.н., професор 
Голова оргкомітету ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»  
23-24 квітня  2019 р. 

98 Потапюк І.П.., к.е.н., доцент 
Член оргкомітету ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»  
23-24 квітня  2019 р. 

100 Дячков Д.В., к.е.н., доцент 
Член оргкомітету ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»  
23-24 квітня  2019 р. 

101 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Голова оргкомітету  ІV Всеукраїнської  науково-практичної 

конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки» 

01 листопада  2019 р. 

102 Потапюк І.П., к.е.н., доцент 
Член оргкомітету  ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності 
01 листопада  2019 р. 
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підприємств реального сектору економіки» 

103 Дячков Д.В., к.е.н., доцент 

Член оргкомітету  ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності 

підприємств реального сектору економіки» 

01 листопада  2019 р. 

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

академії зі спеціальності «Менеджмент 
з 2016 р. 

105 Сазонова Т.О., к.е.н., доцент 

Гарант освітньої програми Менеджмент підприємства першого 

(бакалаврського) ступеня вищої освіти за спеціальністю 073 

Менеджмент 

з 2017 р. 

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

академії зі спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

 

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 

Колектив кафедри маркетингу 49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів 

«Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» 

(Полтава, ПДАА, 21-22 лютого 2018 р.) 

Сертифікат 

2 

Колектив кафедри маркетингу Х Ювілейної міжнародно-практичної конференції 

«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 

прозорість та сталий розвиток»  (Харків, 18-19 квітня 2018 р.) 

Сертифікат 

3 

Колектив кафедри маркетингу Х Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове 

забезпечення продуктового ринку» (м. Полтава, 18 квітня 2018 

р.) 

Сертифікат 

4 

Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

ХI Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki  

(ХI Загальнопольський фестиваль екоенергетики), 

жовтень 2019, м. Ополе, Польща 

Сертифікат 

5 
Калініченко А. В., д.с.-г.н., 

професор 

Агросимпозіум, 

жовтень 2019, Сараєво, Боснія і Герцоговина 
Сертифікат 
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6 

Мінькова О. Г., к.с.-г.н. ХI Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki  

(ХI Загальнопольський фестиваль екоенергетики), 

жовтень 2019, м. Ополе, Польща 

Сертифікат 

7 
Копішинська О.П. , к.ф.-м.н., 

доцент 
Міжрегіональна виставка «АгроПром – Полтава 2019» Диплом учасника 

8 Уткін Ю. В., к.т.н., доцент Міжрегіональна виставка «АгроПром – Полтава 2019» Диплом учасника 

9 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент АГРО 2019: XXXI Міжнародна агропромислова виставка  

10 
Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент  «Експортна конференція», організована Дніпровською торгово-

промисловою палатою, 11 вересня 2019 р. 
сертифікат 

11 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у вебінарі «Eureka info day», 19 вересня 2019 р.  

12 
Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Практичний семінар «Агроконсалтинг. Кооперація. Переробка», 

10 жовтня 2019 р., м. Полтава 
 

13 
Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Парламентські слухання у Верховній Раді України з питання 

земельної реформи в Україні, жовтень 2019., м. Київ 
 

14 

Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у засіданнях громадської спілки «Полтавське 

сільськогосподарське товариство», вересень- листопад 2019 р., 

м. Полтава. 

 

15 

Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Тренінги, тестування, навчання експертів з акредитації, 

організованого Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти, вересень-лиистопад 2019 р., онлайн, м. Полтава 

сертифікат 

16 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Виступи на телебаченні (7 разів)  

17 

Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у проекті German-Ukrainian Summer School in Agricultural 

Economics Leibniz-Institute of Agricultural Development in 

Transition Economies (IAMO) (березень 2019 р.). 

сертифікат 

18 
Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Visit of frischli Milchwerks Weißenfels GmbH, milk factory in 

Weißenfels, Saxony-Anhalt (confirmed) (03/05/2019) 
сертифікат 

19 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Visit to a traditional and organic farm, Saxony-Anhalt (03/07/2019) сертифікат 

20 

Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Campustour University of Leipzig; Introduction of Leibniz 

WissenschaftsCampus „Eastern Europe-Global Area“ (EEGA) 

(confirmed) (03/09/2019)  

сертифікат 

21 
Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у проекті «Школа майбутнього підприємця «Зворотний 

віддлік», ініційованого Студентською радою Полтавської 
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державної аграрної академії: участь у семінарі «Планування 

успішного бізнесу» на базі Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної 

адміністрації, відвідування ТОВ «Полтавський хлібопекарський 

комплекс» (ТМ Кулиничі) і «Прем’єр СОКС», жовтень 2019 р., 

м. Полтава 

22 

Дивнич О.Д., к.е.н., доцент Участь у проекті «Школа майбутнього підприємця «Зворотний 

віддлік», ініційованого Студентською радою Полтавської 

державної аграрної академії: участь у семінарі «Планування 

успішного бізнесу» на базі Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної 

адміністрації, відвідування ТОВ «Полтавський хлібопекарський 

комплекс» (ТМ Кулиничі) і «Прем’єр СОКС», жовтень 2019 р., 

м. Полтава 

 

23 

Загребельна  І.Л., к.е.н. Участь у проекті «Школа майбутнього підприємця «Зворотний 

віддлік», ініційованого Студентською радою Полтавської 

державної аграрної академії 

 

24 

Загребельна  І.Л., к.е.н. Тренінги, тестування, навчання експертів з акредитації, 

організованого Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти, вересень-лиистопад 2019 р., онлайн, м. Полтава 

сертифікат 

25 Вороніна В. Л., к.е.н. SME-Forum Полтавщина бізнесова 12 листопада 2019 р., участь 

26 
Федірець О.В., к.е.н., доцент V Міжнародна конференцію з органічного рослинництва та День 

органічного поля  
20-21 червня 2019 р. участь 
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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 
5 

3 Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 25   

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 Полтавська обласна 

державна 

адміністрація 

семінар-тренінг «Як стати кращими на ринках 

збуту м. Полтави та просувати бізнес в Інтернеті» - 

16 жовтня 2019 року 

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. 

2 семінар-тренінг «Самомотивація та самоконтроль 

як основи формування компетентного підприємця» 

- 13 листопада 2019 року 

3 семінар-тренінг  «Започаткування власної справи» - 

16 квітня 2019 року 

4 семінар-тренінг  «Започаткування власної справи» - 

16 квітня  2019 року 

5 семінар-тренінг «Як стати кращими на ринках 

збуту м. Полтави та просувати бізнес в Інтернеті» - 

16 жовтня 2019 року; 

6 семінар-тренінг «Як стати кращими на ринках 

збуту м. Полтави та просувати бізнес в Інтернеті» - 

16 жовтня 2019 року; 

7 емінар-тренінг «Програма мікрокредитування для 

підприємців КУБ» та підприємців «Startup» - 23 

травня 2019 року 

8 Полтавська міська 

рада та виконавчий 

комітет 

Проходження студентами виробничих та 

переддипломних практик, тренінгів, інших виїзних 

занять 

Договір про проведення 

спільної навчально-

виробничої, практичної 

діяльності та сприяння 

у працевлаштуванні 

Студентські статті, тези 

доповідей 

Звіти за результатами 

проходження практик 

Магістерські роботи 

https://kub.pb.ua/
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здобувачів вищої освіти Практичний досвід 

9 Полтавська обласна 

рада 

Проходження студентами виробничих та 

переддипломних практик, тренінгів, інших виїзних 

занять, участь викладачів кафедри у розробці 

регіональних програмних документів 

Договір про проведення 

спільної навчально-

виробничої, практичної 

діяльності та сприяння 

у працевлаштуванні 

здобувачів вищої освіти 

Меморандум між 

Полтавською обласною 

радою та Програмою 

розвитку Організації 

Об’єднаних Націй 

(ПРООН) в  рамках 

Проекту «Розвиток та 

комерціалізація 

біоенергетичних 

технологій у 

муніципальному 

секторі в Україні», що 

фінансується  Спільним 

проектом Програми 

розвитку ООН 

(ПРООН) та 

Глобального 

екологічного фонду 

(ГЕФ) 

Регіональна програма 

використання 

біоенергетичних технологій 

у тепло- та гарячому 

водопостачанні в 

Полтавській області на 

2017– 2020 роки 

10 Полтавська обласна 

державна 

адміністрація 

Участь у засіданні Робочої групи з розроблення 

оперативної цілі, регіональної Стратегії щодо 

розвитку малого та середнього підприємництва та 

плану заходів з її реалізації 

Стратегія щодо 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва та 

плану заходів з її 

реалізації (проект) 

Проведення спільних 

наукових заходів  
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11 Департамент 

Агропромислового 

розвитку Полтавської 

ОДА 

Проведення науково-практичних семінарів та 

навчальних тренінгів із впровадження 

інформаційних систем та технологій в аграрних 

підприємствах 

Порограма конкурсу 

«Підтримка 

сільськогосподарської 

дорадчої діяльності»  

Напрямок роботи 

«Інформаційно-дорадче 

забезпечення 

інноваційної моделі 

відтворення 

сільськогосподарського 

виробництва»» Код: 

7941 – «організація 

підготовки та 

проведення навчальних 

семінарів з актуальних 

питань розвитку 

сільськогосподарського 

виробництва, 

підприємництва і 

сільської місцевості» 

Проведено науково-

практичного та практичного 

семінару 

 
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) 

- Викладачами кафедри проведено консультування ФГ «Федорівка і Ко», с. Федорівка Карлівського району, з метою розробок та 

впровадження рекомендацій щодо оцінки рівня конкурентоспроможності продукції підприємства та ефективності роботи каналів збуту. 

- Викладачі  кафедри менеджменту  стали  асоційованими членами Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. 

УАРМБО є платформою для професійного спілкування та підвищення кваліфікації викладачів і адміністраторів університетів та 

впровадження результатів наукових досліджень, експертним органом щодо нормативних документів з освіти та не фінансових звітів 

компаній, комунікатором між бізнесом та сферою вищої освіти і освіти дорослих. Участь Полтавської державної аграрної академії та її 

викладачів в УАРМБО дозволяє інтегрувати зусилля освітніх установ та сфери бізнесу для забезпечення високої конкурентоспроможності 

менеджмент – та бізнес-освіти в Україні. 
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- 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 Європи, реалізації спільних науково-

освітніх проектів, наукових та науково-практичних конференцій, зустрічей, круглих столів, а також інших заходів. 

- Укладено договір з Вищою школою менеджменту інформаційних систем ISMA щодо здійснення спільних науково-дослідних 

проектів. Проведення наукової співпраці та обміну викладачами та студентами. Обмін навчальними програмами, програмами як 

випускників, так і аспірантів, спільна розробка навчальних матеріалів та викладання лекцій. Зокрема у рамках щорічних двох науково-

практичних конференцій, а саме: «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» та «Управління ресурсним забезпеченням 

господарської діяльності підприємств реального сектору економіки». Підготовка та публікація статей у фахових виданнях, міжнародних 

виданнях, а також монографій, підручників, навчальних посібників та інших публікацій наукового характеру, що видаються Сторонами. 

Зокрема у рамках видання щорічних двох колективних монографій «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» та «Безпека ХХІ 

століття: національні та геополітичні аспекти». 
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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 ТОВ «Поларіс-2006», 

м. Полтава 

Аналіз можливості застосування 

програмованих логічних контролерів 

побудованих на базі FPGA-технології 

на підприємствах агропромислового 

комплексу 

Договір №7/06-19 

від 05.06.2019 р. 

Публікація статті 

Тези міжнародної 

конференції 

2 Україна ФГ «Федорівка і Ко», 

с. Федорівка 

Карлівського району 

Проведення консультування Акт  приймання-

передачі 

виконаних робіт 

№41/3 від 

15.11.2019 р. 

Підвищення ефективності 

діяльності  ФГ 

3 Україна Українська асоціація з 

розвитку 

менеджменту та 

бізнес-освіти 

Інтеграція зусилля освітніх установ та 

сфери бізнесу для забезпечення високої 

конкурентоспроможності менеджмент 

– та бізнес-освіти в Україні. 

Свідоцтва від 

14.09.2018 р. 

Підвищення кваліфікації 

викладачів і адміністраторів 

університетів та 

впровадження результатів 

наукових досліджень, 

експертним органом щодо 

нормативних документів з 

освіти та не фінансових 

звітів компаній, 

комунікатором між бізнесом 

та сферою вищої освіти і 

освіти дорослих. 
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Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 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, 

запровадження 

дистанційних, 

інформаційно-

комунікативних технологій 

навчання, зміцнено 

міжкультурну  та 

міждисциплінарну 

комунікації, підвищено 

рівень  знань іноземної  

мови 

2 Молдова Кооперативно-

торговий університет 

Молдови   

(Trade Co-operative 

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 

Угода про 

співробітництво  

Agreement 

on collaboration 

between Poltava 

State Agrarian 

Academy 

Проведення спільних 

досліджень.  

Надання допомоги в 

публікації наукової роботи, 

статей тощо у провідних 

професійних виданнях своїх 

країн. 
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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; 

Участь у міжнародних 

сільськогосподарських виставках з 

метою реалізації вищезгаданих 

напрямків співпраці. 

(Ukraine) and 

Trade Co-

operative 

University of 

Moldova 

(Moldova) 

 

2017-2022 рр. 

3 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 

 

 

 

Договір № 147/16 

 

№4 від 

28.02.2017 р. 

 

Договір укладено  

на строк до 

31.12.2022 р. 

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. 
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і не суперечать статутній діяльності 

сторін, прагнучи налагодити і зміцнити 

практику між інститутського 

співробітництва, уклали цей Договір та 

домовились про наступне.  

 

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, 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, 
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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.  
4 Латвія Вища школа 

менеджменту 

інформаційних 

систем ISMA 

Здійснення спільних науково-

дослідних проектів. 

Проведення наукової співпраці та 

обміну викладачами та студентами. 

Обмін навчальними програмами, 

програмами як випускників, так і 

аспірантів, спільна розробка 

навчальних матеріалів та викладання 

лекцій. 

Договір про 

співпрацю 

укладено на 

строк з 

22.05.2018 р. до  

22.05.2022 р. 

Організація та проведення 

спільних наукових та 

освітніх заходів: 

конференцій, круглих 

столів, семінарів, вебінарів 

тощо.  

Зокрема у рамках щорічних 

двох науково-практичних 

конференцій, а саме: 

«Менеджмент ХХІ століття: 

глобалізаційні виклики» та 

«Управління ресурсним 

забезпеченням 

господарської діяльності 

підприємств реального 

сектору економіки». 

Підготовка та публікація 

статей у фахових виданнях, 

міжнародних виданнях, а 

також монографій, 
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підручників, навчальних 

посібників та інших 

публікацій наукового 

характеру, що видаються 

Сторонами. Зокрема у 

рамках видання щорічних 

двох колективних 

монографій «Менеджмент 

ХХІ століття: 

глобалізаційні виклики» та 

«Безпека ХХІ століття: 

національні та геополітичні 

аспекти». 
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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 19 наукових конференціях та круглих столах 

як в ПДАА, так і за межами, опубліковано 19 статей у фахових виданнях та близько 85 тез доповідей. 

Здобувач вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» Редченко Р.О. прийняла участь у II етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) на базі Тернопільського 

національного економічного унівреистету, 17-19 квітня 2019 р. За результатами отримала заохочувальну грамоту.  

Здобувач вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»  Тетянко А.О. прийняла участь у II етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) на базі Тернопільського 

національного економічного унівреистету, 17-19 квітня 2019 р. За результатами отримала диплом ІІ ступеня. 

Здобувач вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»  Тетянко А.О. прийняла участь  у VI Українській олімпіаді з 

менеджменту серед молоді в рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» в номінації «Практики і 

методи менеджменту».  Була ногроджена дипломом ІІ ступеня. 

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент 

персоналу» на базі Київського національного університету технологій та дизайну, що відбувся 24 січня 2019 р., здобувач вищої освіти 

спеціальності 073 «Менеджмент»  Вовковінський Ю.В. був нагрорджений  дипломом І ступеня, а  здобувач вищої освіти спеціальності 

073 «Менеджмент»  Даниленко К.О. – захорчовуальною грамотою. 
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Дипломом  ІІІ ступеня нагороджений  здобувач вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» Лесюк В. С. за перемогу у  ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльностії» на базі НУ 

«Львівська політехніка» 28 березня 2019 р. 

Здобувачі вищої освіти Терно А. І., Ляшенко В. Ю. здобули І призове місце  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Управління в сфері економічної конкуренції», Полтавська державна аграрна академія, 24 квітня 2019 р. 

Здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Бендрик В.С. прийняв участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій», Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана, 12 квітня 2019 р. 

Здобувачі вищої освіти Ляшенко Л. Ю., Рогач В.Р. спеціальності «Менеджмент» прийняли участь в ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління в сфері економічної конкуренції», Полтавська державна аграрна 

академія, 24 квітня 2019 р. 

Здобувач вищої освіти Савченко М.А. здобула ІІІ призове місце  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності», Одеський державний екологічний 

університет,  14-15 березня 2019 р. 

Здобувачі вищої освіти Заїка В.М., Вибиванець А.Б. Пищала П.А., Простак Г.С. взяли участь  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності», Одеський 

державний екологічний університет,  14-15 березня 2019 р. 

Здобувач вищої освіти Любарець С.В. здобув ІІІ призове місце у Всеукраїнському студентському професійному творчому 

конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту м. Запоріжжя, 31 травня 2019 р.  

Здобувачі вищої освіти Онищенко Т.І. Облап Д.С., Кошулько А. В. взяли участь у Всеукраїнському студентському 

професійному творчому конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту м. Запоріжжя, 31 травня 

2019 р. 

Здобувачі вищої освіти Щербакова Ю.О. та Пушкар А.С. отримали дипломи ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі», Харківський державний університет 

харчування та торгівлі, 23 квітня 2019 р. 

Здобувачі вищої освіти Некомкін О.О. та  Стовба А.О. прийняли участь  у ІІ турв Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» на базі  Харківського державного університету харчування 

та торгівлі, 23 квітня 2019 р. 

Козак В.П. і Ладна К.М. , Денисюк В.В. і Сацька Л.С. прийнли участь  у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» на базі Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир,10-11 

квітня 2019 р.,а Кошулько А. В. отримала  диплом ІІ ступеня. 
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Здобувачі вищої освіти Алієва В.А. та Остапенко С.Ю. стали учасниками  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій» в Київському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана, м. 

Київ, 12 квітня 2019 р,  Любарець С.В. був нагороджений диплом ІІ ступеня. 

Учасниками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління спортивно-оздоровчою 

діяльністю» на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,  

м. Миколаїв, 19-20 квітня 2019 р.  стали  Борисенко Ю.В., Кибкало Т.О., Дорошенко М.В., Мельничук А.В., а диплом ІІ ступеня 

отримали Вотінова О.С., Стрельнік С.С. 

Здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Онищенко Т. І. отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою», Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, 04 квітня 2019 р.  

Здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Ляшенко Є.Ю. – учасниця Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою», Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, 04 квітня 2019 р. 

Здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Гальченко Т. О. – учасниця Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою», Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, 04 квітня 2019 р. 

Вибиванець А.Б. нагороджена диплом ІІ ступеня у перемозі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю»,Київський національний університет технологій та дизайну, 25 

квітня 2019 р. Алейнікова В.С., Заморій В.С. прийняли участь  уцьому конкурсі. 

Здобувачі вищої освіти Голос А. Е. та Козак В. П. прийняли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на базі НУ «Львівська політехніка», м. Львів 28 березня 2019 р. 
  

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 136 

з них,   

самостійно студентами 
44 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  52 
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3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 50 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 1 

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

науково-дослідних робіт, усього  
21 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 21 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  22 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 15 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  4 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 4 

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 

Публікації в інших виданнях 

 

Кафедра Підприємництва і права 
1. Дем’яненко Н. В. Особливості складання бізнес-плану. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-

викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році (м. Полтава, 16-

17 травня 2019 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. 309 с. С. 41-43.  

2. Дем’яненко Н. В., Заєць А. К. Особливості інвестиційного забезпечення проекту розвитку підприємства. Наукове забезпечення 

економічного розвитку, правового регулювання і управління в агропромисловому комплексі : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Полтава, 29 березня 2019 року). Полтава : ПДАА, 2019. 253 с. С. 115-117. 

3. Дем’яненко Н. В., Гусейнов М. Д. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського підприємства. Формування та 

перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до Європейського простору : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (заочна форма). Полтава, 2019. 715 с. С. 145-147.  

4. Мороз С.Е., Калашник О.В. Міждисциплінарна інтеграція як засіб підготовки майбутніх фахівців / С.Е. Мороз, О.В. Калашник // 

Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін у контексті підвищення якості вищої освіти : мат-ли 50-ї наук.-педагогічн. конф. 

виклад. і аспірант, 26-27 лютого 2019 р., Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – С. 78-80. 

5. Мороз С.Е. Соціальне партнерство ЗВО з роботодавцями як чинник удосконалення професійної підготовки майбутніх аграріїв / 

С.Е. Мороз // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : мат-ли VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 

14-15 березня 2019 р., м. Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 295-298. 

6. Махмудов Х.З. Мороз С.Е., Калашник О.В. Підготовка фахівців сфери торгівлі: проблеми і перспективи/ Х.З. Махмудов, С. Е. 

Мороз, О.В. Калашник // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : мат-ли IХ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 18-19 

квітня 2019 р., Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 81-85. 

7. Мороз С. Kalinichenko А. Навчання підприємництву: впровадження компетентнісного підходу / С. Мороз, А. Kalinichenko // 

Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур у рамках інтеграції до європейського простору : мат-ли ІІ міжнар. наук.-

практ. конференції, 27 березня 2019 р., м. Полтава : ПДАА, 2019.– С. 377-379. 

8. Махмудов Х.З., Мороз С.Е., Михайлова О.С. Маркетингова політика на ринку митних послуг / Х.З. Махмудов, С. Е. Мороз, О.С. 

Михайлова // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : мат-ли VІ Міжнар.наук.-практ. інтернет-конференції, 4-5 квітня 

2019 р., м. Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 324-329. 

9. Мороз С.Е. Формування творчого ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів вищої школи / С. Е. Мороз // 

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : мат-ли VІ Міжнар.наук.-практ. інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р., м. 

Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 366-370. 
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10. Данко А.І. Мороз С.Е. Регулювання та підтримка діяльності малого бізнесу в Україні / А.І. Данко, С.Е. Мороз // Формування та 

перспективи розвитку підприємницьких структур у рамках інтеграції до європейського простору : мат-ли ІІ міжнар. наук.-практ. 

конференції, 27 березня 2019 р., м. Полтава : ПДАА, 2019.– С. 142-145. 

11. Тетерюк Р.С. Мороз С.Е. Основні аспекти конкурентоспроможності агропромислового комплексу України у контексті 

євроінтеграційних процесів / Р.С. Тетерюк, С.Е. Мороз // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур у рамках 

інтеграції до європейського простору : мат-ли ІІ міжнар. наук.-практ. конференції, 27 березня 2019 р., м. Полтава : ПДАА, 2019.– С. 604-607. 

12. Куркіна В. М., Осташова В. О. Напрями підвищення ефективності виробництва зернових культур // Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 12 (27-28.03.2019 р., Полтава, 

ПДАА) 

13. Лесюк В. С., Осташова В. О. Роль ліквідності та платоспроможності в управлінні підприємством // Матеріали науково-

практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 12 (27-28.03.2019 р., Полтава, 

ПДАА) 

14. Чаплигіна А. Р., Осташова В. О. Правове забезпечення столипінської аграрної реформи на Полтавщині. Теорія та історія 

держави і права, історія політичних і правових учень, філософія права: матеріали підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 12 квітня 2019 р. Київ: НАУ, 2019. С.74-77. URL: 

http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39480 (дата звернення: 04.11.2019) 

15. Чаплигіна А. Р., Осташова В. О. Правові основи ліквідації общини і розвитку приватної власності при реалізації столипінської 

аграрної реформи на Полтавщині. Матеріали щорічної студентської наукової конференції (06.11.2019, Полтава, ПДАА). Полтава: РВВ 

ПДАА, 2019. С. 158-160.  

16. Білецька С. М., Осташова В. О. Формування інформаційої компетентності менеджерів. Матеріали щорічної студентської 

наукової конференції (06.11.2019, Полтава, ПДАА). Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 14-16.   

17. Канцедал Ю. А., Осташова В. О. Порушення авторського права у соціальних мережах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до 

європейського простору» (м. Полтава, ПДАА, 27 березня 2019 року). 

18. Редунова М.В. Липій Є.А. Адміністративний примус як метод державного управління: матер. щорічної студентської наукової 

конференції. 2019 р.  

19. Головань В.В. Липій Є.А Правове регулювання діяльності журналістів в Україні: матер. щорічної студентської наукової 

конференції. - 2019 р.  

20. Judicial examination in Ukraine theoretical and methodological aspects / О. Kalian, Yu. Kozachenko // Aктуальні проблеми теорії і 

практики експертизи товарів: мат-ли VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конференція, 04-05 квітня 2019 р., м. Полтава : ПУЕТ, 2019. С.392-394         
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21. До питання рецепції римського приватного права / Ю. А.  Козаченко, О. С., Кальян // Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до 

європейського простору» (м. Полтава, ПДАА, 27 березня 2019 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – С. 269-271. 

22. Окремі теоретико – правові питання методичного забезпечення проведення судових експертиз / О. С.  Кальян, Х. З., Махмудов, 

Ю.А. Козаченко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку 

підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, ПДАА, 27 березня 2019 року). – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2019. – С. 229-231. 
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конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» : тези доповідей, 30-31 травня 2019 р. Харків : ДІСА ПЛЮС, 
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науково-практичної конференції докторантів, молодих учених та студентів: [Електронне наукове видання], м. Харків, 17 травня 
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УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ 

№ з/п 

Учасники 

(ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

(конференції, круглі столи, семінари тощо) 

Результати участі 

(сертифікат, стаття, тези ) 

1 2 3 4 

1 Баган Н. В., аспірантка 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

2 Баган Н. В., аспірантка 

Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент, 

підприємництво та цифрові інновації: аналіз тенденцій та 

науково-економічний розвиток»» – Львів, 2019 

тези 

3 Баган Н. В., аспірантка 

Міжнародна науково-практичної конференція «Стратегії 

інноваційного розвитку економіки: проблеми, перспективи, 

ефективність» – Київ, 2019 

тези 

4 Баган Н. В., аспірантка 

Управління ресурсним потенціалом господарюючих 

суб'єктів в умовах глобальних економічних трансформацій: 

матеріали науково-практичної INTERNET-конференціяї 

студентів та молодих вчених з міжнародною участю (м. 

Харків – Пшеворськ, 19 червня 2019 р.) 

тези 

5 Баган Н. В., аспірантка 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

6 Баган Н. В., аспірантка 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

7 
Колокольчикова І.В., к.е.н., 

доцент, докторантка 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

8 
Колокольчикова І.В., к.е.н., 

доцент, докторантка 

Международнаяй научно – практическая научная заочная 

конференция «Актуальные проблемы экономики, менеджмента 
тези 
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и маркетинга в современных условиях» 23 января 2019г. Алма – 

Ата.   

9 
Колокольчикова І.В., к.е.н., 

доцент, докторантка 

ХІ Международная научно – практическая конференция 

«Трансформация опыта менеджмента агробизнеса 

Европейского союза В Казахстан и страны Центральной Азии» 

«Дулатовские чтения - 2019». 

тези 

10 
Колокольчикова І.В., к.е.н., 

доцент, докторантка 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

11 
Колокольчикова І.В., к.е.н., 

доцент, докторантка 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

12 Поночовна О.В., аспірантка 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

13 Поночовна О.В., аспірантка 

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій та засобів управління: матеріали дев'ятої 

міжнародної науково-технічної конференції. – Полтава: ПНТУ; 

Баку: ВА ЗС АР; Кіровоград: КЛА НАУ; Харків : ХНДІ ТМ, 

2019 

тези 

14 Поночовна О.В., аспірантка 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

15 Поночовна О.В., аспірантка 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

16 Могилат М.Г. к.е.н. 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 
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17 Могилат М.Г. к.е.н. 

IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in 

Economics and Management: Conference Proceedings, Part I, 

March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 

тези 

18 Могилат М.Г. к.е.н. 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

19 Могилат М.Г. к.е.н. 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

20 Олійник Є.О., к.е.н. 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

21 Олійник Є.О., к.е.н. 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування та 

перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках 

інтеграції до європейського простору»: Полтава: ПДАА, 2019 

тези 

22 Олійник Є.О., к.е.н. 

50-я науково-методична конференція викладачів і аспірантів. 

«Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в 

контексті підвищення якості вищої освіти» Полтава: РВВ 

ПДАА, 2019. 

тези 

23 Олійник Є.О., к.е.н. 

Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу: зб. наукових праць професорсько-викладацького складу 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році. 

Полтава: ПДАА, 2019 

тези 

24 Олійник Є.О., к.е.н. 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

25 Олійник Є.О., к.е.н. 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

26 Погребняк Л. П., аспірантка ІІ International Scientific Conference Innovative тези 
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Economy:Processes, Strategies, Technologies: Conference 

Proceedings, Part I, January 26, 2018. Kielse, Poland: Baltigija 

Publishing. 

27 Погребняк Л. П., аспірантка 

Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and 

Law: collection of international scientific papers. (APRIL 24–28, 

2018 SLOVAK REPUBLIC-CZECH REPUBLIC). Chernihiv: 

CNUT, 2018 р. 

тези 

28 Погребняк Л. П., аспірантка 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

29 Погребняк Л. П., аспірантка 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

30 Погребняк Л. П., аспірантка 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

31 

Макаренко П. М., д.е.н., професор Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

32 

Макаренко П. М., д.е.н., професор Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

33 

Макаренко П. М., д.е.н., професор Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

34 Березіна Л.М., д.е.н., професор 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 
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35 

Березіна Л.М., д.е.н., професор Perspectives of world science and education. Abstracts of the 

2nd International scientific and practical conference. CPN 

Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. 

тези 

36 

Березіна Л.М., д.е.н., професор Управління ресурсним потенціалом господарюючих 

суб'єктів в умовах глобальних економічних трансформацій: 

Науково-практична INTERNET-конференція студентів та 

молодих вчених з міжнародною участю (м. Харків – 

Пшеворськ, 19 червня 2019 р.)  

тези 

37 

Березіна Л.М., д.е.н., професор Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

38 

Березіна Л.М., д.е.н., професор Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

39 Демиденко Л.М., к.е.н., доцент 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

40 Демиденко Л.М., к.е.н., доцент 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

41 Демиденко Л.М., к.е.н., доцент 

Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу: зб. наукових праць професорсько-викладацького складу 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році. 

Полтава: ПДАА, 2019 

тези 

42 

Дивнич О. Д., к.е.н., доцент  Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

43 

Дивнич О. Д., к.е.н., доцент  Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 



74 

 

44 

Дивнич О. Д., к.е.н., доцент  Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

45 

Волкова Н.В., к.е.н. Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

46 

Волкова Н.В., к.е.н. Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу: зб. наукових праць професорсько-викладацького складу 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році. 

Полтава: ПДАА, 2019 

тези 

47 

Волкова Н.В., к.е.н. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (заочна 

форма) «Формування та перспективи розвитку 

підприємницьких структур в рамках інтеграції до 

європейського простору» – Полтава, 2019 

тези 

48 

Волкова Н.В., к.е.н. 50 науково-методична конференція «Сучасний підхід до 

викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення 

якості вищої освіти», Полтава: РВВ ПДАА, 2019 

тези 

49 

Волкова Н.В., к.е.н. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation 

in Economics and Management: Conference Proceedings, Part I, 

March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing 

тези 

50 

Волкова Н.В., к.е.н. Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

51 

Волкова Н.В., к.е.н. Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

52 Загребельна І.Л., к.е.н. 

Перша Міжнародна науково-методична конференція 

«Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої 

діяльності», 31 травня 2019 р. Х.: ХДУХТ 

тези  
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53 Загребельна І.Л., к.е.н. 

Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І 

Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 19-

21 березня 2019 р. Ч. 1. – Львів: ЛНАУ 

тези 

54 Загребельна І.Л., к.е.н. 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

55 Загребельна І.Л., к.е.н. 

Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу: зб. наукових праць професорсько-викладацького складу 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році. 

Полтава: ПДАА, 2019 

тези 

56 Загребельна І.Л., к.е.н. 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

57 Загребельна І.Л., к.е.н. 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

58 Миколенко І.Г., к.е.н., доцент 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

59 Миколенко І.Г., к.е.н., доцент 

Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу: зб. наукових праць професорсько-викладацького складу 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році. 

Полтава: ПДАА, 2019 

тези 

60 Миколенко І.Г., к.е.н., доцент 

50 науково-методична конференція «Сучасний підхід до 

викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення 

якості вищої освіти», Полтава: РВВ ПДАА, 2019 

тези 

61 Миколенко І.Г., к.е.н., доцент 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

тези 
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травня 2019 року. 

62 Миколенко І.Г., к.е.н., доцент 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

63 Калініченко О.В. к. е. н. 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

64 Калініченко О. В., к.е.н., доцент 

Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

65 Калініченко О. В., к.е.н., доцент 

Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

66 Тимошенко І.В., к.е.н. 

50 науково-методична конференція «Сучасний підхід до 

викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення 

якості вищої освіти», Полтава: РВВ ПДАА, 2019 

тези 

67 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

68 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики». 

Полтава: ПДАА, 23-24 квітня 2019 р. 

тези 

69 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

70 

Помаз Ю.В., к.і.н., доцент Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 
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71 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки». 

Полтава: ПДАА, 1 листопада 20219 р. 

тези 

72 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент Науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 

році (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року) 

тези 

73 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський аспекти». Львів: ЛНАУ, 19-21 

березня 2019 р. 

тези 

74 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент Участь у роботі 50-ї науково-методичної конференції 

«Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в 

контексті підвищення якості вищої освіти» (м. Полтава, 26 

лютого 2019 року) 

участь у дискусії 

75 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент Участь у науково-практичній конференції за підсумками 

проходження здобувачами вищої освіти виробничих 

практик (м. Полтава, ПДАА, 27 березня 2019 р.)  

участь у дискусії 

76 Помаз Ю.В., к.і.н., доцент Участь у круглому столі на тему: «Досвід США: нові 

можливості для студента, абітурієнта, науковця» 

 (м. Полтава, ПДАА, 22 травня 2019 р.) 

участь у дискусії 

77 Демиденко Л.М., к.е.н., доцент Участь у круглому столі на тему: «Досвід США: нові 

можливості для студента, абітурієнта, науковця»  

(м. Полтава, ПДАА, 22 травня 2019 р.) 

участь у дискусії 

78 Дивнич О.Д., к.е.н., доцент Участь у круглому столі на тему: «Досвід США: нові 

можливості для студента, абітурієнта, науковця» (м. 

Полтава, ПДАА, 22 травня 2019 р.) 

участь у дискусії 

79 Березіна Л.М., д.е.н., професор Участь у круглому столі на тему: «Досвід США: нові 

можливості для студента, абітурієнта, науковця» (м. 

Полтава, ПДАА, 22 травня 2019 р.) 

 

участь у дискусії 
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80 Тимошенко І.В., к.е.н. Участь у круглому столі на тему: «Досвід США: нові 

можливості для студента, абітурієнта, науковця» (м. 

Полтава, ПДАА, 22 травня 2019 р.) 

участь у дискусії 

81 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у круглому столі на тему: «Досвід США: нові 

можливості для студента, абітурієнта, науковця» (м. 

Полтава, ПДАА, 22 травня 2019 р.) 

Доповідь, участь у дискусії 

82 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 

році (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року) 

тези 

83 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Методичний семінар кафедри «Новітні технології в 

навчальному процесі при викладанні економічних 

дисциплін». Кафедра економіки підприємства ПДАА, 27 

травня 2019 року. 

тези 

84 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Теоретичний семінар кафедри «Глобалізаційні виклики та 

розвиток економіки України» Кафедра економіки 

підприємства ПДАА, 27 лютого 2019 року. 

тези 

85 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і 

управління в агропромисловому комплексі» (м. Полтава, 29 

березня 2019 року).   

тези 

86 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент ІІ Міжнародна українсько-азербайджанська конференція 

«BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 

року 

тези 

87 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Економіка, фінанси та управління сучасним містом : 

можливості, проблеми, перспективи Міжнар. наук.-практ. 

конф., 11 квітня 2019 р. К.: КУБГ 

тези 

88 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент IІI Міжнародна науково-практична конференція, 15 травня 

2019 р. Ч. 1. Полтава, ПолтНТУ 

тези 

89 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Міжнародна науково-практичнаконференція «Економічний 

розвиток і спадщина Семена Кузнеця» : тези доповідей, 30-

31 травня 2019 р. Харків 

тези 
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90 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові 

дослідження на шляху до євроінтеграції» (м. Мелітополь, 

Україна, 21-22 червня 2019 року) Мелітополь 

тези 

91 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 4-ої Всеукраїнська науково – практична Інтернет – 

конференця «Сучасний менеджмент: проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Херсон, 21 травня 2019 р.). 

Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет», 

тези 

92 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент 71-ої наукова конференція професорів, викладачів, наукових 

працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. 

(Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: 

ПолтНТУ 

тези 

93 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, 

молодих учених та студентів: [Електронне наукове 

видання], м. Харків, 17 травня 2019 року. Харків: ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця 

тези 

94 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент І Міжнародна науково-практична конференція 

«Використання альтернативних джерел енергії в умовах 

розвитку сільських територій» (ПДАА, 22 травня 2019 р.). 

ПДАА. 2019. С. 105-107. 

тези 

95 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Використання альтернативних джерел енергії в умовах 

розвитку сільських територій» (ПДАА, 22 листопада 2019 

р.). 

тези 

96 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та 

перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 15 Жовтня 2019 р. Полтава: ПолтНТУ 

тези 

97 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку 

національної економіки в умовах євроінтеграції: VI 

Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 жовтня 

2019 р., ПолтНТУ 

тези 

100 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент IV Міжнародна науково-практична конференції = 

Architecture: Aesthetic+Ecology_Economics : IV International 

тези 
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Scientific Practical Conference Proceedings / Полт. 

Національн. Техн.. ун-т ім.. Ю. Кондратюка. Полтава: 

ПолтНТУ. 

101 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного 

сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю 

екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. 

У 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – 

Харків: ХНАУ, 2019. 

тези 

102 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних 

країн у процесах європейської інтеграції. Збірник матеріалів 

ІІІ Міжнародної наукової конференції. 2-4 жовтня 2019 року 

тези 

103 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, 

збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових 

технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Херсон, 20-21 вересня 2019 р. Херсон : 

тези 

104 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Експортна конференція», організована Дніпровською 

торгово-промисловою палатою, 11 вересня 2019 р. 

сертифікат 

105 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Практичний семінар «Агроконсалтинг. Кооперація. 

Переробка», 10 жовтня 2019 р., м. Полтава 

слухач 

106 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Парламентські слухання у Верховній Раді України з питання 

земельної реформи в Україні, жовтень 2019., м. Київ 

доповідь 

107 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Участь у засіданнях ГС «Полтавьске сільськогосподарське 

товариство» 

Доповіді, дискусії 

108 Самойлик Ю.В., д.е.н., доцент Виступи на телебаченні (7 разів) Виступи, дискусії, аналіз 
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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 

Патика В.П., Пасічник Л.А., Буценко Л.М., Петриченко В.Ф., Зубачов С.Р., Данкевич Л.А., Житкевич Н.В., Гуляєва Г.Б., Токовенко 

І.П., Калініченко А.В., Сушанович Д., Кураш П., Патика М.В., Карпенко В.П., Круть В.В., Кириленко Л.В., Колісник С.І., Коробкова 

К.С., Демченко О.А., Гнатюк Т.Т., Мороз С.М. Експрес діагностика фітопатогенних бактерій і фітоплазм в агроекосистемах  / За ред. 

В.П. Патики. Вінниця: «Віндрук», 2019. 86 с. ISBN 978-617-7295-18-0. 

2 

Кириленко Л.В., Житкевич Н.В., Гнатюк Т.Т., Пасічник Л.А., Калініченко А.В., Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Патика В.П.. Діагностика 

і профілактика бактеріальних хвороб козлятнику східного / За ред. В.П. Патики. Вінниця: «Віндрук», 2019., 32 с. ISBN 978-617-7295-

19-7. 

3 
Bubel Dagmara, Brzozowska Anna, Kalinichenko Antonina. Zarządzanie kulturą organizacyjną w aspekcie międzynarodowym.  Wydawnictwo 

Politechniki Częstochowskiej, 2019. 153 p. ISBN 978-83-7193-692-0, ISSN 0860-5017. 

4 

Patyka V.P., Pasichnyk L.A., Butsenko L.M., Petrychenko V.F., Zubachov S.R., Dankevych L.A., Gnatiuk T.T., Huliaieva H.B., Tokovenko I.P., 

Kalinichenko A.V., Suszanowicz D., Kurash P., Patyka T.I., Karpenko V.P., Kyrylenko L.V., Demchenko A.A. Express diagnostics of 

phytopathogenic bacteria and phytoplasmas in agrophytocenosis. Publisher Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole, Poland, 2019, 78 

p. ISBN 978-83-7342-684-9. 

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

1 
Syomych M.  Peculiarities of public management of environmental and economic security of a region [monog.] / Syomych M.  // Security of the 

XXI century: national and geopolitical aspects [collective monograph]. – in edition I. Markina. – Nemoros s.r.o., 2019. – P. 312-319. 

2 
Lozynska T., Kompanets O. Providing training for persons for public administration //Management of 21 st century: globalization challenges. 

Issue 2: Collective monograph. – Prague 1 Czech Republic, 2019. P. 327-333. 

3 

Липій Є.А. Реєстраційні процедури як інструмент управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання. 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. С. 102-109. 

4 
Махмудов Х.З., Михайлова О.С., Писаренко С.В. Food security as a fundamental factor of national security [мonograph]. Security of the XXI 

century: national and geopolitical aspects Nemoros s.r.o. Pragua, 2019. С. 249-254. (0,3др.арк.) 

5 
Махмудова І. В., Михайлова О. С. Оцінка та аналіз ринку молока в Україні [монографія]. «Економічний, організаційний та правовий 

механізм підтримки і розвитку підприємства». Полтава, 2019 р. – С. 64-70. 

6 
Sazonova T., Ostashova V. Mediation of labour disputes: legal and practical aspects. Security of the XXI century: national and geopolitical 

aspects : collective monograph. Prague: Nemoros s.r.o., 2019. P. 427-432. 

7 Ostashova V., Kalian О.  Legal self-education of youth as an element of civil society creation. Emergence of public development: financial and 
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legal aspects: Collective monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Agenda Publishing 

House, Coventry, United Kingdom, 2019. Р. 644-651. 

8 
Sazonova T., Ostashova V. Fundamentals of social design of modern organithations. Management of 21st century: globalization challenges. 

Issue 2 : collective monograph ; in edition I. Markina. Prague. 2019. P. 285-290. 

9 

Осташова В. О. Формування правової компетентності майбутніх підприємців. 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. С. 108-114. 

10 

Калюжна Ю.П., Даниленко В. І., Боровик Т. В., Писаренко С. В. Вплив цінової та збутової політики на конкурентоспроможність 

підприємства  в контексті законодавства ЄС. [монографія]. «Екрномічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку 

підприємства». Полтава, 2019. С. 64-70 

11 

Мороз С.Е., Калашник О.В., Шведенко П.Ю. Роль бізнес-освіти у підвищенні ефективності альтернативної енергетики в Україні. 

Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій : монографія / за ред. І. О. 

Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : ПП «Астрая», 2019. С. 252 – 257 

12 

Концептуальні засади соціально-економічного розвитку сільських територій : колективна монографія «Альтернативні джерела енергії у 

підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій» / Яснолоб І. О., Радіонова Я. В., Зоря О. П., Дем’яненко Н. 

В.; за редакцією Яснолоб І. О., Чайки Т. О., Горба О. О. : Видавництво ПП «Астрая», 2019. 276 с. С. 64-72. 

13 

Калашник О.В., Мороз С. Е., Суворов Д.А. Оцінювання якості та придатності для використання агроволокна //Альтернативні джерела 

енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій // за ред. І. О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. Горба. 

Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 257 – 265 

14 

Роль бізнес-освіти у підвищенні ефективності альтернативної енергетики в Україні / С. Е. Мороз, О. В. Калашник, П. Ю. Шведенко // 

Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій // за ред. І. О. Яснолоб, Т. 

О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 252  257. 

15 

Сучасні тенденції та досвід використання відновлюваних джерел енергії в ЄС та Україні // Природно-ресурсний та енергетичний 

потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання // за ред. О. О. Горба, Т. О. Чайки, І. О. Яснолоб. – П.: 

Видавництво ПП «Астрая», 2019. – С. 151-158. 

16 

Мультидисциплінарний підхід до проведення практичних занять з митної справи в аграрних закладах вищої освіти / Мороз С.Е., 

Кальян О.С., Калашник О.В // Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2019. С. 354-365. 

17 
Yudicheva O., Kalashnyk O., Moroz S., Kalian O. Quality and safety of food as a component of food of safety. Security of the XXI century: 

national and geopolitical aspects : Collective monograph. Nemoros s.r.o.  Prague, (2019). – 319-326. 

18 

Управління розвитком підприємництва у митній сфері / С. Е. Мороз, О. В. Калашник, Д. Г. Лисак // 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. С 146-152. 

19 
Внешнеторговые перспективы агропромышленного комплекса Украины в контексте евроинтеграционных процессов / Г.А. Бирта, Ю.Г. 

Бургу, С.Э. Мороз, Е.В. Калашник // Экономика Болгарии и Европейский Союз в цифровом слове : кол. научн. монографія. София, – 
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Ун-т национальной и мировой экономики, Христо Ботев Студ. город. София, 2019. – С. 29-45. 

20 

Роль бізнес-освіти у підвищенні ефективності альтернативної енергетики в Україні / С. Е. Мороз, О. В. Калашник, П. Ю. Шведенко // 

Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій // за ред. І. О. Яснолоб, Т. 

О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 252  257. 

21 

Кальян О.С.  Теоретико – правові засади міжнародної нормативної регламентації використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища / О.С. Кальян та інші // Природно-ресурсний потенціал напрями збереження, відновлення та раціонального 

використання: колективна монографія за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. П. : Видавництво ПП “Астрая”. 2019. С. 91–97. 

22 

Кальян О. С., Козаченко Ю. А. Адміністративно-правові аспекти здійснення державного контролю (нагляду) у сфері господарської 

діяльності // 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. С. 94-101. 

23 

Tamara Sharavara, Oleh Horb, Viktoriia Liulka, Yasnolob Ilona.  Civil position formation for high er education students on the basis od social 

competence /  Tworzenie postawy obywatelskiej u uczniow szkot srednich w oparciu o kompetencje spoteczne. Kompetencje spoleczne w 

procesie redukcji deficytow i rozwiazywania problemow jednostek i wspolnoty / Social competence in the process of reducing deficits and 

solving problems of the individual and communities. Redakcja naukowa Szyszka M., Archacka M.194 р. Р. 147-154. 

24 

Світлична А.В. Методологічні засади управління розвитком підприємства на засадах ощадливого виробництва. Випереджаючий 

інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. Суми : Триторія, 2019. 484 с. 

(С. 199-217) 

25 

Калашник О.В., Мороз С. Е., Махмудова І. В., Олефіренко В. Ризики під час впровадження системи НАССР на підприємствах з 

переробки молока // Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента 

Ілляшенко Н.С. Суми : Триторія, 2019. 484 с.  

26 

Kalinichenko Antonina, Havrysh Valerii, Nitsenko Vitalii. Alternative Vehicle Fuel Management: Impact on Energy Security Indicators. [In:] 

Infrastructure and Environment  (Editors: A. Krakowiak-Bal, M. Vaverkova). Springer, 2019, pp.367-374, ISBN 978-3-030-16541-3, ISBN 978-

3-030-16542-0 (eBook), DOI: 10.1007/978-3-030-16542 

27 
Lyashenko S., Zaporozhets Yu., Sakalo V., Minkova O., Kalinichenko A.. Waste use as secondary material resources // W Monografii: 

Odnawialne Żródła Energii – teoria i praktyka. Monograph. T.4, 2019 – Прийнято до друку. 

28 

Kopishynska O., Utkin Y., Marenych M., Kondratiuk M., Yurchenko S. Integrating role of managing information systems under 

implementation of precision farming technologies // Conceptual aspects management of competetivness the economic entities: collective 

monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. 

– pp. 185-194. 

29 
Odarushchenko O., Kharchenko V., Butenko V., Odarushchenko E. Tool-oriented Availability and Safety Assessment of a Reactor Trip 

Systems using Multi-fragmentary Markov Modeling, p.20. OStudies in Systems, Decision and Control,  Springer. – Прийнято до друку. 

30 

Макаренко П.М., Тимошенко І.В. Енергетична безпека ринково-розвинених країн: державна політика та інструменти регулювання 

енергоефективності [колективна монографія] //Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та 

екологічний аспекти. Полтава: ПП «Астрая». 2019. 603 с. С. 11-14. 0,35 д.а. 
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31 
Makarenko Y., Makarenko P., Volkova N., Piliavskii V., Mohylat M The formation of commodity credit limits for the borrowing enterprises/ 

The formation of commodity credit limits for the borrowing enterprises. Prague, 2019. pp. 206-244. 

32 

Berezina L., Bahan N. Labor market of Ukraine: trends of development: Menegement mechanisms and development strategies of economic 

entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / 

ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2019. – Vol. 2. – P. 159-167 

33 

Lesia Demidenko, Olga Dyvnych, Tetiana Voron’ko-Nevidnycha, Lesia Demidenko. Development of the plant growing industry as a 

prerequisite for ensuring food security of Ukraine / Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: monograph. Prague, 2019. p. 

326 333.  

34 
Olga Dyvnych, Tetiana Voron’ko-Nevidnycha, Lesia Demidenko. Development of the plant growing industry as a prerequisite for ensuring food 

security of Ukraine / Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: monograph. Prague, 2019. p. 326 – 333.  

35 

Дивнич А. В., Дивнич О. Д. Енергетична оцінка матеріальних активів. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, 

техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія. Полтава. ПП «Астрая», 2019. Розд. 3, п. 3.8. С. 206 – 211 (0,6 

др.арк, особисті 0,3 др.арк) 

36 
Загребельна І.Л., Тандур К.М., Риндіна Ю.В. Організаційно-економічний потенціал підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва. Полтава: ПДАА, 2019. 

37 
Калініченко О.В. Класифікація видів енергії в процесі виробництва продукції рослинництва. Енергоефективність та енергозбереження: 

економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія. Полтава, 2019. С. 167 – 171. 

38 
Калініченко О.В. Особливості енергоспоживання в рослинництві. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-

технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія. Полтава, 2019. С. 171 – 176. 

39 
Калініченко О.В. Методика оцінки енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва. Енергоефективність та 

енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія. Полтава, 2019. С. 177 – 180. 
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