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РОЗДІЛ 8. НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 
 

З А Г А Л Ь Н А 
НАУКОВА РОБОТА 

Кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 

2.20 НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕМІНАРИ) 
 

№ 
Назва наукового заходу 

(конференція, круглий стіл, семінар) 

Дата прове-

дення 

Міжнародна Обласна, районна 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

1.  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної економі-

ки: теорія і практика», м. Івано-Франківськ 
2015 р. 2 1   

2.  46-а науково-методична конференція «Науковий та педагогічний професіона-

лізм викладачів ВНЗ як основа надання студентам якісних освітніх послуг», 

м. Полтава 

2015 р.   10 7 

3.  Щорічна студентська наукова конференція кафедри економічної кіберне-

тики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної акаде-

мії «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі», м. Полтава 

2015 р.   38 38 

4.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Екстерналії та детермінанти 

глобальних економічних процесів», м. Тернопіль 
2015 р.   1 1 

5.  Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми 

облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємст-

вом», м. Вінниця 

2015 р.   1 1 

6.  Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 75-річчю ТНПУ 

імені Володимира Гнатюка та хіміко-біологічного факультету «Концепція ста-

лого розвитку та її реалізація в освіті», м. Тернопіль 

2015 р.   2 1 

7.  Студентська наукова конференція факультету економіки та менеджменту, 

м. Полтава 
2015 р.   8 8 

8.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і 

продовольча безпека», м. Житомир 
2015 р. 2 2   

9.  XV науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з інтелек-

туальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Ук-

раїні», м. Київ 

2015 р.   1 1 

10.  Міжнародна науково-практична конференція  «Роль і значення інтелектуальної 

власності в інноваційному розвитку економіки», м. Київ 
2015 р. 1 1   
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№ 
Назва наукового заходу 

(конференція, круглий стіл, семінар) 

Дата прове-

дення 

Міжнародна Обласна, районна 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

11.  Щорічна конференція кафедри ландшафтної архітектури Варшавського аграр-

ного університету, м. Тучно (Польща) 
2015 р. 1 1   

12.  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтав-

ської державної аграрної академії, м. Полтава 
2015 р.   11 10 

13.  V Міжнародна конференція випускників польської програми ім. Л. Кіркланда, 

Польсько-Американський Фонд Свободи, Польща 
2015 р. 1 1   

14.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми і перспекти-

ви системних методів виробництва і навчання», м. Полтава 
2015 р. 3 3   

15.  Х Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, 

науки і техніки в Україні», присвяченої 150-річчю з часу заснування Полтавсь-

кого товариства сільського господарства, м. Київ 

2015 р.   1 1 

16.  Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та мо-

лодих учених «Наукова дискусія: актуальні питання та перспективи розвитку 

економіки», м. Київ 

2015 р. 1 1   

17.  Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи сталого розвитку 

економіки: національний та регіональні аспекти», м. Дніпропетровськ 
2015 р. 1 1   

18.  XVII Зліт «Лідери аграрної освіти», м. Львів 2015 р.   1 1 

19.  Науково-практична конференція студентів за результатами проходження виро-

бничих та переддипломних фахових практик по напрямах підготовки (спеціа-

льностях) «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», м. Полтава 

2015 р.   2 2 

20.  Міжнародна науково-практична конференція «Наука. інновації. соціально-

економічний розвиток», м. Чернівці 
2015 р. 1 1   

21.  Центр економічних досліджень та розвитку, м. Одеса 18-19 вересня 

2015 р. 
  1 1 

22.  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інвестування та фор-

мування інвестиційного клімату в АПК», м.  Полтава 

29-30 жовтня 

2015 р. 
3 2   

23.  Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція  

«Антропологічні аспекти управління сучасним підприємством», м. Полтава 

30 жовтня 

2015 р. 
  1 1 

24.  ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій», 

м. Полтава  

25 листопада 

2015 р. 
  33 30 

25.  47-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Науково-

методичні засади системи забезпечення якості освітньої діяльності», 

15–16 березня 

2016 р. 
  8 6 
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№ 
Назва наукового заходу 

(конференція, круглий стіл, семінар) 

Дата прове-

дення 

Міжнародна Обласна, районна 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

м. Полтава  

26.  Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми  і  перспек-

тиви системних  методів  виробництва  і  навчання», м. Полтава 

16 березня 

2016 р.   
2 1   

27.  Щорічна студентська наукова конференція кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики в економіці, менеджменті та 

бізнесі», м. Полтава 

21 квітня 

2016 р. 
  18 18 

28.  Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії,  

м. Полтава 

27–28 квітня 

2016 р. 
  2 2 

29.  Міжнародна науково-практична конференція «Структурні зміни у суспільстві 

та економіці під впливом комунікацій та інформації», м. Полтава 

12–13 травня 

2016 р. 
2 1   

30.  II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції 

управління та адміністрування в аграрному виробництві», м. Львів 

12–13 травня 

2016 р. 
1 1   

31.  ХІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, на-

уки і техніки в Україні», м. Київ 

16 травня 

2016  р. 
  1 1 

32.  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтав-

ської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 

2015 році, м. Полтава  

18–19 травня 

2016 р. 
  6 4 

33.  ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка в умовах 

глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи», м. Дніпропетровськ 

25–27 травня 

2016 р. 
1 1   

34.  ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління і еко-

номіки підприємств в сучасних умовах», м. Київ 

26–27 травня 

2016 р. 
1 1   

35.  XIV Opolski Festiwal Nauki, Uniwersytet Opolski, м. Ополе, Польща 10–13 червня 

2016 р. 
1 1   

36.  Науково-практична конференція студентів за результатами проходження виро-

бничих та переддипломних фахових практик по напрямах підготовки (спеціа-

льностях) «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», м. Полтава 

2016 р.   2 2 

37.  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з проблем вищої осві-

ти і науки «Системний підхід у професійній підготовці фахівців галузевих на-

прямків», м. Полтава 

2016 р.   1 1 

38.  II international scientific conference «Microbiology and immunology – the devel-

opment outlook in the 21st century», м. Київ 
2016 р. 1 1   

39.  International Conference of Communication, Management and Information Tech-

nology (ICCMIT 16), м. Косенза, Італія 
2016 р. 2 1   
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НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ 

№ Назва підрозділу Керівник підрозділу Науковий ступінь, вчене звання Напрями роботи 

1     

НАУКОВІ ШКОЛИ 

№ Назва школи Керівник школи 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність керівника 

Напрями роботи 

(спеціальність) 

1      

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ 

№ 
Назва інституту, да-

та заснування 
Керівник інституту 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність Напрями роботи 

1      
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НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

НАУКОВА ТЕМАТИКА 

Державна тематика 

№ Виконавець 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва теми 

1.    

Договірна тематика 

1.    

Ініціативна тематика 

1.  Калініченко А.В. Д.с.-г.н., професор Наукові основи моделювання екологічно збалансованих агроекосистем України 

2.  Калініченко А.В.,  

колектив кафедри 

Д.с.-г.н., професор Розробка методів моделювання та прогнозування організаційно-економічних, екологічних та 

біологічних систем, моделювання та прогнозування збалансованого розвитку агроекосистем 

з використанням ПЕОМ, нових програмних продуктів та комп`ютерних технологій навчання 

3.  Сазонова Н. А., 

Мінькова О. Г. 

 Розробка стратегій  сталого розвитку агроекосистем з оптимальними витратами ресурсів за 

різних форм господарювання 

2.7 
ДОГОВОРИ НА НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАНУ, НААН, НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ІНШИХ 

ГАЛУЗЕЙ ТА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМИ 

№ Назва договору 
НАНУ, НААН, 

НУіГ, СГ 

Строк дії 

договору 
Виконавці сторін в особі Тема договору 

1. Угода про 

створення філії 

ТОВ «Інфосвіт ІТ 

сервіс» 

3 роки к.с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю. В. 

Директор ТОВ «Інфосвіт ІТ 

сервіс» Бондаренко О. М. 

Угода про створення філії кафедри ЕК та ІТ 

на базі ТОВ «Інфосвіт ІТ сервіс» від 

02.04.2015 р. 

2. Угода про 

створення філії 

ФОП Запорожець 

Т. М. 

3 роки к.с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю. В. 

Директор 

ФОП Запорожець Т. М. 

Запорожець Т. М. 

Угода про створення філії кафедри ЕК та ІТ 

на базі Запорожець Т. М. від 15.04.2015 р. 

3. Угода про 

створення філії 

ТОВ «Обліксофт» 1 рік к.с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю. В. 

Директор ТОВ «Облік-

софт» Процай Ю. О. 

Угода про створення філії кафедри ЕК та ІТ 

на базі ТОВ «Обліксофт» від 10.04.2015 р. 

4.    ТОВ «Кварт-

Софт» 

  Генеральний директор 

ТОВ «Кварт-Софт» Конд-

ратюк С. І.  

 

2.15 ЗАВЕРШЕНІ НАУКОВІ РОБОТИ 

№ Виконавці роботи 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва роботи Одержані результати 

https://www.facebook.com/softfarmua/
https://www.facebook.com/softfarmua/
https://www.facebook.com/softfarmua/
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1.     

2.16 ВПРОВАДЖЕНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ 

№ Виконавці роботи 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва роботи Де впроваджено, економічний ефект 

1.      

2.14 ВПРОВАДЖЕНІ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
Назва авторського 

свідоцтва, патенту 
Номер 

Дата реєст-

рації 

Ким зареєстро-

вано 

Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 

Де впро-

ваджено 

Економічна 

ефективність, 

тис. грн. 

1.        

 

2.1 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ГРАНТИ, 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

№ 
Ім’я, прізвище, 

По батькові НПП 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва гранта, стипендії Хто надав 

Кількість 

отриманих 

коштів, 

тис. грн. 

1.      

2.18 ПРОБЛЕМНІ ТА СЕРТИФІКОВАНІ (АКРЕДИТОВАНІ) НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ 

№ Назва лабораторії Керівник лабораторії 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Фінансування 

Призначення 

лабораторії 

Акредитовані 

1.      

Не акредитовані 

1.      

 

2.10 ОДЕРЖАНО ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ ТА 

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 
 

№ Назва патенту 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер 

Дата 

реєстрації 
Ким зареєстровано 

1. Патент на корисну модель «Спосіб на осно-

ві кутера для приготування м’ясного фар-

шу» 

Поліщук Анатолій Анатолійович 

Махмудов Ханлар Зейналович 

Прасолов Євген Якович 

Аранчій Валентина Іванівна 

Галич Олександр Анатолійович 

Костоглод Костянтин Данилович 

№ 99646 10.06.2015 Державна служба 

інтелектуальної 

власності України 
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№ Назва патенту 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер 

Дата 

реєстрації 
Ким зареєстровано 

Слинько Віктор Григорович 

Березницький Віктор Іванович 

Мамедова Зульфія Камандар 

2. Патент на корисну модель «Спосіб підгото-

вки сировини-гною гомогенної структури 

для збільшення виходу біогазу» 

Махмудов Ханлар Зейналович 

Прасолов Євген Якович 

Слинько Віктор Григорович 

Аранчій Валентина Іванівна 

Галич Олександр Анатолійович 

Поліщук Анатолій Анатолійович 

Костоглод Костянтин Данилович 

Березницький Віктор Іванович 

Мамедова Зульфія Камандар 

№ 100157 10.07.2015 Державна служба 

інтелектуальної 

власності України 

 

2.10 АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ОДЕРЖАНІ НА 

СОРТИ, ПОРОДИ, НОВІ МЕТОДИ, ТЕОРІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, НОВІ ВИДИ ВИРОБІВ 

№ Назва авторського свідоцтва 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер 

Дата 

реєстрації 
Ким зареєстровано 

1.      

ПІДРУЧНИКИ 

№ Назва підручника Автори Місце, назва, рік видання В т.ч. надання грифу 

1.     

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ Назва навчального посібника Автори Місце, назва, рік видання В т.ч. надання грифу 

1. Управління інформаційними зв’язками та 

бізнес-процесами 

Галич О.А., Копішинська О. П., Уткін Ю.В. Полтава: Астрая, 2016. – 

244 с. 

 

2. Інформаційні технології в агрономії Маренич М. М., Кондртюк М. І., Копішинська 

О.П., Уткін Ю. В. 

Дніпропетровськ: «Ар-

буз», 2016. – 432 с. 

 

 

2.9 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ 
 

№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце, рік та країна видання 

Стаття 
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№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце, рік та країна видання 

1.  Kalinichenko A., 

Zakharova O., 

Dankevich L.,  

Patyka V. 

Rapeseed bacterial diseases and their REP-PCR analysis. 0,35 J. of Pure and Applied Microbiology. – Vol. 9 (Spl. 

Edn. 1), May 2015. – P. 205–210. 

Scopus, IF (Thompson Reuters) = 0.073 

Індія 

2.  Symochko L.,  

Patyka V.,  

Symochko V.,  

Kalinichenko A.   

Soil Microbial Activity and Functional Diversity in Pri-

meval Beech Forests.  

0,52 Journal of Earth Science and Engineering. – June 

2015. – Volume 5, Number 6 (Serial Number 45). – 

p. 363-371. 

USA 

3.  Kalinichenko A., 

Kopishynska O., 

Kopishynskyy A., 

Kalinichenko O. 

Environmental risks of shale gas production from gas-

bearing area of Ukraine.  

0,36 J. Archives of Waste Management and Environ-

mental Protection. – 2015. – Vol. 17 Issue 3. – 

P. 73–78. 

Польща   

4.  Kalinichenko A., 

Patyka W., 

Gnatiuk T., 

Zhytkevych N., 

Frączek K. 

Występowanie bakterii fitopatogenicznej Pantoea ag-

glomerans w uprawie soi. 

 

0,35 J. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie 

Roślin. – 2015. – Nr 55 (3). 

DOI: 10.14199/ppp-2015-049 

Польща   

5.  Chekhlatyi O.,  

Galych O.,  

Kalinichenko A. 

The creation of modern system of informational-

advisory support as a necessary condition for the devel-

opment of rural areas.  

0,47 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. 

Zarządzanie. – 2016. – Nr 21. – S. 80-87.  

DOI: 10.17512/znpcz.2016.1.08 

Польща 

6.  Galych O. 

Sirenko E., 

Vitko Ju. 

The Role of Foreign Economic Activities in Rural De-

velopment. 

0,3 Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej. 

Zarządzanie. – 2016. – Nr 21. – P. 134–142. 

Польща 

7.  Kalinichenko A., 

Minkova O, 

Sakalo V., 

Vakulenko Yu. 

Managing inetegrated systems of information streams 

within agrarian enterprises. 

0.52 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 

Zarządzanie. – 2016. – Nr 21– s. 150–158. 

DOI: 10.17512/znpcz.2016.1.15 

Польща 

8.  Фоменко А.А.,  

Калиниченко А.В.,  

Патыка В.Ф. 

Эколого-гигиеническая оценка поведения инсекти-

цидов в агроценозе яблони.  

 

0,36 Международный научный журнал «Наука и 

Мир». – 2016. –  № 3(31). – С. 110-115. 

Россия 

9.  Galych A., 

Tomilin A. 

Problems of state regulation of  economy and main areas 

of improvement of interbranch relations in the agrarian 

sector. 

0,5 Modern Science – Moderí věda. Praha – Česká re-

publika, Nemoros. – 2016. – № 2. 

Чехія 
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№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце, рік та країна видання 

Монографія 

1.  Świsłowski P., Kali-

nichenko A.   

Przegląd współczesnych, światowych technologii 

(rozwiązań, patentów) produkcji biogazu.  

0,93 Monografia «Wybrane zagadnienia szeroko pojętej 

inżynierii procesowej» (pod red. A. Gawdzika ), 

Opole, 2015. – S. 63-78. 

Польща 

2.  Kalinichenko A.V. 

Świsłowski P.  

Analiza matematyczna efektywności procesów uz-

yskania biogazu z odpadów rolniczych  

0,58 Współczesne problemy energetyki II [pod red. K. 

Pikonia i M. Bogackiej], Gliwice, 2015. – S. 81-90.  

Польща 
 

2.9 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 

 
 

№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце і рік видання 

Стаття 

в фахових виданнях 

1.  Modzelewska D.,  
Kalinichenko A.   

Overview of biological remediation methods of 

contaminated soil. 

0,64 Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 

(170). – C. 264–271. 

Scopus 

2.  Kalinichenko A.V. 

Brzozowska A., 

Dacko M. 

Sources and determinants of the innovativeness of 

enterprises.  

0,46 Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 

(171). – С. 182–188. 

Scopus 

3.  Kalinichenko A., 

Minkova O.,  

Kalinichenko O. 

Development of Ukrainian organic products sector in the 

international context 

0,47 Соціально-економічні проблеми і держава 

[online]. – 2015. – Вип. 13, №. 2. – С. 68–75. 

4.  Калініченко А.В., 

Мінькова О. Г., 

Сакало В. М. 

Аналіз основних напрямків розвитку та досвіду 

впровадження інновацій в українському секторі ор-

ганічної продукції. 

0,47 Технологічний аудит та резерви виробництва. – 

2015. – №5/3(25). – С. 10–14. 

DOI: 10.15587/2312-8372.2015.50677 

5.  Brzozowska A., 

Kalinichenko A., 

Kabus J. 

Analyzing the strategies used in media discourse 

management 0,35 

Восточно-Европейский журнал передовых тех-

нологий. – 2015. – Вип. 5, № 3(77). – С. 10–14. 

6.  Brzozowska A.,  

Bubel D.,  

Kalinichenko A. 

Tendencies in financing the agricultural and food sector 

under the common agricultural policy.  

0,36 Соціально-економічні проблеми і держава 

[online]. – 2015. – Вип. 13, №. 2. – С. 29–35. 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/51397
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/51397
http://journals.uran.ua/index.php/1729-3774/issue/view/3017
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№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце і рік видання 

7.  Brzozowska A.,  

Bubel D.,  

Kalinichenko A. 

Communication management in the aspect of the food 

industry.  

0,7 The Journal «Marketing and Management of 

Innovations». 2015. – Nr 4. – p. 175–186. 

8.  Matseliukh E.V.,   

Nidialkova N.A.,  

Krout’ V.V.,  

Varbanets, L D.,  

Kalinichenko A.V., 

Patyka V.F. 

Bacillus thuringiensis elastases with insecticide activity.  0,40 Biotechnologia acta. – 2015. – V. 8, No 5. – p. 48–

54. DOI: 10.15407/biotech8.05.048 

9.  Brzozowska A.,  

Kalinichenko A.,  

Galych O.  

Kierunki rozwoju szkoły zasobowej zarządzania 

strategicznego.  

0,64 J. European Vector of Economic Development. – 

2015. – Nr 2(19). – p. 29–39. 

10.  Kalinichenko A. V., 

Kalinichenko O. V. 

The use of heat pumps in agrarian production. 0,40 Соціально-економічні проблеми і держава 

[online]. – 2015. – Вип. 1(12). – С. 114–120. 

11.  Бігуненко О.  Г. Міжнародний досвід управління земельними ресур-

сами: можливості застосування в Україні. 

0,23 Науковий вісник Херсонського державного уні-

верситету. Серія економічні науки. – 2015. – 

Випуск 15. – С 24–27. 

12.  Галич О. А., 

Прасолов Є. Я., 

Слинько В. Г., 

Березницький В. І. 

Вдосконалення технології приготування м’ясного 

фаршу для виробництва варених ковбас. 

0,41 Збірник наукових праць Вінницького націона-

льного аграрного університету. Серія технічні 

науки. – 2015. – № 1(89), Т. 2. – С. 126–132. 

13.  Мінькова О. Г. Еволюція поняття екологічності господарювання в 

аграрному виробництві. 

0,47 Вісник ПДАА. – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 

№ 3 (78). – С.155–162. 

14.  Мінькова О. Г., 

Калініченко А. В., 

Галич О. А. 

Тенденції розвитку органічного агровиробництва в 

Україні. 

0,41 Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1 

(175). – С.76–82. 

Scopus 

15.  Мінькова О. Г., 

Сакало В. М., 

Горб О. О. 

Маркування та сертифікація органічної продукції. 0,58 Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2 

(176). – С. 126–135. 

Scopus 

16.  Мінькова О. Г. Модель оптимального поєднання галузей у сільсько-

господарському підприємстві за критерієм екологіза-

ції стратегій розвитку. 

1,0 Наукові доповіді НУБіП України. – 2016. – № 4 

(61). 

17.  Мінькова О. Г. Шляхи та способи переходу від традиційного аграр-

ного виробництва до органічного. 

0,47 Вісник Уманського національного університету 

садівництва. – 2016. – № 1. – С. 3–10. 

http://www.duep.edu/
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№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце і рік видання 

18.  Москалець Т.З.,  

Калініченко А.В., Мо-

скалець В.В. 

Sinecological fundamentals of   manifestation of 

tolerance of new genotypes of Tribus Triticeae on 

influence on Eurygaster Integriceps Put. J.  

0,36 Вісник аграрної науки. – 2016. – № 4. – C. 52–56. 

19.  Вітко Ю. Д. Морфологічний аналіз сутності поняття «зовнішньо-

економічна діяльність підприємств». 

0,58 

 

Науковий вісник Національного університету бі-

оресурсів і природокористування України. Серія: 

Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2016. 

– Прийнято до друку. 

Статті у інших виданнях України 

1.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю. В. 

Особливості використання інформаційних систем, 

заснованих на «хмарних» технологіях, для прове-

дення практичних занять із навчальних дисциплін 

професійного спрямування. 

0,58 Збірник науково-методичних статей «Наука і 

методика». – К: Видавництво НМЦ «Агроосві-

та». – 2015. – Вип. 28.  – С. 33–38. 

Тези доповідей 

1.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю. В. 

Підтримка управлінських рішень щодо оптимально-

го розподілу інвестицій між підприємствами мето-

дами машинного моделювання 

Прийнято 

до друку 

Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми інвестування та форму-

вання інвестиційного клімату в АПК» (м. Полта-

ва, 29-30 жовтня 2015 р.). –  Полтава: ПДАА, 

2015.  

2.  Вітко Ю. Д. Особливості залучення іноземних інвестицій в агро-

промисловий комплекс 

0,12 Матеріади міжнародної науково-практичної 

конференцїї «Проблеми інвестування та форму-

вання інвестиційного клімату в АПК» (м. 

Полтва, 29-30 жовтня 2015 р.). – Полтава, 2015. 

3.  Вітко Ю. Д. Збалансований розвиток аграрного виробництва в 

контексті антропоцентризму 

0,12 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції «Антропологічні аспекти 

управління сучасним підприємством» (м. Пол-

тава, 30 жовтня 2015 р.). – Полтава, 2015. 

4.  Бігуненко О. Г. Фінансово-економічний механізм розвитку земель-

них відносин 

0,17 Львівська економічна фундація (м. Львів, 25-26 

вересня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 27–29. 

5.  Бігуненко О. Г. Зарубіжний досвід розвитку земельних відносин 0,23 Аналітичний центр «Нова економіка» (м. Київ, 

18-19 вересня 2015 р.). – Київ, С. 27–30. 

6.  Бігуненко О. Г. Організаційний механізм розвитку земельних відно-

син 

0,17 Центр економічних досліджень та розвитку (м. 

Одеса,. 18-19 вересня 2015 р.). – Одеса. – С. 42–

44. 

7.  Kalinichenko A.V., Przewidywania rozwojowe w rolnictwie polskim. 0,23 Органічне виробництво і продовольча безпека. – 
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№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце і рік видання 

Nowak K. Organic production and food security Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С. 356–359.  

8.  Мінькова О. Г., 

Сакало В. М., 

Калініченко А. В. 

Проблеми позиціювання органічного виробництва у 

системі екологічності аграрних підприємств 

0,41 Органічне виробництво і продовольча безпека. – 

Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С. 503–509. 

9.  Галич О. А., 
Вакуленко Ю. В. 
Шульга Л. В. 

Науковий професіоналізм викладача – ключовий 
елемент формування професійної компетентності 
майбутніх менеджерів-економістів  

0,23 Матеріали 46-ї науково-методичної конференції 

«Науковий та педагогічний професіоналізм ви-

кладачів ВНЗ як основа надання студентам якіс-

них освітніх послуг». – Полтава: РВВ ПДАА, 

2015. – С. 13–16. 

10.  Костоглод К. Д. Професіоналізм викладача як одна із визначальних 

складових формування стійких знань студентів з нав-

чальної дисципліни «ОММ»  

0,12 Матеріали 46-ї науково-методичної конференції 

«Науковий та педагогічний професіоналізм ви-

кладачів ВНЗ як основа надання студентам якіс-

них освітніх послуг». – Полтава: РВВ ПДАА, 

2015.  

11.  Неділько Т. М., 

Чехлатий О. М. 

 

Вплив професійних якостей викладача на формуван-

ня майбутніх фахівців аграрного сектору   

0,11 Матеріали 46-ї науково-методичної конференції 

«Науковий та педагогічний професіоналізм ви-

кладачів ВНЗ як основа надання студентам якіс-

них освітніх послуг». – Полтава: РВВ ПДАА, 

2015. – С. 85–86. 

12.  Копішинська О. П., 
Уткін Ю. В. 

Ефективність застосування ситуаційних завдань при 
викладанні дисциплін професійного спрямування   
  

0,17 Матеріали 46-ї науково-методичної конференції 

«Науковий та педагогічний професіоналізм ви-

кладачів ВНЗ як основа надання студентам якіс-

них освітніх послуг». – Полтава: РВВ ПДАА, 

2015. – С. 87–89. 

13.  Чехлатий О. М., 

Неділько Т. М. 

 

Підвищення наукової кваліфікації  – основа станов-

лення педагогічного професіоналізму викладача   

0,17 Матеріали 46-ї науково-методичної конференції 

«Науковий та педагогічний професіоналізм ви-

кладачів ВНЗ як основа надання студентам якіс-

них освітніх послуг». – Полтава: РВВ ПДАА, 

2015. – С. 89–91. 

14.  Протас Н. М., 

Шейко К. В. 

Професійна компетентність викладача ВНЗ як 
основа формування його педагогічної майстерності   

0,23 Матеріали 46-ї науково-методичної конференції 

«Науковий та педагогічний професіоналізм ви-

кладачів ВНЗ як основа надання студентам якіс-

них освітніх послуг». – Полтава: РВВ ПДАА, 

2015. – С. 91–94. 
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№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце і рік видання 

15.  Мінькова О. Г., 

Сакало В. М. 

 

Проблеми наукового підходу при викладанні спеціа-

льних дисциплін студентам аграрних ВУЗів   

0,12 

 

Матеріали 46-ї науково-методичної конференції 

«Науковий та педагогічний професіоналізм ви-

кладачів ВНЗ як основа надання студентам якіс-

них освітніх послуг». – Полтава: РВВ ПДАА, 

2015. – С. 125–126. 

16.  Чехлатий О. М. Роль Полтавського товариства сільського господарс-

тва в становленні наукових основ тваринництва на 

Полтавщині   

0,15 Матеріали Х Всеукраїнської конференції моло-

дих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки 

і техніки в Україні», присвяченої 150-річчю з 

часу заснування Полтавського товариства сіль-

ського господарства. – К.: ДНСГБ НААН, 

2015. – С. 64-65. 

17.  Бардіна Т. О. Особливості формування громадянського суспільст-

ва і становлення державно-приватного партнерства у 

аграрному секторі  

0,12 Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції для студентів, аспірантів та моло-

дих учених «Наукова дискусія: актуальні питан-

ня та перспективи розвитку економіки». – Київ, 

2015. – С. 84–85. 

18.  Бардіна Т. О. Співпраця з міжнародними проектами, як один із 

механізмів вирішення проблем розвитку сільських 

територій   

0,12 Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Перспективи сталого розвитку 

економіки: національний та регіональні аспек-

ти». – Дніпропетровськ, 2015. – С. 101–102. 

19.  Бардіна Т. О. Сутність та значення корпоративної соціальної дія-

льності аграрних підприємств   

0,12 Доповіді учасників XVII Зльоту «Лідери аграр-

ної освіти». – Львів, 2015. 

20.  Шевченко Н. І. Оцінка ефективності функціонування сільськогоспо-

дарських обслуговуючих кооперативів 

 Матеріали ХХХ Міжнародної науково-

практичної конференції «Наука. інновації. соці-

ально-економічний розвиток». – Чернівці, 2015. 

21.  Копішинська О. П., 
Уткін Ю. В. 

Методологія побудови  комунікаційних мереж для 

управління бізнес-процесами  в аграрних підприємс-

твах 

0,3 Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток національної економіки: 

теорія і практика». Частина 3 (Івано-Франківськ, 

2015 р.). – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпат-

ський національний університет імені Василя 

Стефаника, 2015. – С. 387–388. 

22.  Бігуненко О. Г. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку 

сільських територій 

0,12 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Екстерналії та детермінанти гло-

бальних економічних процесів» (Тернопіль, 
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2015 р.). – Тернопіль, 2015. 

23.  Бігуненко О. Г. Удосконалення земельного обліку як основа сталого 

розвитку територій 

0,17 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих науковців «Проблеми об-

лікового, контрольного  і аналітичного забезпе-

чення управління підприємством» (Вінниця, 

2015 р.). – Вінниця, 2015. 

24.  Мінькова О. Г., 

Сакало В. М., 

Калініченко А. В. 

Наукові підходи до оцінювання рівня екологічності 

агровиробництва у контексті сталого розвитку 

0,17 

 

Концепція сталого розвитку та її реалізація в 

освіті: матеріали науково-практичної конферен-

ції, присвяченої 75-річчю ТНПУ імені Володи-

мира Гнатюка та хіміко-біологічного факульте-

ту (Тернопіль, 2015 р.). – Тернопіль: Видавн. 

відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 16–18. 

25.  Балдінська Н. О. Використання економетричних функцій у багатофа-

кторному економетричному аналізі 

0,12 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної академії. – Т. 1. – Полта-

ва : РВВ ПДАА, 2015. –  C. 109–110. 

26.  Вакуленко Ю. В. Динамічні еколого-економічні моделі  0,12 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної академії. – Т. 1. – Полта-

ва : РВВ ПДАА, 2015. –  C. 114–115. 

27.  Галич О. А. Сталий розвиток обслуговуючої  кооперації як скла-

дова відродження українського села  

0,12 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної академії. – Т. 1. – Полта-

ва : РВВ ПДАА, 2015. –  C. 119–121. 

28.  Калініченко А. В. Можливості отримання біогазу з решток та відходів 

сільськогосподарського виробництва 

0,12 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної академії. – Т. 1. – Полта-

ва : РВВ ПДАА, 2015. –  C. 135–136. 

29.  Костоглод К. Д. Математичне моделювання оптимальної реконст-

рукції електропостачання АПП в адміністративному 

районі 

0,12 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної академії. – Т. 1. – Полта-

ва : РВВ ПДАА, 2015. –  C. 144–145. 

30.  Малинська Л. В. Інформаційна система «Парус» в економічній та 

управлінській діяльності фахівця 

0,17 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-
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кої державної аграрної академії. – Т. 1. – Полта-

ва : РВВ ПДАА, 2015. –  C. 149–152. 

31.  Мінькова О. Г. Екологічний моніторинг аграрних підприємств  

 

 

0,12 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної. – Т. 1. – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2015. –  C.159–161. 

32.  Протас Н. М., 

Шейко К. В. 

Методи розв’язання задач багатокритеріальної оп-

тимізації 

0,23 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної. – Т. 1. – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2015. –  C. 173–176. 

33.  Чехлатий О. М. Внесок вчених Полтавської дослідної станції в роз-

виток науки про годівлю свиней 

0,12 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної академії. – Т. 1. – Полта-

ва : РВВ ПДАА, 2015. –  C. 201–203. 

34.  Чехлатий О. М., 

Неділько Т. М. 

 

Використання програм статистичної обробки даних 

для проведення наукових досліджень в рослинництві 

0,17 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавсь-

кої державної аграрної академії. – Т. 1. – Полта-

ва : РВВ ПДАА, 2015. –  C. 204–206. 

35.  Мінькова О. Г., 

Сакало В. М. 

 

Проблеми системного підходу при вивченні спеціа-

льних дисциплін студентами аграрних вузів 

0,12 

 

Збірник тез міжнародної науково-практичної ін-

тернет-конференції «Проблеми і перспективи 

системних методів виробництва і навчання» 

(м. Полтава, 2015 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 

2015. – C. 9–10. 

36.  Kalinichenko A.V., 

Śledź M. 

Systemowość jako podstawa skuteczności przewidywań 

rozwojowych w rolnictwie  

0,23 Збірник тез міжнародної науково-практичної ін-

тернет-конференції «Проблеми і перспективи 

системних методів виробництва і навчання» 

(м. Полтава, 2015 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 

2015. – С. 11–14. 

37.  Костоглод К. Д. Системність  у  формуванні дослідної діяльності 

студентів-економістів  у  процесі  вивчення  на-

вчальної дисципліни «Оптимізаційні  методи  та мо-

делі»  

0,12 Збірник тез міжнародної науково-практичної ін-

тернет-конференції «Проблеми і перспективи 

системних методів виробництва і навчання» 

(м. Полтава, 2015 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 

2015. – C. 33–34. 

38.  Галич О.А. Вдосконалення державного регулювання в сфері 0,7 Збірник наукових статей за матеріалами VІІ 
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Прасолов Є.Я. 

Бєловол С.А. 

охорони селекційних досягнень як шлях до іннова-

ційного розвитку агропромислового комплексу Ук-

раїни 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Роль і значення інтелектуальної власності в 

інноваційному розвитку економіки». – К.: ІІВ 

НУ «ОЮА», 2015. 

39.  Галич О. А., 

Прасолов Є. Я., 

Бєловол С. А. 

Підготовка інженерів-механіків агропромислового 

виробництва до інноваційної діяльності   

0,23 Збірник наукових статей по матеріалах допові-

дей на XV науково-практичної конференції 

«Проблеми підготовки фахівців з інтелектуаль-

ної власності, інформаційно-аналітичної та 

інноваційної діяльності в Україні» (Київ, 

2015 р.). – К., Інститут інтелектуальної власнос-

ті Національного університету «Одеська юри-

дична академія» в м. Києві, 2015 р. – 280 с. 

40.  Протас Н. М. Науково-методичні аспекти при викладанні дисциплін 

комп’ютерного спрямування 

0,23 Матеріали 47-ї науково-методичної конференції 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні за-

сади системи забезпечення якості освітньої дія-

льності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 ро-

ку). – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 106–109. 

41.  Вакуленко Ю.В., 

Сазонова Н. А. 

Науково-методичні основи надання якісних освітніх 

послуг при викладанні навчальної дисципліни «Ме-

тоди оптимізації та прогнозування в аграрному ме-

неджменті» 

0,23 Матеріали 47-ї науково-методичної конференції 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні за-

сади системи забезпечення якості освітньої дія-

льності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 ро-

ку). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 114–117. 

42.  Чехлатий О. М. Основні проблеми забезпечення якості вищої освіти 

та шляхи їх вирішення 

0,17 Матеріали 47-ї науково-методичної конференції 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні за-

сади системи забезпечення якості освітньої дія-

льності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 ро-

ку). – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 117–119. 

43.  Копішинська О.П. 
Уткін Ю.В. 

Підвищення якості навчального процесу у вищому 

навчальному закладі шляхом впровадження сучасних 

інфокомунікаційних технологій 

0,17 Матеріали 47-ї науково-методичної конференції 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні за-

сади системи забезпечення якості освітньої дія-

льності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 ро-

ку). – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 120–122. 

44.  Мінькова О. Г., 

Сакало В. М. 

Формування інженерного мислення у студентів в 

умовах реформи  вищої освіти України 

0,12 Матеріали 47-ї науково-методичної конференції 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні за-
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сади системи забезпечення якості освітньої дія-

льності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 ро-

ку). – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 171–173. 

45.  Костоглод К. Д. Науково-методичні основи надання якісних освітніх пос-

луг при викладанні навчальної дисципліни «Оптимізаційні 

методи та моделі» 

0,17 Матеріали 47-ї науково-методичної конференції 

викладачів і аспірантів «Науково-методичні за-

сади системи забезпечення якості освітньої дія-

льності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 ро-

ку). – Полтава: РВВ ПДАА, 2016.  

46.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю. В. 

Економічна оцінка ефективності інформаційних тех-

нологій і систем в управлінні електронним докумен-

тообігом компаній 

0,23 Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Структурні зміни у суспільстві та 

економіці під впливом комунікацій та інформа-

ції» (м. Полтава, 12–13 травня 2016 р.) / за ред. 

М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 

С. 115–119.  

47.  Вакуленко Ю.В., 

Сазонова Н. А. 

Основні аспекти макроеконометричного моделю-

вання 

0,12 Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького скла-

ду Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2015 

році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 195–196. 

48.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю.В 

Шляхи підвищення ефективності управління доку-

ментообігом підприємств та організацій на основі 

впровадження інформаційних систем 

0,12 Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького скла-

ду Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2015 

році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 215–216. 

49.  Чехлатий О .М. Застосовування сучасних інформаційних технологій 

у дорадчій діяльності 

0,17 Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького скла-

ду Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2015 

році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 249–251. 

50.  Костоглод К. Д.  Оптимізація транспортування паливо-мастильних мате-

ріалів до аграрних підприємств 

0,17 Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького скла-
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ду Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2015 

році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2016. 

51.  Вітко Ю. Д. Мотиваційний аспект та цілі зовнішньоекономічної 

діяльності суб′єктів господарювання 

0,12 Матерали ХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференцї «Проблеми управління і економіки 

підприємств в сучасних умовах» (м. Київ, 26–27 

травня 2016 р.). – Київ, 2016 

52.  Вітко Ю. Д. Особливості функціонування сільськогосподарських 

підприємств на світовому ринку сільськогосподар-

ської продукції 

0,29 

 

 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Економіка в умовах гло-

балізації: проблеми, тенденції, перспективи» 

(м. Дніпропетровськ, 25–27 травня 2016 р.). – 

Дніпропетровськ, 2016. 

53.  Вітко Ю. Д. Міжнародна конкуренція на ринку сільськогоспо-

дарської продукції 

0,23 Матеріали II Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Сучасні тенденції управ-

ління та адміністрування в аграрному виробни-

цтві» (м. Львів, 12–13 травня 2016 р.). –  Львів, 

2016. 

54.  Мінькова О. Г., 

Сакало В. М. 

Формування інженерного мислення студентів в сис-

темі вищої освіти 

0,06 Матеріали всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції з проблем вищої освіти і 

науки «Системний підхід у професійній підго-

товці фахівців галузевих напрямків» (дистан-

ційна форма). – Полтава: ПДАА, 2016.– Вип. 1.–

С. 63–65. 

55.  Kalinichenko A.V. 

Joanna Kik 

Bioremediacja metali ciężkich z gleby z użyciem 

drobnych organizmów w ujęciu systemowym 

0,35 Матеріали міжнародної науково-практичної Ін-

тернет-конференції «Проблеми  і  перспективи 

системних  методів  виробництва  і  навчан-

ня». – Полтава, ПДАА, 16 березня 2016. – С. 65-

70. 

56.  Fomenko O.O., 

Karpenko V.P., 

Kalinichenko A.V., 

Patyka V.P. 

Leaf blight of Apple trees and its agent Rhynchites 

Bacchus L.   

0,12 Abstracts book of the II international scientific 

conference «Microbiology and immunology – the 

development outlook in the 21st century» (April 14-

15). – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 65–66. 
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№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце і рік видання 

57.  Kalinichenko A.V. 

Chekhlatyi O. 

Information and Communications support for the 

agricultural sector of Ukraine  

0,06 Materials of the International Conference on 

Communication Management and Information 

Technology the University of Calabria (ICCMIT 

16). – Cosenza, Italy, 2016. – s. 55. 

58.  Чехлатий О. М. Довоєнний період діяльності Полтавського інституту 

свинарства: історичні аспекти 

0,12 Матеріали ХІ Всеукраїнської конференції моло-

дих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і 

техніки в Україні», м. Київ, 16 травня 2016 р. – К.: 

ДНСГБ НААН, 2016. 

в газетах 

1. 1     

Монографія 

1. 1 Brzozowska A., 

Kalinichenko A., 

Minkova O. 

Ecological perspective of IT in environmental manage-

ment. 

8,54 Poltava: Poltava State Agrarian Academy, 2015. – 

147 р. 

2.  Patyka V.P., 

Melniczyk T.N., Sher-

stoboyev M.K., Tataryn 

L.M., 

Zubachov S.R., Kali-

nichenko A.V., Haly-

monyk S.P., Shkatula 

Y.M., Kyrylenko L.V., 

Parkhomenko T.Y., 

Kameneva L.O. 

Biotechnology of vegetable plants rhizosphere.  15,46 Kiev (Ukraina): Wyd-wo «Edelwejs», 2015. – 

266 p. 

3.  Brzozowska A.,  

Kalinichenko A.,  

Patyka V.,  

Zakharova O. 

Development of residential areas in harmony with na-

ture.  Monografia «Transformation management of eco-

nomic at rural areas» (collective monograph edited by 

A. Brzozowska, A.V. Kalinichenko). 

0,41 Poltava: Poltava State Agrarian Academy, 2015. – 

P. 49–65. 

4.  Kopishynska O., 

Utkin Yu. 

Methods Of Simulation  Modeling Application in the 

Management Distribution of Investments Between 

Companies.  Monografia «Transformation management 

of economic at rural areas» (collective monograph edited 

by A. Brzozowska, A.V. Kalinichenko). 

0,53 Poltava: Poltava State Agrarian Academy, 2015. – 

P. 143–153. 

5.  Petrychenko V.F., Paty- Diseases of soybean: monitoring, diagnostic, protection.  6,16 Vinnytsia: «Vindruk», 2016. – 106 p. 
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№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце і рік видання 

ka V.P., 

Pasichnyk L.A., 

Zhytkevych N.V., 

Gulyaevа G.B., Toko-

venko I.P., Korobkova 

K.S., 

Lazarenko L.M., Gnat-

yuk T.T., 

Lytvynchuk O.O., 

Zakharova O.M., 

Kyrylenko L.V., 

Demchenko O.A., 

Babenko L.P., 

Kyrychenko A.M., 

Korniychuk O.V., 

Ivanyuk S.V., 

Kolisnyk S.I., 

Cobak S.Ya., 

Zadorozhnyi V.S., 

Kots S.Ya., 

Mamenko P.M., 

Pysarenko P.V., 

Bilyavska L.G., 

Bilyavskyi Yu.V., 

Sherepitko D.V., 

Brzozowska A., 

Kalinichenko A.V., 

Boyko O.A., 

Pyda S.V. 

 

 
2.1 ШТАТНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В 

НАУКОВИХ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 
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Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий сту-

пінь, 

вчене звання 

Симпозіум 

конференція, 
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Міжнародна, 

державна, 

обласна та 

районна 

Назва заходу Тема наукової доповіді 

Кіль-

кість 

допо-

відей 

1.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю.В 

к.ф.-м.н., доцент 

к.т.н., доцент 

конференція міжнародна Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми інвесту-

вання та формування інвестицій-

ного клімату в АПК», м.  Полтава, 

29-30 жовтня 2015 р. 

Підтримка управлінських 

рішень щодо оптимально-

го розподілу інвестицій 

між підприємствами ме-

тодами машинного моде-

лювання 

1 

2.  Вітко Ю. Д. – конференція міжнародна  Міжнародна науково-практична 

конференцїя «Проблеми інвесту-

вання та формування інвестицій-

ного клімату в АПК», м. Полтава, 

29-30 жовтня 2015 р. 

Особливості залучення 

іноземних інвестицій в 

агропромисловий ком-

плекс 

1 

3.  Бігуненко О. Г. – конференція міжнародна  Львівська економічна фундація, 

м. Львів, 25-26 вересня 2015 р. 

Фінансово-економічний 

механізм розвитку земе-

льних відносин 

1 

4.  Бігуненко О. Г. – конференція міжнародна  Аналітичний центр «Нова еконо-

міка», м. Київ, 18-19 вересня 

2015 р. 

Зарубіжний досвід розви-

тку земельних відносин 

1 

5.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю. В. 

к.ф.-м.н., доцент 

к.т.н., доцент 

 

конференція міжнародна  Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток національ-

ної економіки: теорія і практика», 

м. Івано-Франківськ, ДВНЗ «При-

карпатський національний універ-

ситет імені Василя Стефаника», 

2015 р. 

Методологія побудови  

комунікаційних мереж 

для управління бізнес-

процесами  в аграрних 

підприємствах 

1 

6.  Калініченко А.В., 

Сакало В. М., 

Мінькова О. Г. 

 

д.с.-г.н., професор 

к.т.н, доцент 

конференція міжнародна ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Органічне виробни-

цтво і продовольча безпека», 

м. Житомир, 2015 р. 

Проблеми позиціювання 

органічного виробництва 

у системі екологічності 

аграрних підприємств 

1 

7.  Nowak K., 

Kalinichenko A.   

д.с.-г.н., професор 

 

конференція міжнародна ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Органічне виробни-

цтво і продовольча безпека», 

м. Житомир, 2015 р. 

Przewidywania rozwojowe 

w rolnictwie polskim 

1 

8.  Шевченко Н. І. – конференція міжнародна  Міжнародна науково-практична Оцінка ефективності фу- 1 
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Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий сту-

пінь, 

вчене звання 

Симпозіум 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

державна, 

обласна та 

районна 

Назва заходу Тема наукової доповіді 
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допо-
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конференція «Наука. інновації. со-

ціально-економічний розвиток», 

м. Чернівці, 2015 р. 

нкціонування сільського-

сподарських обслуговую-

чих кооперативів 

9.  Калініченко А. В.  д.с.-г.н., професор конференція міжнародна  Щорічна конференція кафедри 

ландшафтної архітектури Варшав-

ського аграрного університету, 

м. Тучно (Польща), 2015 р. 

Rolnictwo Ukrainy w 

czasach kryzysowych 

1 

10.  Калініченко А. В.  д.с.-г.н., професор конференція міжнародна  V Міжнародна конференція випу-

скників польської програми 

ім. Л. Кіркланда, Польсько-

Американський Фонд Свободи, 

2015 р. 

Perspektywy rozwoju 

polsko-ukraińskiej 

współpracy naukowo-

akademickiej 

1 

11.  Сакало В. М., 

Мінькова О. Г. 

 

к.т.н, доцент конференція міжнародна  Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Проблеми і 

перспективи системних методів 

виробництва і навчання», м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р. 

Проблеми системного 

підходу при вивченні 

спеціальних дисциплін 

студентами аграрних ву-

зів 

1 

12.  Śledź M., 

Калініченко А. В.  

 

д.с.-г.н., професор 

конференція міжнародна  Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Проблеми і 

перспективи системних методів 

виробництва і навчання», м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р. 

Systemowość jako 

podstawa skuteczności 

przewidywań rozwojowych 

w rolnictwie 

1 

13.  Костоглод К. Д. доцент конференція міжнародна  Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Проблеми і 

перспективи системних методів 

виробництва і навчання», м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р. 

Системність  у  форму-

ванні дослідної діяльності 

студентів-економістів  у  

процесі  вивчення  на-

вчальної дисципліни «Оп-

тимізаційні  методи  та 

моделі» 

1 

14.  Галич О.А. 

Прасолов Є.Я. 

Бєловол С.А.  

к.е.н., доцент, 

к.т.н., доцент 

 

конференція міжнародна Міжнародна науково-практична 

конференція  «Роль і значення ін-

телектуальної власності в іннова-

ційному розвитку економіки»,  Ки-

Вдосконалення держав-

ного регулювання в сфері 

охорони селекційних до-

сягнень як шлях до інно-

1 
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їв,  Одеська юридична академія, 

2015. 

ваційного розвитку агро-

промислового комплексу 

України 

15.  Бардіна Т. О. – конференція міжнародна  Міжнародна науково-практична 

конференція для студентів, аспіра-

нтів та молодих учених «Наукова 

дискусія: актуальні питання та пе-

рспективи розвитку економіки», м. 

Київ, 2015 р. 

Особливості формування 

громадянського суспільс-

тва і становлення держа-

вно-приватного партнерс-

тва у аграрному секторі 

1 

16.  Бардіна Т. О. – конференція міжнародна  Міжнародної науково-практична 

конференція «Перспективи стало-

го розвитку економіки: національ-

ний та регіональні аспекти», 

м. Дніпропетровськ, 2015 р. 

Співпраця з міжнародни-

ми проектами, як один із 

механізмів вирішення 

проблем розвитку сільсь-

ких територій 

1 

17.  Калініченко А. В. 

 

д.с.-г.н., професор конференція міжнародна  Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Проблеми  

і  перспективи системних  методів  

виробництва  і  навчання». Полта-

ва, ПДАА, 16 березня 2016 р.   

Bioremediacja metali 

ciężkich z gleby z użyciem 

drobnych organizmów w 

ujęciu systemowym 

1 

18.  Калініченко А. В. 

 

д.с.-г.н., професор конференція міжнародна  International Conference of 

Communication, Management and 

Information Technology (ICCMIT 

16), м. Косенза, Італія, 2016 р. 

Information and 

Communications support 

for the agricultural sector of 

Ukraine 

1 

19.  Калініченко А. В. 

 

д.с.-г.н., професор конференція міжнародна  II international scientific conference 

"Microbiology and immunology – the 

development outlook in the 21st 

century, Київ, Національний уні-

верситет ім. Т.Г. Шевченка, 2016 р. 

Leaf blight of Apple trees 

and its agent Rhynchites 

Bacchus L.   

1 

20.  Калініченко А. В. 

 

д.с.-г.н., професор конференція міжнародна  XIV Opolski Festiwal Nauki, 

Uniwersytet Opolski, 10-13.06.2016 

Polsko-ukraińska 

współpraca naukowa 

1 

21.  Вітко Ю. Д. – конференція міжнародна  ХІІ Міжнародна науко-

во-практична конференція «Про-

блеми управління і економіки під-

Мотиваційний аспект та 

цілі зовнішньоекономіч-

ної діяльності суб′єктів 

1 
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приємств в сучасних умовах», 

м. Київ, 26–27 травня 2016 р. 

господарювання 

22.  Вітко Ю. Д. – конференція міжнародна  ІV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Економіка 

в умовах глобалізації: проблеми, 

тенденції, перспективи», м. Дніп-

ропетровськ, 25–27 травня 2016 р. 

Особливості функціону-

вання сільськогосподар-

ських підприємств на сві-

товому ринку сільського-

сподарської продукції 

1 

23.  Вітко Ю. Д. – конференція міжнародна  II Міжнародної науково-практична 

Інтернет-конференція «Сучасні 

тенденції управління та адмініст-

рування в аграрному виробницт-

ві», м. Львів, 12–13 травня 2016 р. 

Міжнародна конкуренція 

на ринку сільськогоспо-

дарської продукції 

1 

24.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю.В 

к.ф.-м.н., доцент 

к.т.н., доцент 

конференція міжнародна Міжнародна науково-практична 

конференція «Структурні зміни у 

суспільстві та економіці під впли-

вом комунікацій та інформації», м. 

Полтава, 12–13 травня 2016 р.  

Економічна оцінка ефек-

тивності інформаційних 

технологій і систем в уп-

равлінні електронним до-

кументообігом компаній 

1 

25.  Бігуненко О. Г. – конференція всеукраїнська Центр економічних досліджень та 

розвитку, м. Одеса,. 18-19 вересня 

2015 р. 

Організаційний механізм 

розвитку земельних від-

носин 

1 

26.  Вітко Ю. Д. – конференція всеукраїнська Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет - конференція  

«Антропологічні аспекти управ-

ління сучасним підприємством», 

м. Полтава, 30 жовтня 2015 р. 

Збалансований розвиток 

аграрного виробництва в 

контексті антропоцентри-

зму 

1 

27.  Бігуненко О. Г. – конференція всеукраїнська Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Екстерналії та дете-

рмінанти глобальних економічних 

процесів», м. Тернопіль, 2015 р. 

Сучасні проблеми соціа-

льно-економічного розви-

тку сільських територій 

1 

28.  Бігуненко О. Г. – конференція всеукраїнська Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих науковців 

«Проблеми облікового, контроль-

ного  і аналітичного забезпечення 

Удосконалення земельно-

го обліку як основа стало-

го розвитку територій 

1 
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Кіль-

кість 

допо-

відей 

управління підприємством», 

м. Вінниця, 2015 р. 

29.  Калініченко А. В., 

Сакало В. М., 

Мінькова О. Г. 

д.с.-г.н., професор 

к.т.н, доцент 

конференція всеукраїнська Всеукраїнська науково-практична 

конференція, присвячена 75-річчю 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка 

та хіміко-біологічного факультету 

«Концепція сталого розвитку та її 

реалізація в освіті», м. Тернопіль, 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015 р. 

Наукові підходи до оці-

нювання рівня екологіч-

ності 

агровиробництва у кон-

тексті сталого розвитку 

1 

 

30.  Галич О. А., 

Прасолов Є. Я., 

Бєловол С. А. 

к.е.н., доцент, 

к.т.н., доцент 

 

конференція всеукраїнська XV науково-практична конферен-

ція «Проблеми підготовки фахів-

ців з інтелектуальної власності, 

інформаційно-аналітичної та інно-

ваційної діяльності в Україні», м. 

Київ, Інститут інтелектуальної 

власності Національного універси-

тету «Одеська юридична акаде-

мія», 2015 р. 

Підготовка інженерів-

механіків агропромисло-

вого виробництва до 

інноваційної діяльності 

1 

31.  Чехлатий О.М. – конференція всеукраїнська Х Всеукраїнська конференція мо-

лодих вчених та спеціалістів «Істо-

рія освіти, науки і техніки в Украї-

ні», присвяченої 150-річчю з часу 

заснування Полтавського товарист-

ва сільського господарства, м. Київ, 

2015 р. 

Роль Полтавського това-

риства сільського госпо-

дарства в становленні на-

укових основ тваринниц-

тва на Полтавщині 

 

1 

32.  Бардіна Т. О. – конференція всеукраїнська XVII Зліт «Лідери аграрної осві-

ти», м. Львів, 2015 р. 

Сутність та значення кор-

поративної соціальної  

діяльності аграрних підп-

риємств 

1 

33.  Чехлатий О.М. – конференція всеукраїнська ХІ Всеукраїнська конференція мо-

лодих вчених та спеціалістів «Істо-

рія освіти, науки і техніки в Украї-

ні», м. Київ, 16 травня 2016  р. 

Довоєнний період діяль-

ності Полтавського інсти-

туту свинарства: історич-

ні аспекти 

1 
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34.  Мінькова О.Г. – конференція всеукраїнська Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція з проблем 

вищої освіти і науки «Системний 

підхід у професійній підготовці фа-

хівців галузевих напрямків», 

м. Полтава, 2016 р. 

Формування інженерного 

мислення студентів в сис-

темі вищої освіти 

1 

35.  Галич О.А., 

Вакуленко Ю.В., 

Шульга Л.В. 

к.с.-г.н., доцент конферен-

ція 

вузівська 46-а науково-методична конфере-

нція «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як 

основа надання студентам якісних 

освітніх послуг», м. Полтава, 

ПДАА, 2015 р. 

Науковий професіоналізм 

викладача - ключовий 

елемент формування 

професійної компетент-

ності майбутніх мене-

джерів-економістів 

1 

36.  Сакало В. М., 

Мінькова О. Г. 

 

к.т.н, доцент конференція вузівська 46-а науково-методична конфере-

нції «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як 

основа надання студентам якісних 

освітніх послуг», м. Полтава, 

ПДАА, 2015 р. 

Проблеми наукового під-

ходу при викладанні спе-

ціальних дисциплін сту-

дентам аграрних ВУЗів 

1 

37.  Костоглод К. Д. доцент конференція вузівська 46-а науково-методична конфере-

нції «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як 

основа надання студентам якісних 

освітніх послуг», м. Полтава, 

ПДАА, 2015 р. 

Професіоналізм викладача 

як одна із визначальних 

складових формування 

стійких знань студентів з 

навчальної дисципліни 

«ОММ» 

1 

38.  Неділько Т. М., 

Чехлатий О. М. 

 

– конференція вузівська 46-а науково-методична конфере-

нції «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як 

основа надання студентам якісних 

освітніх послуг», м. Полтава, 

ПДАА, 2015 р. 

Вплив професійних якос-

тей викладача на форму-

вання майбутніх фахівців 

аграрного сектору 

1 

39.  Чехлатий О. М., 

Неділько Т. М. 

 

– конференція вузівська 46-а науково-методична конфере-

нції «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як 

Підвищення наукової ква-

ліфікації  – основа станов-

лення педагогічного про-

1 
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основа надання студентам якісних 

освітніх послуг», м. Полтава, 

ПДАА, 2015 р. 

фесіоналізму викладача 

40.  Протас Н. М., 

Шейко К. В. 

к.с.-г.н., доцент 

 

конференція вузівська 46-а науково-методична конфере-

нції «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як 

основа надання студентам якісних 

освітніх послуг», м. Полтава, 

ПДАА, 2015 р. 

Професійна 

компетентність викладача 

ВНЗ як основа 

формування його 

педагогічної майстерності 

1 

41.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю. В. 

к.ф.-м.н., доцент 

к.т.н., доцент 

конференція вузівська 46-а науково-методична конфере-

нції «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як 

основа надання студентам якісних 

освітніх послуг», м. Полтава, 

ПДАА, 2015 р. 

Ефективність застосуван-

ня ситуаційних завдань 

при викладанні дисциплін 

професійного спрямуван-

ня 

1 

42.  Вакуленко Ю. В., 

Галич О. А. 

к.с.-г.н., доцент 

к.е.н., доцент 

конференція вузівська 46-а науково-методична конфере-

нції «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як 

основа надання студентам якісних 

освітніх послуг», м. Полтава, 

ПДАА, 2015 р. 

Науковий професіоналізм 

викладача - ключовий 

елемент формування про-

фесійної компетентності 

майбутніх менеджерів-

економістів 

1 

43.  Мінькова О. Г. – конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Екологічний моніторинг 

аграрних підприємств 

 

1 

44.  Костоглод К. Д. доцент конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Математичне моделюван-

ня оптимальної реконст-

рукції електропостачання 

АПП в адміністративному 

районі 

1 

45.  Чехлатий О. М., 

Неділько Т. М. 

 

– конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Використання програм 

статистичної обробки да-

них для проведення нау-

кових досліджень в рос-

1 
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46.  Балдінська Н. О, – конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Використання економет-

ричних функцій у багато-

факторному економетрич-

ному аналізі 

1 

47.  Вакуленко Ю. В. к.с.-г.н., доцент конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Динамічні еколого-

економічні моделі 

1 

48.  Галич О. А. к.е.н., доцент конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Сталий розвиток обслуго-

вуючої  кооперації як 

складова відродження 

українського села 

1 

49.  Калініченко А.В. д.с.-г.н., професор 

 

конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Можливості отримання 

біогазу з решток та відхо-

дів сільськогосподар-

ського виробництва 

1 

50.  Калініченко А.В. д.с.-г.н., професор 

 

конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Існуючі способи аналізу 

роботи енергетичного об-

ладнання для ВДЕ 

1 

51.  Малинська Л. В. – конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Інформаційна система 

«Парус» в економічній та 

управлінській діяльності 

фахівця 

1 

52.  Протас Н. М., 

Шейко К. В. 

к.с.-г.н., доцент конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Методи розв’язання задач 

багатокритеріальної оп-

тимізації 

1 

53.  Чехлатий О. М. 

 

– конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького скла-

ду, м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Внесок вчених Полтавсь-

кої дослідної станції в ро-

звиток науки про годівлю 

свиней 

1 

54.  Вакуленко Ю.В., 

Сазонова Н. А. 

к.с.-г.н., доцент конференція вузівська 47-а науково-методична конфере-

нція викладачів і аспірантів «Нау-

ково-методичні засади системи за-

Науково-методичні основи 

надання якісних освітніх 

послуг при викладанні на-

1 



 -  - 31 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий сту-

пінь, 

вчене звання 

Симпозіум 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

державна, 

обласна та 

районна 

Назва заходу Тема наукової доповіді 

Кіль-

кість 

допо-

відей 

безпечення якості освітньої діяль-

ності», м. Полтава, ПДАА, 15–16 

березня 2016 р. 

вчальної дисципліни «Ме-

тоди оптимізації та про-

гнозування в аграрному 

менеджменті» 

55.  Мінькова О.Г. – конференція вузівська 47-а науково-методична конферен-

ція викладачів і аспірантів «Науко-

во-методичні засади системи забез-

печення якості освітньої діяльнос-

ті», м. Полтава, 15–16 березня 

2016 р. 

Формування інженерного 

мислення у студентів в 

умовах реформи  вищої 

освіти України  
1 

56.  Костоглод К. Д. – конференція вузівська 47-а науково-методична конферен-

ція викладачів і аспірантів «Науко-

во-методичні засади системи забез-

печення якості освітньої діяльнос-

ті», м. Полтава, 15–16 березня 

2016 р. 

Науково-методичні основи 

надання якісних освітніх по-

слуг при викладанні нав-

чальної дисципліни «Оптимі-

заційні методи та моделі» 

1 

57.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю.В 

к.ф.-м.н., доцент 

к.т.н., доцент 

конференція вузівська 47-а науково-методична конферен-

ція викладачів і аспірантів «Науко-

во-методичні засади системи забез-

печення якості освітньої діяльнос-

ті», м. Полтава, 15–16 березня 

2016 р. 

Підвищення якості навча-

льного процесу у вищому 

навчальному закладі шля-

хом впровадження сучас-

них інфокомунікаційних 

технологій 

1 

58.  Протас Н.М. 
 
 
 

к.с.-г.н., доцент конференція вузівська 47-а науково-методична конферен-

ція викладачів і аспірантів «Науко-

во-методичні засади системи забез-

печення якості освітньої діяльнос-

ті», м. Полтава, 15–16 березня 

2016 р. 

Науково-методичні 

аспекти при викладанні 

дисциплін комп’ютерного 

спрямування 
1 

59.  Чехлатий О.М. – конференція вузівська 47-а науково-методична конферен-

ція викладачів і аспірантів «Науко-

во-методичні засади системи забез-

печення якості освітньої діяльнос-

ті», м. Полтава, 15–16 березня 

Основні проблеми забез-

печення якості вищої осві-

ти та шляхи їх вирішення 1 
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Кіль-

кість 

допо-

відей 

2016 р. 

60.  Вакуленко Ю.В., 

Сазонова Н. А. 

к.с.-г.н., доцент конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аг-

рарної академії за підсумками нау-

ково-дослідної роботи в 2015 році, 

м. Полтава, ПДАА, 18–19 травня 

2016 р. 

Основні аспекти макрое-

конометричного моделю-

вання 

1 

61.  Костоглод К. Д. к.с.-г.н., доцент конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аг-

рарної академії за підсумками нау-

ково-дослідної роботи в 2015 році, 

м. Полтава, ПДАА, 18–19 травня 

2016 р. 

Оптимізація транспор-

тування паливо-мастильних 

матеріалів до аграрних підп-

риємств 

1 

62.  Копішинська О. П., 

Уткін Ю.В 

к.ф.-м.н., доцент 

к.т.н., доцент 

конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аг-

рарної академії за підсумками нау-

ково-дослідної роботи в 2015 році, 

м. Полтава, ПДАА, 18–19 травня 

2016 р. 

Шляхи підвищення ефек-

тивності управління доку-

ментообігом підприємств 

та організацій на основі 

впровадження інформацій-

них систем 

1 

63.  Чехлатий О.М. – конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аг-

рарної академії за підсумками нау-

ково-дослідної роботи в 2015 році, 

м. Полтава, ПДАА, 18–19 травня 

2016 р. 

Застосовування сучасних 

інформаційних технологій 

у дорадчій діяльності 

1 

 

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ВИСТАВКАХ У ГАЛУЗІ НАУКИ, ОСВІТИ,   

ВИСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  У ГАЛУЗІ МИСТЕЦСТВА 

№ Назва заходу Дата Міжнародні Всеукраїнські 
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прове-

дення 

учасник від академії 

(П.І.Б, науковий сту-

пінь, вчене звання) 

вид отриманих винагород (ме-

даль, диплом, грамота) 

учасник від академії 

(П.І.Б, науковий сту-

пінь, вчене звання) 

вид отриманих ви-

нагород (медаль, 

диплом, грамота) 

Виставки у галузі науки 

1.        

Виставки, фестивалі, конкурси  у галузі мистецтва 
 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу Державне, обласне 

Дата ви-

ступу 

1.      

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО РАДІО 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу 

Радіо (державне, обла-

сне) 

Дата 

ви-

ступу 

1      

 

2.3 АСПІРАНТИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові аспіранта 

Спеціальність 

(очно, заочно) 
Науковий керівник 

Дата вступу в 

аспірантуру 

1.  Бардіна Тетяна Олегівна 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – очно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

з 31.12.2013  

по 30.12.2016 

2.  Бігуненко Олена Григорівна 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – очно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

з 31.12.2012  

по 30.12.2016 

3.  Вітко Юлія Дмитрівна 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – очно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

з 31.12.2014  

по 30.12.2017 

4.  Грінченко О. В. 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – очно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

з 7.09.2015 

по 6 09. 2018 

5.  Мінькова Ольга Григорівна 
03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) – 

очно 
д.с.-г.н., проф. Калініченко А. В. 

з 31.12.2012  

по 30.12.2016 

6.  Невідничий Олег Станіславович 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – очно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

грудень 2014 

7.  Негоденко Сергій Сергійович 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – очно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

З 5.02.2015  

по 4.02.2018 

8.  Островерхий Дмитро Миколайович 08.00.04  – економіка та управління підприємствами к.е.н., доцент Галич О. А. з 11.06.2015 
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(за видами економічної діяльності) – очно по10.06.2018 

9.  Пеньковський Валентин Сергійович 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – очно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

з 5.02.2015  

по 4.02.2018 

10.  Ситник Анатолій Павлович 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – очно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

з 10.03.2015  

по 09.03.2018 

11.  Шевченко Наталія Іванівна 
08.00.04  – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) – заочно 
к.е.н., доцент Галич О. А. 

з 31.12.2012  

по 30.12.2016 
 

ЗДОБУВАЧІ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові здобувача 
Спеціальність Науковий керівник 

Дата прикрі-

плення 

1. 
Малинська Л. В. 

08.00.03 – економіка та управління національним го-

сподарством  
д.с.-г.н., проф. Калініченко А. В. 

2011 

 

2.5 ДОКТОРИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові доктора 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Спеціальність 

Штатний, су-

місник 

1. Калініченко Антоніна Володимирівна Доктор сільськогосподарських наук, професор 03.00.16 – екологія, 

професор кафедри інформацій-

них систем і технологій 

Штатний 

 

АСПІРАНТИ, ЩО НАПРАВЛЕНІ НА НАВЧАННЯ, СТАЖУВАННЯ, ПРАКТИКУ ЗА ПРОФІЛЕМ ПІДГОТОВКИ  

ДО ЗАКОРДОННИХ ПІДПРИЄМСТВ 

№ 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

аспіранта 

Спеціальність 

(очно, заочно) 
Науковий керівник 

Період навчання 

в аспірантурі 

(з ___ року по 

____ рік) 

Період 

навчання, стажування, 

практики 

(з ____по _____) 

Місце 

навчання, стажу-

вання, практики 

1.        
 

2.8 ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Тема дисертації Науковий керівник Спеціальність 

Кандидатська, доктор-

ська, дата захисту 

1.      

 

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ Прізвище, ім’я, Науковий ступінь, Автореферат, монографія, Назва Дата надан-
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по батькові вчене звання підручник, навчальний посібник ня 

1.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Стаття для журналу Logistyka 

(ISSN 1231-5478) 

Brzozowska A., Grabińska A., Dacko M. Evolution of 

supply chain management and striving to achieve 

sustainable development. – dla czasopisma Logistyka  

квітень 

2015 р. 

2.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор офіційний опонент дисертаційної 

роботи 

 

Бузіна І. М. Екологічний стан агроландшафтної 

екосистеми навколо сміттєзвалища твердих побу-

тових відходів. Дисертація на здобуття наукового 

ступеню кандидата сільськогосподарських наук – 

03.00.16 – екологія. Житомирський національний 

агроекологічний університет Міністерства освіти і 

науки України, Житомир, Україна 

03.06.2015 р. 

3.  Вакуленко Ю. В. к.с.-г.н., доцент Пакет ККР «Інформаційні технології» для студентів напряму 

підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» 

2015 р. 

4.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Aranchiy V., Pomaz O., Pomaz J. The Factors of 

Influence on the Formation of a Regional Transport-

Logistic System  

2016 р. 

5.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Baskiewicz N., Kempa E. Buzz Marketing as an 

Effective Tool to Support Information Processes in an 

Enterprise Located at the Rural Area 

2016 р. 

6.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Berezina L., Samoilyk I., Sosnovska O. Problems and 

Prospects of Logistics in Market of Meat and Meat 

Products 

2016 р. 

7.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Bereznytskyi K., Kalyuzhnaya Y., Protsuik N., 

Nowakowska-Grunt J. The Analysis of 

Competitiveness Management System of Food 

Enterprises in the Different Distribution Channels on 

the Example of Ukraine 

2016 р. 

8.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Brzozowska A., Pysarenko P. Management and 

Information in Rural Areas in Decision-Making 

Processes by Agricultural Entrepreneurs   

2016 р. 

9.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Bubel D. Attributes and Determinants of an 

Agricultural Enterprise Management   

2016 р. 
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Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

10.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Chaika T., Voronko-Nevidnycha T., Yasnolob I., 

Zoria O. The System of Agrarian Logistics: 

Definition, Main Tasks and Conditions of its 

Functioning 

2016 р. 

11.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Demianenko Natalia, Makhmudov Hanlar, Schetinina 

T. The Influence of Agricultural Holdings on the 

Development of Rural Areas 

2016 р. 

12.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Demydenko L., Dyvnych O., Gorb O. Features of 

Formation of Logistics Systems 

in Fodder Production   

2016 р. 

13.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Diadyk T., Khurdei V., Pysarenko V., Tagiltseva Y. 

The Role of Marketing in Solving Problems of the 

Social and the Labour Sphere of Rural Areas 

2016 р. 

14.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Dudek D., Robert S. The Concept of Sharing Goods as 

a Manifestation of Information Technology 

Transformation in Rural Areas 

2016 р. 

15.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Galych O., Sirenko E., Vitko J. The Role of Foreign 

Economic Activities in Rural Development 

2016 р. 

16.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Kabus D. Genetically Modified Food Safety in Supply 

Chain 

2016 р. 

17.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Kulej-Dudek E., Wiśniewska-Sałek A. Transfer of 

Information, Knowledge and Innovations in Rural 

Areas  

2016 р. 

18.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Łęgowik-Małolepsza M. Information Management 

Model in the Manufacturing Company  

2016 р. 
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19.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Senczyna K. The Use of Price Waterfall Model (Pwm) 

in Logistics  

2016 р. 

20.  Калініченко А. В. д.с.-г.н., професор Статті для журналу Zeszyty 

Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie. 

Nr 21, 2016. ISSN 2083-1560 

Koszarek-Cyra A. Ecological Practices as an Element of the 

Environmental Management of Polish Smes  

 

2016 р. 

21.  Вакуленко Ю. В., 

Галич О. А. 

к.с.-г.н., доцент, 

к.е.н., доцент 

автореферат Замула О. В. «Управління інформаційними витра-

тами переробних підприємств», поданої на здо-

буття наукового ступеня кандидата економічних 

наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та уп-

равління національним підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

2016 р. 

22.  Вакуленко Ю. В. к.с.-г.н., доцент навчально-методичний посібник Л. П. Процай, Н. В. Гібалова «Практикум з інфор-

маційно-комунікаційних технологій» 

2016 р. 

23.  Галич О.А. к.е.н., доцент автореферат Замула О.В. «Управління інформаційними витра-

тами  переробних підприємств», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидат економічних 

наук  зі спеціальності 08.00.04 – економіка та уп-

равління національними підприємствами (за вида-

ми економічної діяльності). 

2016 р. 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

2.11 СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

№ 

Прізвище, ім’я та 

по батькові студе-

нта 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

1.  Бараненко Світлана 

Федорівна 

 «Агрономія», 

1 курс 1 група 

 

тези Віртуальна лазерна клавіатура 

VKB 

 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 6–8. 

2.  Бараненко Світлана 

Федорівна 

«Агрономія»,  

1 курс 1 група 

тези Міні комп’ютери та їх застосуван-

ня 

 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 9–11. 
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№ 

Прізвище, ім’я та 

по батькові студе-

нта 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

3.  Бесараб Віталій 

Миколайович 

«Агрономія»,  

1 курс 4 група 

тези Коли комп’ютери навчаться бачи-

ти? 

 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 12–15. 

4.  Братішкіна Яна 

Іванівна, Моска-

лець Карина Ана-

толіївна 

«Маркетинг», 

1 курс 1 група 

тези Мистецтво цифрової фотографії: 

#selfie 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 15–18. 

5.  Василенко Мирос-

лав Володимирович 

«Менеджмент»,  

4 курс 3 група 

тези Методи прогнозування та оптимі-

зації в аграрному менеджменті 

 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 19–21. 

6.  Губарьова Світлана 

Сергіївна 

«Облік і аудит»,   

3 курс 1 група 

тези Оптимальне управління портфе-

лем фінансових активів 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 21–23. 

7.  Джос Дар’я Сергії-

вна 

«Менеджмент»,  

4 курс 2 група 

тези Використання інструментів моде-

лювання в діяльності  аграрних 

підприємств 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 24–25. 

8.  Джос Дар’я Сергії-

вна 

«Менеджмент»,  

4 курс 2 група 

тези Особливості імітаційного моде-

лювання економічних систем 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 26–28. 

9.  Джос Дар’я Сергії-

вна 

«Менеджмент»,  

4 курс 2 група 

тези Сучасний стан електронної коме-

рції  в світі 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 
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25 листопада 2015 р. – C. 29–30. 

10.  Жайворон Дмитро 

Сергійович 

«Економіка підпри-

ємства, 2 курс 1 гру-

па ОКР «Магістр» 

(за видами економі-

чної діяльності)» 

тези Дослідження впливу факторів на 

рентабельність капіталу підприєм-

ства 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 31–32. 

11.  Зігаленко Олек-

сандр Ігоревич 

«Агрономія»,  

1 курс 4 група 

тези Dr.Web: історія бренда Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 33–35. 

12.  Йосипенко Микола 

Олександрович 

«Менеджмент», 

4 курс 3 група 

тези Теорія ігор 

 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 35–38. 

13.  Котенко Ната-

лія Валеріївна, 

Сухина Юлія Оле-

гівна 

«Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної діяльно-

сті)», 2 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Стан цифрової економіки в Украї-

ні в контексті розвитку інформа-

ційного суспільства 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 38–40. 

14.  Luiza Dębska Kierunek 

«Odnawialne Źródła 

Energii», Uniwersytet 

Opolski (Polska), 

student 2 roku 

тези Rolnictwo ekologiczne w Polsce Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 41–43. 

15.  Литвиненко Яна 

Володимирівна 

«Фінанси і кредит»,  

4 інт. курс 

1 група 

тези Використання лінійної виробничої 

регресії в дослідженні фінансових 

результатів аграрного підприємст-

ва 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 43–47. 

16.  Мостова Оксана 

Олегівна 

«Менеджмент»,  

4 курс 3 група 

тези Теорія масового обслуговування Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-
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маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 47–48. 

17.  Нагорна Жанна Ва-

леріївна 

«Менеджмент», 

4 курс 1група 

тези Прогнозування та оптимізація 

грошових потоків на підприємст-

ві 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 49–50. 

18.  Paweł Świsłowski Kierunek 

«Odnawialne źródła 

energii», Uniwersytet 

Opolski (Polska), 

student 3 roku 

тези Biogaz w rolnictwie Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 51–55. 

19.  Пащук Валентин 

Вікторович 

«Менеджмент орга-

нізацій і адміністру-

вання (за видами 

економічної діяльно-

сті)», 2 інт. курс 1 

група ОКР «Ма-

гістр» 

тези Використання програмних засо-

бів при відборі персоналу 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 55–57. 

20.  Поліщук Олена 

Сергіївна 

«Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної діяльно-

сті)», 2 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Антивірусні програми Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 57–59. 

21.  Радченко Надія Ва-

силівна 

«Менеджмент», 

4 курс 2 група 

тези Моделювання в процесі прийняття 

управлінських рішень 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 59–62. 

22.  Радченко Надія Ва-

силівна 

«Менеджмент», 

4 курс 2 група 

тези Аналіз сучасного стану управлін-

ня виробничими ресурсами на 

підприємстві 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 62–66. 



 -  - 41 

№ 

Прізвище, ім’я та 

по батькові студе-

нта 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова 

публікація 
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23.  Рижинко Надія 

Сергіївна 

«Менеджмент», 

4 курс 2 група 

тези Оптимізація виробничо-збутової 

діяльності  аграрного підприємс-

тва 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 66–70. 

24.  Рижинко Надія 

Сергіївна 

«Менеджмент», 

4 курс 2 група 

тези Імітаційне моделювання вироб-

ничого процесу 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 70–73. 

25.  Рудик Олександр 

Борисович, Мамай 

Тарас Васильович 

«Менеджмент орга-

нізацій і  адміністру-

вання (за видами 

економічної діяльно-

сті)»,  

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Автоматизація процесів обліку та 

управління бізнес-процесами 

компаній на платформі «хмарно-

го» сервісу «1С-БІТРІКС» 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 73–76. 

26.  Старосвітська Ана-

стасія Миколаївна 

«Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної діяльно-

сті)», 

2 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Характеристики автоматизова-

них систем управління 

 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 76–78. 

27.  Стрюк Марина Іва-

нівна 

«Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної діяльно-

сті)», 

2 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Значення інформаційних техно-

логій у розвитку підприємства 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 78–80. 

28.  Ткаченко Алла 

Олексіївна 

«Облік і аудит», 

3 курс 1 група 

тези Оптимізація виробничої програ-

ми фірми 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 80–83. 
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29.  Тютюнник Ірина 

Юріївна 

«Облік і аудит», 

3 курс 1 група 

тези Оптимальне управління валютним 

резервом 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 83–85. 

30.  Чигринець Тетяна 

Володимирівна 

«Менеджмент», 

4 курс 1 група 

тези Економіко-математична модель 

оптимізації виробничої діяльнос-

ті підприємства харчової проми-

словості 

Матеріали ХІІ щорічного міждисциплінарного 

семінару «Студентські роботи за науковою тема-

тикою кафедри економічної кібернетики та інфор-

маційних технологій». – Полтава: ПДАА, 

25 листопада 2015 р. – C. 85–87. 

31.  Бибка Олександра 

Миколаївна, 

Бабенко Лілія 

Сергіївна 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

 

тези Нові версії IOS для мобільних 

пристроїв Apple 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 7–9. 

32.  Богатиренко Оле-

ксандр Олександ-

рович 

 

«Екологія, охоро-

на навколишнього 

природного сере-

довища та збалан-

соване викорис-

тання природних 

ресурсів», 

3 курс 1 група 

тези Використання математичних 

методів та моделей в екології 

на прикладі моделі Лотки-

Вольтерра  

«хижак-жертва»  

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 9–11. 

33.  Бойко Оксана 

Сергіївна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

тези Управління електронікою си-

лою думки  

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 11–12. 

34.  Борщагова Ната-

лія Олександрівна 

«Облік і аудит», 

3 курс 1 група 

тези Аналіз і планування економіч-

ної діяльності сільськогоспо-

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
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нта 

Спеціальність, 
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Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

 дарського підприємства із за-

стосуванням економіко-

математичних методів  

 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 13–14. 

35.  Верпета Вадим 

Володимирович 

 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група 

тези Використання мережі Інтернет 

при вивченні іноземної мови  

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 14–16. 

36.  Гудименко Яна 

Володимирівна 

 

«Ветеринарна 

медицина», 

1 курс 2 група 

тези ІТ-технології у ветеринарній 

медицині  

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 16–18. 

37.  Демченко Владис-

лав Олександро-

вич 

 

«Фінанси і кредит», 

3-ій інтегр. курс 

1 група   

тези Рекурентна модель власних за-

собів банку 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 18–19. 

38.  Долгих Наталія 

Владиславівна 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Автоматизація  управлінської 

діяльності майбутнього фахів-

ця за допомогою інформаційної 

системи «Парус» 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 20–22. 

39.  Захарчук Лілія «Облік і аудит», тези Особливості використання спе- Матеріали щорічної студентської наукової кон-
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№ 

Прізвище, ім’я та 

по батькові студе-

нта 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

Олександрівна 3 курс 1 група ціалізованого програмного за-

безпечення в економічних дос-

лідженнях 

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 23–25. 

40.  Зінченко Катерина 

Олегівна 

 

«Адміністратив-

ний менеджмент», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Значення наукових праць Н. 

Вінера та К. Шеннона в упра-

лінні інформаційними 

зв’язками 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 25–25. 

41.  Калініченко Тетя-

на Сергіївна 

 

«Ветеринарна 

медицина», 

1 курс  4 група 

тези Чіпування тварин 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 28–30. 

42.  Касай Олександр 

Олександрович 

 

«Менеджмент», 

4 курс 1 група 

тези Застосування оптимізаційних 

методів в управлінні автопар-

ком аграрного підприємства 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 31–34. 

43.  Кійко Анастасія 

Ігорівна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс 1 група 

тези Інтернет-банкін: переваги та 

недоліки 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 35–37. 
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44.  Козленя Карина 

Олександрівна  

 

«Менеджмент», 

2 курс 2 група 

тези Характеристика економетрич-

них моделей 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 37–39. 

45.  Monika Kuklińska 

 

Uniwersytet 

Rolniczy w 

Krakowie (Polska), 

studia magisterskie 

тези Prognozowanie w rolnictwie 

polskim 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 39–43. 

46.  Кунах Анжела 

Олександрівна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

тези Історія розвитку комп’ютерної 

техніки та її вплив на форму-

вання особистості 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 43–45. 

47.  Лемішко Марина 

Геннадіївна 

 

«Облік і аудит», 

2 курс 2 група 

тези Дослідження  економічного 

стану аграрного підприємства з 

використанням лінійної вироб-

ничої регресії 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 45–49. 

48.  Лещенко Юлія 

Юріївна 

«Ветеринарна 

медицина», 

1 курс 1 група 

тези Історія комп’ютерної собачки 

@ 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 
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Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 49–51. 

49.  Луненко Олексан-

дра Валентинівна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

тези Мобільний Інтернет 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 51–52. 

50.  Anna Majewska Uniwersytet 

Rolniczy w 

Krakowie (Polska), 

studia magisterskie 

 

тези Prognostyczne metody w 

rolnictwie 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 53–55. 

51.  Маренко Олек-

сандрдр Іванович 

 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

2 курс 1 група, 

ОКР «Магістр» 

тези Коротка характеристика стра-

тегій розвитку підприємства 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 55–56. 

52.  Мартиненко Оле-

ся Миколаївна  

 

«Облік і аудит», 

3-ій інтегр. курс 

2 група   

тези Про економіко-математичну 

інтерпретацію класичної теорії 

ринку робочої сили 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 56–58. 

53.  Момот Ірина Оле-

гівна  

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

тези Впровадження інформаційних 

систем в бухгалтерському об-

ліку і аудиті 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 
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менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 58–59. 

54.  Москаленко Світ-

лана  

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

тези Застосування  інформаційних 

технологій в підприємствах ре-

сторанного господарства 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

15 квітня 2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 60–62. 

55.  Мостова Оксана 

Олегівна 

 

«Менеджмент», 

3 курс 3 група 

тези Формалізація принципів опти-

мального поводження в моде-

лях прийняття рішення 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 62–65. 

56.  Окара Віра Олек-

сандрівна 

 

«Ветеринарна ме-

дицина», 

1 курс 3 група 

тези Застосування інформаційних 

технологій у ветеринарній ме-

дицині 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

15 квітня 2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 65–68. 

57.  Онищенко Руслан 

Андрійович 

 

«Менеджмент», 

3 курс 3 група 

тези Основні поняття дослідження 

операцій 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 68–70. 

58.  Панченко Вікторія 

Віталіївна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс  2 група 

тези Комп’ютерні технології в ме-

дицині 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-
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публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 71–73. 

59.  Поліщук Олена 

Сергіївна 

 

«Економіка підп-

риємства», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Інтерактивні методи навчання 

обговорення, дискусії, вивчен-

ня випадку, організація та ви-

користання фокусних груп 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 73–76. 

60.  Радченко Надія 

Василівна 

 

«Менеджмент», 

3 курс 2 група 

тези Особливості аналізу ефектив-

ності електронної комерції 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 76–80. 

61.  Радченко Надія 

 Василівна 

 

«Менеджмент», 

3 курс 2 група 

тези Використання сучасних систем 

мобільного навчання  

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 80–82. 

62.  Резвіцова Дарія 

Сергіївна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс, 1 група 

тези Застосування інформаційних 

технологій у вищих навчальних 

закладах 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 83–84. 

63.  Риженко Надія 

Сергіївна 

 

«Менеджмент», 

3 курс 2 група 

тези Застосування маркетингових 

інструментів у сфері електрон-

ної комерції 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-
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Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

 ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 84–87. 

64.  Риженко Надія 

Сергіївна  

 

«Менеджмент», 

3 курс 2 група 

тези Моделювання процесу прий-

няття управлінських рішень 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 87–89. 

65.  Рижикова Олена 

Ігорівна  

 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Перспективи використання си-

стеми «Парус-Підприємство» в 

сільськогосподарських підпри-

ємствах 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

15 квітня 2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 89–90. 

66.  Старосвітська 

Анастасія Мико-

лаївна 

 

«Економіка 

підприємства», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Дорадчі служби в Україні 

 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 90–92. 

67.  Стеценко Вікторія 

Володимирівна 

 

«Економіка 

підприємства», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Дорадництво – стимулятор змін 

на селі 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 92–93. 

68.  Шовкопляс Анна 

Юріївна  

«Облік і аудит», 

3-ій інтегр. курс 

тези Виробничі функції як економі-

ко-статистичні моделі економі-

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 
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 2 група   чних процесів  інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 

2015 р. – Вип. ХІІ. – С. 94–95. 

69.  Monika Kuklińska 

 

Uniwersytet 

Rolniczy w 

Krakowie (Polska), 

studia magisterskie 

тези Prognozowanie w rolnictwie 

polskim  

 

Матеріали студентської наукової конференції фа-

культету економіки та менеджменту. – Полтава: 

ПДАА, 2015 р. – С. 71–75. 

70.  Anna Majewska Uniwersytet 

Rolniczy w 

Krakowie (Polska), 

studia magisterskie 

тези Prognostyczne metody w 

rolnictwie 

 

Матеріали студентської наукової конференції фа-

культету економіки та менеджменту. – Полтава: 

ПДАА  2015 р. – С. 78–80. 

71.  Момот Ірина Оле-

гівна 

«Облік і аудит, 

1 курс 2 група 

тези Особливості використання су-

часних інформаційних техно-

логій в бухгалтерському обліку 

Матеріали студентської наукової конференції фа-

культету економіки та менеджменту. – Полтава: 

ПДАА, 2015 р. – С. 93–94. 

72.  Підлісний Ю. А. «Адміністративний 

менеджмент», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Управління персоналом як фу-

нкція менеджменту 

Матеріали студентської наукової конференції фа-

культету економіки та менеджменту. – Полтава: 

ПДАА, 2015 р. – С. 103–104. 

73.  Проценко Олек-

сандр Юрійович 

«Адміністративний 

менеджмент», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

тези Критерії оцінювання результа-

тивності застосування економі-

чних методів управління в під-

приємстві 

Матеріали студентської наукової конференції фа-

культету економіки та менеджменту. – Полтава: 

ПДАА, 2015 р. – С. 111–114. 

74.  Резвіцова Дарія 

Сергіївна 

«Облік і аудит, 

1 курс 2 група 

тези Впровадження інформаційних 

технологій в навчальний про-

цес – основа модернізації осві-

ти 

Матеріали студентської наукової конференції фа-

культету економіки та менеджменту. – Полтава: 

ПДАА, 2015 р. – С. 116–117. 

75.  Рижикова Олена 

Ігорівна 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адмініс-

трування», 

ОКР «Магістр» 

тези Ключові аспекти конкуренто-

спроможності Полтавської об-

ласті: інвестиційний аспект 

Матеріали студентської наукової конференції фа-

культету економіки та менеджменту. – Полтава: 

ПДАА, 2015 р. – С. 117–120. 

76.  Торяник Т. А. «Менеджмент ор-

ганізацій і адмініс-

тези Стратегічне управління розви-

тком персоналу в підприємстві 

Матеріали студентської наукової конференції фа-

культету економіки та менеджменту. – Полтава: 
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трування», 

ОКР «Магістр» 

ПДАА, 2015 р. – С. 141–142. 

77.  Рижикова Олена 

Ігорівна 

«Менеджмент орга-

нізацій і адміністру-

вання» 

ОКР «Магістр» 

тези Конкурентні переваги підприєм-

ства 

Науково-практична конференція студентів за ре-

зультатами проходження виробничих та переддип-

ломних фахових практик по напрямах підготовки 

(спеціальностях) «Сучасний стан і перспективи 

вдосконалення практичної підготовки студентів 

економічного профілю», 2015 р. – Полтава: 

ПДАА. – С. 278–280. 

78.  Пащук Валентин 

Вікторович  

«Менеджмент орга-

нізацій і адміністру-

вання» СВО «Ма-

гістр» 

тези Сучасні методи оцінки персоналу 

на підприємстві 

Науково-практична конференція студентів за ре-

зультатами проходження виробничих та переддип-

ломних фахових практик по напрямах підготовки 

(спеціальностях) «Сучасний стан і перспективи 

вдосконалення практичної підготовки студентів 

економічного профілю», 2015 р. – Полтава: ПДАА. 

79.  Joanna Kik  3 курс,  

Uniwersytet Opolski 

(Polska) 

тези Bioremediacja metali ciężkich z 

gleby z użyciem drobnych 

organizmów w ujęciu systemowym 

Матеріали міжнародної науково-практичної Інтер-

нет-конференції «Проблеми  і  перспективи систе-

мних  методів  виробництва  і  навчання». – Полта-

ва, ПДАА, 16 березня 2016. – С. 65-70. 

80.  Касай Олександр 

Олександрович 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адмініст-

рування»  

ОКР «Спеціаліст» 

тези Підвищення ефективності управ-

ління автопарком аграрного під-

приємства шляхом оптимізації 

структури збирально-

транспортних комплексів 

Матеріали студентської наукової конференції Пол-

тавської державної аграрної академії.  

Том І. Тези навчально-наукового інституту еконо-

міки і бізнесу.– Полтава: ПДАА, 27-28 квітня 

2016 р.– Полтава: ПДАА,  2016.– С. 55–57 

81.  Кожушко Сергій 

Богданович 

«Менеджмент орга-

нізацій і адміністру-

вання (за видами 

економічної діяльно-

сті)» СВО «Магістр» 

тези Планування кар’єри як чинник 

мотивації 

Студентська наукова конференція Полтавської дер-

жавної аграрної академії, 27–28 квітня 2016 р. – 

Полтава: ПДАА 

82.  Скрипник Роман 

Анатолійович 

«Менеджмент» СВО 

«Бакалавр» 

тези Здійснення стратегічного та си-

туаційного управління в підпри-

ємстві 

Науково-практична конференція студентів за ре-

зультатами проходження виробничих фахових прак-

тик за напрямами підготовки (спеціальностями) 

«Сучасний стан і перспективи вдосконалення прак-

тичної підготовки студентів економічного профі-
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публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

лю», 2016 р. – Вип. 9. – Полтава: ПДАА. 

83.  Прилипко І.О. «Економіка підпри-

ємства», 

4 курс 3 група 

тези Основи забезпечення сталого со-

ціально-економічного розвитку 

регіону 

Науково-практична конференція студентів за ре-

зультатами проходження виробничих фахових прак-

тик за напрямами підготовки (спеціальностями) 

«Сучасний стан і перспективи вдосконалення прак-

тичної підготовки студентів економічного профі-

лю», 2016 р. – Вип. 9. – Полтава: ПДАА. – С. 153–

155. 

84.  Безрук Сергій 

Сергійович 

«Менеджмент», 

4 курс 3 група 

тези Кореляція планування та страте-

гічного управління 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 5–7. 

85.  Братішко Максим 

Владиславович 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група, ско-

рочений термін нав-

чання 

тези Аналіз  ринку  грошей  в  кон-

тексті  загальної  моделі  макрое-

кономічної  діяльності 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 7–9. 

86.  Гольц Діана Ми-

хайлівна 

«Облік і аудит»,  

1 курс 1 група 

тези QR-код – магічні квадрати су-

часності 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 9–12. 

87.  Губарь Влада Оле-

ксандрівна 

«Економіка підпри-

ємства»,  

1 курс 1 група 

тези Сутність і роль Інтернет-реклами 

у маркетинговій діяльності підп-

риємств 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 
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№ 

Прізвище, ім’я та 

по батькові студе-

нта 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 12–16. 

88.  Коваленко Ганна 

Олегівна 

«Менеджмент»,  

1 курс 1 група 

тези Гнучкі дисплеї Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 16–19. 

89.  Красоткіна Катери-

на Вячеславівна 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група, ско-

рочений термін нав-

чання 

тези Селекційна  рівновага  в  частко-

вій  моделі  економічного  відбо-

ру 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 19–21. 

90.  Lenartowicz Łucja «Biotechnologia», 

studentka 3 roku, 

Uniwersytet Opolski 

(Polska) 

тези Usuwanie pestycydów z gleb Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 21–25. 

91.  Maligłówka Bożena «Biotechnologia», 

studentka 3 roku, 

Uniwersytet Opolski 

(Polska) 

тези Bioaugmentacja jako przykład 

zastosowania mikroorganizmów w 

rekultywacji gruntów 

zanieczyszczonych 

wielopierścieniowymi 

węglowodorami aromatycznymi 

(WWA) 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 26–30. 
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№ 

Прізвище, ім’я та 

по батькові студе-

нта 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

92.  Окопна Катерина 

Вячеславівна 

«Менеджмент»,  

3 курс 2 група 

тези Реклама в Інтернет: здобутки та 

недоліки для споживача. захист 

від реклами засобами Інтернет-

браузерів 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 31–32. 

93.  Палій Альона Ва-

леріївна 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група, ско-

рочений термін нав-

чання 

тези Моделювання  процесу  зміни  

вартості  активів  в ринковій еко-

номіці  та  умов  арбітражу 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 32–35. 

94.  Панченко Ірина 

Григорівна 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

тези Тривимірна комп’ютерна графіка 

та анімація 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 35–38. 

95.  Pytlik Elżbieta «Biotechnologia», 

studentka 3 roku 

Uniwersytet Opolski 

(Polska) 

тези Bioremediacja jako szansa na 

poprawę stanu gleb 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 38–43. 

96.  Редченко Руслана 

Олегівна 

«Менеджмент»,  

1 курс 1 група 

тези Розумні годинники Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 
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№ 

Прізвище, ім’я та 

по батькові студе-

нта 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 44–47. 

97.  Співак Ірина Олек-

сандрівна 

«Облік і аудит»,  

1 курс 1 група 

тези Інтерактивна дошка в  навчаль-

ному процесі 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 47–50. 

98.  Старокожко Анна 

Олександрівна 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група, ско-

рочений термін нав-

чання 

тези Моделювання умов стабілізації 

облігаційного боргу країни 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 50–52. 

99.  Стрижко Ілона 

Олександрівна 

«Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної діяльно-

сті»), 5 курс 1 група 

ОКР «Спеціаліст» 

тези Оптимізація структури посівних 

площ на прикладі 

ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка» 

Шишацького району 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 52–54. 

100.  Яковенко Марина 

Володимирівна 

«Облік і аудит»,  

1 курс 2 група 

тези Інформаційна безпека користу-

вачів мережі Інтернет 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 55–58. 

101.  Яковенко Олена 

Олегівна  

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група,  ско-

рочений термін нав-

чання 

тези Визначення  співвідношення  

чинників  виробництва  фірми 

(організації)  в  моделях  еволю-

ційної  теорії  економічних  змін 

Матеріали щорічної студентської наукової кон-

ференції кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Полтавської держав-

ної аграрної академії «Сучасні інформаційні те-

хнології та інноваційні методики в економіці, 
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Прізвище, ім’я та 

по батькові студе-
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публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

менеджменті та бізнесі». – Полтава: ПДАА, 21 

квітня 2016 р. – Вип. ХІІІ. – С. 58–60. 
 

2.11 СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, 

курс, група 
Назва патенту, авторського свідоцтва Номер 

Дата реєст-

рації 

Ким зареєстрова-

но 

1.       

 

СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 2-У ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 
Спеціальність, курс, група Призове місце 

1.    

 

2.13 СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ НА КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВУ РОБОТУ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, 

курс, група 
Призове місце 

1. Радченко Надія Василівна, 

Рижинко Надія Сергіївна 

«Менеджмент», 

4 курс, 2 група 

учасники ІI туру Конкурсу Математичні методи, моделі  в економіці, ДВНЗ «Запорізький 

національний університет», тема «Резерви збільшення виробництва технічних культур в аг-

рарному підприємстві на основі економіко-математичного моделювання»  

2. Тарасенко Юліан Олександ-

рович 

 «Економіка підп-

риємства», 

1 курс, 1 група 

(стн) 

учасники ІI туру Конкурсу Математичні методи, моделі  в економіці, ДВНЗ «Запорізький 

національний університет», тема «Економетричні дослідження конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств»  

3. Коваленко Олена Юріївна  «Менеджмент ор-

ганізації та адмі-

ністрування (за 

видами економіч-

ної діяльності)» 

ОКР «Спеціаліст», 

1 курс, 1 група 

учасники ІI туру Конкурсу Менеджмент, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, тема «Використання інформаційних технологій в дорадництві 

 як функція менеджменту» 
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На кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій діє студентський науковий гурток 

«Комп’ютерія», організований під керівництвом аспіранта Мінькової О. Г. 

Заняття науково-дослідного гуртка проводять провідні викладачі кафедри та співробітники Навчально-

наукового інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій. 

Діяльність науково гуртка спрямована на виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-

дослідної роботи студентів; на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними професійних та осо-

бистісних компетенцій, поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів, 

а також досвіду одержання знань та умінь через практичні дослідження.  

До наукової діяльності залучаються студенти факультетів економіки та менеджменту, обліку та фінансів, а 

також інженерно-технологічного факультету, які розробляють індивідуальні науково-дослідні робити згідно пріори-

тетних напрямків досліджень кафедри. Для стимулювання наукової активності молодого покоління кафедрою протя-

гом багатьох років проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Інформатики» та Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт за напрямком «Інформатика та кібернетика». 

Науково-практичний студентський гурток створений з метою поглибленого вивчення предметів, що виклада-

ються кафедрою; формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, 

наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й за-

кріплення отриманих у процесі навчання знань. За 2015 – 2016 навчальний рік проведено 16 засідань. 

Робота гуртка проявляється в участі у щорічних наукових конференціях студентів. У 2015 – 2016 навчальному 

році учасники гуртка брали участь у розробці наукових тем кафедри, студентських наукових конференціях, внутріш-

ньовузівських та зовнішніх олімпіадах. 

25 листопада 2015 р. було проведено ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій», у якій прийняли участь 30 студентів різ-

них спеціальностей. 

У грудні 2015 р. було проведено перший (внутрішньовузівський) тур Всеукраїнської олімпіади з «Інформатики», в 

якому брало участь 16 претендентів. За підсумками робіт місця розподілились так: 1 місце – Карпов Павло Олександ-

рович, студент 1 курсу 1 групи факультету економіки та менеджменту напряму підготовки «Маркетинг»; 2 місце – 

Тарасенко Юліан Олександрович, студент 1 курсу скороченого терміну навчання 1 групи факультету економіки та ме-

неджменту напряму підготовки «Економіка підприємства»; 3 місце – Марченко Анна Сергіївна, студентка 1 курсу ско-

роченого терміну навчання 1 групи факультету економіки та менеджменту напряму підготовки «Економіка підприєм-
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ства».  Другий тур Всеукраїнської олімпіади з «Інформатики» було проведено в Національному аерокосмічному універ-

ситеті ім.  М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

21 квітня 2016 р. було проведено XІІI щорічну студентську наукову конференцію «Сучасні інформаційні техноло-

гії та інноваційні методики в економіці, менеджменті та бізнесі». Участь у роботі  конференції взяли 18 студентів 

ПДАА різних напрямів підготовки, з яких 3 студенти із Польщі (Uniwersytet Opolski).  

Кожний співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами в межах наукового гу-

ртка «Комп’ютерія». Результати роботи гуртка щорічно видаються в студентському науковому збірнику. 

У рамках тижня факультету економіки та менеджменту 22 квітня 2016 року проведено конкурс презентацій 

«Навчання в ПДАА: очікування та дійсність», у якому прийняли участь 20 студентів під керівництвом доцента Про-

тас Н. М. Презентації оцінювалися за творчими ідеями, креативністю, використанням засобів візуалізації та струк-

турованості, технологічною складовою та наповненням інформації відповідно до теми конкурсу. Призові місця зайняли 

студентки 1 курсу 1 групи напряму підготовки «Економіка підприємства»: Бибик Наталія Петрівна та Губарь Влада 

Олександрівна. 

Існування науково-практичного гуртка «Комп’ютерія» на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних  

технологій значно покращує науково-дослідну роботу студентів Полтавської державної аграрної академії, стимулює 

окремих студентів до самостійності у навчанні та здобуття досягнень високого рівня загальними зусиллями. 

31 травня 2016 року для студентів 3 курсу факультету економіки та менеджменту напряму підготовки «Мене-

джмент» доцентами кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Копішинською О. П. та Уткі-

ним Ю. В. проведено щорічну конференцію з дисципліни «Електронна комерція» на тему: «Електронні системи забезпе-

чення фінансових відношень при веденні електронного бізнесу в мережі Інтернет». 
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2.12 СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В НАУКОВИХ СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 
 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

1.  Бараненко Світ-

лана Федорівна 

 «Агрономія», 

1 курс 1 група 

 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Віртуальна лазерна клавіатура 

VKB 

 

1 

2.  Бараненко Світ-

лана Федорівна 

«Агрономія»,  

1 курс 1 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Міні комп’ютери та їх застосу-

вання 

 

1 

3.  Бесараб Віталій 

Миколайович 

«Агрономія»,  

1 курс 4 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Коли комп’ютери навчаться ба-

чити? 

 

1 

4.  Братішкіна Яна 

Іванівна, Моска-

лець Карина 

Анатоліївна 

«Маркетинг», 

1 курс 1 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Мистецтво цифрової фотографії: 

#selfie 

1 

5.  Василенко Ми-

рослав Володи-

мирович 

«Менеджмент»,  

4 курс 3 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Методи прогнозування та опти-

мізації в аграрному менеджменті 

 

1 

6.  Губарьова Світ-

лана Сергіївна 

«Облік і аудит»,   

3 курс 1 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Оптимальне управління портфе-

лем фінансових активів 

1 

7.  Джос Дар’я Сер-

гіївна 

«Менеджмент»,  

4 курс 2 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

Використання інструментів мо-

делювання в діяльності  аграр-

них підприємств 

1 



 -  - 60 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

8.  Джос Дар’я Сер-

гіївна 

«Менеджмент»,  

4 курс 2 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Особливості імітаційного моде-

лювання економічних систем 

1 

9.  Джос Дар’я Сер-

гіївна 

«Менеджмент»,  

4 курс 2 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Сучасний стан електронної ко-

мерції  в світі 

1 

10.  Жайворон Дми-

тро Сергійович 

«Економіка підпри-

ємства, 2 курс 1 

група ОКР «Ма-

гістр» (за видами 

економічної діяль-

ності)» 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Дослідження впливу факторів на 

рентабельність капіталу підпри-

ємства 

1 

11.  Зігаленко Олек-

сандр Ігоревич 

«Агрономія»,  

1 курс 4 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Dr.Web: історія бренда 1 

12.  Йосипенко Ми-

кола Олександ-

рович 

«Менеджмент», 

4 курс 3 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Теорія ігор 

 

1 

13.  Котенко Ната-

лія Валеріївна, 

Сухина Юлія 

Олегівна 

«Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної діяль-

ності)», 2 курс 

1 група ОКР «Ма-

гістр» 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Стан цифрової економіки в Ук-

раїні в контексті розвитку інфо-

рмаційного суспільства 

1 

14.  Luiza Dębska Kierunek 

«Odnawialne Źródła 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

Rolnictwo ekologiczne w Polsce 1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

Energii», 

Uniwersytet Opolski 

(Polska), student 2 

roku 

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

15.  Литвиненко Яна 

Володимирівна 

«Фінанси і кредит»,  

4 інт. курс 

1 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Використання лінійної виробни-

чої регресії в дослідженні фінан-

сових результатів аграрного під-

приємства 

1 

16.  Мостова Оксана 

Олегівна 

«Менеджмент»,  

4 курс 3 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Теорія масового обслуговування 1 

17.  Нагорна Жанна 

Валеріївна 

«Менеджмент», 

4 курс 1група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Прогнозування та оптимізація 

грошових потоків на підприєм-

стві 

1 

18.  Paweł 

Świsłowski 

Kierunek 

«Odnawialne źródła 

energii», Uniwersytet 

Opolski (Polska), 

student 3 roku 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Biogaz w rolnictwie 1 

19.  Пащук Валентин 

Вікторович 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування (за ви-

дами економічної 

діяльності)», 2 інт. 

курс 1 група ОКР 

«Магістр» 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Використання програмних за-

собів при відборі персоналу 

1 

20.  Поліщук Олена 

Сергіївна 

«Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної діяль-

ності)», 2 курс 1 

група ОКР «Ма-

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Антивірусні програми 1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

гістр» 

21.  Радченко Надія 

Василівна 

«Менеджмент», 

4 курс 2 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Моделювання в процесі прий-

няття управлінських рішень 

1 

22.  Радченко Надія 

Василівна 

«Менеджмент», 

4 курс 2 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Аналіз сучасного стану управ-

ління виробничими ресурсами на 

підприємстві 

1 

23.  Рижинко Надія 

Сергіївна 

«Менеджмент», 

4 курс 2 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Оптимізація виробничо-

збутової діяльності  аграрного 

підприємства 

1 

24.  Рижинко Надія 

Сергіївна 

«Менеджмент», 

4 курс 2 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Імітаційне моделювання вироб-

ничого процесу 

1 

25.  Рудик Олек-

сандр Борисо-

вич, Мамай Та-

рас Васильович 

«Менеджмент ор-

ганізацій і  адміні-

стрування (за ви-

дами економічної 

діяльності)»,  

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Автоматизація процесів обліку 

та управління бізнес-процесами 

компаній на платформі «хмар-

ного» сервісу «1С-БІТРІКС» 

1 

26.  Старосвітська 

Анастасія Ми-

колаївна 

«Економіка підп-

риємства (за ви-

дами економічної 

діяльності)», 

2 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Характеристики автоматизова-

них систем управління 

 

1 

27.  Стрюк Марина 

Іванівна 

«Економіка підп-

риємства (за ви-

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

Значення інформаційних тех-

нологій у розвитку підприємст-

1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

дами економічної 

діяльності)», 

2 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

ва 

28.  Ткаченко Алла 

Олексіївна 

«Облік і аудит», 

3 курс 1 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Оптимізація виробничої про-

грами фірми 

1 

29.  Тютюнник Ірина 

Юріївна 

«Облік і аудит», 

3 курс 1 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Оптимальне управління валют-

ним резервом 

1 

30.  Чигринець Те-

тяна Володими-

рівна 

«Менеджмент», 

4 курс 1 група 

семінар навчального 

закладу 

ХІІ щорічний міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій», м. Полтава, 

ПДАА, 25 листопада 2015 р. 

Економіко-математична модель 

оптимізації виробничої діяль-

ності підприємства харчової 

промисловості 

1 

31.  Бибка Олекса-

ндра Миколаї-

вна, 

Бабенко Лілія 

Сергіївна 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Нові версії IOS для мобільних 

пристроїв Apple 

 

1 

32.  Богатиренко 

Олександр 

Олександрович 

 

«Екологія, охоро-

на навколишнього 

природного сере-

довища та збалан-

соване викорис-

тання природних 

ресурсів», 

3 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Використання математичних 

методів та моделей в екології 

на прикладі моделі Лотки-

Вольтерра «хижак-жертва» 

 

1 

33.  Бойко Оксана 

Сергіївна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

Управління електронікою си-

лою думки 

1 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

34.  Борщагова На-

талія Олексан-

дрівна 

 

«Облік і аудит», 

3 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Аналіз і планування економіч-

ної діяльності сільськогоспо-

дарського підприємства із за-

стосуванням економіко-

математичних методів 

 

1 

35.  Верпета Вадим 

Володимирович 

 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Використання мережі Інтернет 

при вивченні іноземної мови 

 

1 

36.  Гудименко Яна 

Володимирівна 

 

«Ветеринарна 

медицина», 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

ІТ-технології у ветеринарній 

медицині  

 

1 

37.  Демченко Вла-

дислав Олекса-

ндрович 

 

«Фінанси і кредит», 

3-ій інтегр. курс 

1 група   

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Рекурентна модель власних за-

собів банку 

 

1 

38.  Долгих Наталія 

Владиславівна 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Автоматизація  управлінської 

діяльності майбутнього фахівця 

за допомогою інформаційної 

системи «Парус» 

 

1 

39.  Захарчук Лілія 

Олександрівна 

«Облік і аудит», 

3 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Особливості використання спе-

ціалізованого програмного за-

безпечення в економічних дос-

лідженнях 

1 

40.  Зінченко Кате-

рина Олегівна 

 

«Адміністратив-

ний менеджмент», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

Значення наукових праць Н. 

Вінера та К. Шеннона в упра-

лінні інформаційними 

зв’язками 

1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р.  

41.  Калініченко 

Тетяна Сергіїв-

на 

 

«Ветеринарна 

медицина», 

1 курс  4 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Чіпування тварин 

 

1 

42.  Касай Олек-

сандр Олексан-

дрович 

 

«Менеджмент», 

4 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Застосування оптимізаційних 

методів в управлінні автопар-

ком аграрного підприємства 

 

1 

43.  Кійко Анаста-

сія Ігорівна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Інтернет-банкінг: переваги та 

недоліки 

1 

44.  Козленя Кари-

на Олександрі-

вна  

 

«Менеджмент», 

2 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Характеристика економетрич-

них моделей 

 

1 

45.  Monika 

Kuklińska 

 

Uniwersytet 

Rolniczy w 

Krakowie (Polska), 

studia magisterskie, 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Prognozowanie w rolnictwie 

polskim 

 

1 

46.  Кунах Анжела 

Олександрівна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Історія розвитку комп’ютерної 

техніки та її вплив на форму-

вання особистості 

 

1 

47.  Лемішко Ма-

рина Геннадії-

вна 

 

«Облік і аудит», 

2 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Дослідження  економічного 

стану аграрного підприємства з 

використанням лінійної вироб-

ничої регресії 

 

1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 
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Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

48.  Лещенко Юлія 

Юріївна 

«Ветеринарна 

медицина», 

1 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Історія комп’ютерної собачки 

@ 

1 

49.  Луненко Олек-

сандра Вален-

тинівна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Мобільний Інтернет 

 

1 

50.  Anna Majewska Uniwersytet 

Rolniczy w 

Krakowie (Polska), 

studia magisterskie 

 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Prognostyczne metody w 

rolnictwie 

 

1 

51.  Маренко Олек-

сандрдр Івано-

вич 

 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

2 курс 1 група, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Коротка характеристика страте-

гій розвитку підприємства 

 

1 

52.  Мартиненко 

Олеся Микола-

ївна  

 

«Облік і аудит», 

3-ій інтегр. курс 

2 група   

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Про економіко-математичну ін-

терпретацію класичної теорії 

ринку робочої сили 

 

1 

53.  Момот Ірина 

Олегівна  

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Впровадження інформаційних 

систем в бухгалтерському облі-

ку і аудиті 

 

1 

54.  Москаленко 

Світлана  

 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Застосування  інформаційних 

технологій в підприємствах ре-

сторанного господарства 

 

1 

55.  Мостова Окса- «Менеджмент», конференція навчального Щорічна студентська наукова конференція Формалізація принципів опти- 1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

на Олегівна 

 

3 курс 3 група закладу кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

мального поводження в моде-

лях прийняття рішення 

 

56.  Окара Віра 

Олександрівна 

 

«Ветеринарна 

медицина», 

1 курс 3 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Застосування інформаційних 

технологій у ветеринарній ме-

дицині 

 

1 

57.  Онищенко Рус-

лан Андрійович 

 

«Менеджмент», 

3 курс 3 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Основні поняття дослідження 

операцій 

 

1 

58.  Панченко Вік-

торія Віталіївна 

 

«Облік і аудит», 

1 курс  2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Комп’ютерні технології в ме-

дицині 

 

1 

59.  Поліщук Олена 

Сергіївна 

 

«Економіка 

підприємства», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Інтерактивні методи навчання 

обговорення, дискусії, вивчення 

випадку, організація та викори-

стання фокусних груп 

 

1 

60.  Радченко Надія 

Василівна 

 

«Менеджмент», 

3 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Особливості аналізу ефектив-

ності електронної комерції 

 

1 

61.  Радченко Надія 

 Василівна 

 

«Менеджмент», 

3 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Використання сучасних систем 

мобільного навчання 

 

1 

62.  Резвіцова Дарія 

Сергіївна 

«Облік і аудит», 

1 курс, 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

Застосування інформаційних 

технологій у вищих навчальних 

1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

 ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

закладах 

 

63.  Риженко Надія 

Сергіївна 

 

«Менеджмент», 

3 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Застосування маркетингових 

інструментів у сіфері електрон-

ної комерції 

 

1 

64.  Риженко Надія 

Сергіївна  

 

«Менеджмент», 

3 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Моделювання процесу прий-

няття управлінських рішень 

 

1 

65.  Рижикова Оле-

на Ігорівна  

 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Перспективи використання сис-

теми «Парус-Підприємство» в 

сільськогосподарських підпри-

ємствах 

 

1 

66.  Старосвітська 

Анастасія Ми-

колаївна 

 

«Економіка 

підприємства», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Дорадчі служби в Україні 

 

1 

67.  Стеценко Вік-

торія Володи-

мирівна 

 

«Економіка 

підприємства», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДДА, 2015 р. 

Дорадництво – стимулятор змін 

на селі 

1 

68.  Шовкопляс 

Анна Юріївна  

 

«Облік і аудит», 

3-ій інтегр. курс 

2 група   

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», м. Пол-

тава, ПДДА, 2015 р. 

Виробничі функції як економі-

ко-статистичні моделі економі-

чних процесів  

1 

69.  Monika 

Kuklińska 

 

Uniwersytet 

Rolniczy w 

Krakowie (Polska), 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція факуль-

тету економіки та менеджменту, м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р.  

Prognozowanie w rolnictwie 

polskim 

 

1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

studia magisterskie 

70.  Anna Majewska Uniwersytet 

Rolniczy w 

Krakowie (Polska), 

studia magisterskie 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція факуль-

тету економіки та менеджменту, м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р.  

Prognostyczne metody w 

rolnictwie 

 

1 

71.  Момот Ірина 

Олегівна 

«Облік і аудит, 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція факуль-

тету економіки та менеджменту, м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р.  

Особливості використання су-

часних інформаційних техноло-

гій в бухгалтерському обліку 

1 

72.  Підлісний Ю. А. «Адміністратив-

ний менеджмент», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція факуль-

тету економіки та менеджменту, м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р.  

Управління персоналом як фу-

нкція менеджменту 

1 

73.  Проценко Оле-

ксандр Юрійо-

вич 

«Адміністратив-

ний менеджмент», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція факуль-

тету економіки та менеджменту, м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р.  

Критерії оцінювання результа-

тивності застосування економі-

чних методів управління в під-

приємстві 

1 

74.  Резвіцова Дарія 

Сергіївна 

«Облік і аудит, 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція факуль-

тету економіки та менеджменту, м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р.  

Впровадження інформаційних 

технологій в навчальний процес 

– основа модернізації освіти 

1 

75.  Рижикова Оле-

на Ігорівна 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція факуль-

тету економіки та менеджменту, м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р.  

Ключові аспекти конкуренто-

спроможності Полтавської об-

ласті: інвестиційний аспект 

1 

76.  Торяник Т. А. «Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

1 курс 1 група 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція факуль-

тету економіки та менеджменту, м. Полта-

ва, ПДАА, 2015 р.  

Стратегічне управління розвит-

ком персоналу в підприємстві 

1 

77.  Рижикова Оле-

на Ігорівна 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Науково-практична конференція студентів 

за результатами проходження виробничих 

та переддипломних фахових практик по на-

прямах підготовки (спеціальностях) «Су-

часний стан і перспективи вдосконалення 

практичної підготовки студентів економіч-

ного профілю», м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Конкурентні переваги підпри-

ємства 

1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

78.  Пащук Вален-

тин Вікторович 

«Менеджмент ор-

ганізацій і адміні-

стрування», 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 

закладу 

Науково-практична конференція студентів 

за результатами проходження виробничих 

та переддипломних фахових практик по на-

прямах підготовки (спеціальностях) «Су-

часний стан і перспективи вдосконалення 

практичної підготовки студентів економіч-

ного профілю», м. Полтава, ПДАА, 2015 р. 

Сучасні методи оцінки персо-

налу на підприємстві 

1 

79.  Кожушко Сер-

гій Богданович 

«Менеджмент орга-

нізацій і адмініст-

рування (за видами 

економічної діяль-

ності)» СВО «Ма-

гістр» 

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція Полтавсь-

кої державної аграрної академії,  м. Полтава, 

ПДАА, 27–28 квітня 2016 р. 

Планування кар’єри як чинник 

мотивації 

1 

80.  Касай Олек-

сандр Олекса-

ндрович 

 «Менеджмент ор-

ганізацій і адмініст-

рування», 

ОКР «Спеціаліст»  

конференція навчального 

закладу 

Студентська наукова конференція Полтав-

ської державної аграрної академії, присвя-

чена Дню студента, м. Полтава, ПДАА, 27-

28 квітня 2016 р. 

Підвищення ефективності уп-

равління автопарком аграрного 

підприємства шляхом оптимі-

зації структури збирально-

транспортних комплексів 

1 

81.  Прилипко І.О. «Економіка підпри-

ємства», 

4 курс 3 група 

конференція навчального 

закладу 

Науково-практична конференція студентів 

за результатами проходження виробничих 

та переддипломних фахових практик по на-

прямах підготовки (спеціальностях) «Су-

часний стан і перспективи вдосконалення 

практичної підготовки студентів економіч-

ного профілю», м. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

Основи забезпечення сталого 

соціально-економічного розви-

тку регіону 

1 

82.  Скрипник Ро-

ман Анатолі-

йович 

«Менеджмент» 

СВО «Бакалавр» 

конференція навчального 

закладу 

Науково-практична конференція студентів 

за результатами проходження виробничих 

фахових практик за напрямами підготовки 

(спеціальностями) «Сучасний стан і перспе-

ктиви вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», 2016 рік. 

– Полтава: ПДАА 

Здійснення стратегічного та си-

туаційного управління в підп-

риємстві 

1 

83.  Joanna Kik  3 курс,  

Uniwersytet 

Opolski (Polska) 

конференція Міжнародна 

науково-

практична 

Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Проблеми  і  перспективи 

системних  методів  виробництва  і  нав-

чання». Полтава, ПДАА, 16 березня 2016 р.   

Bioremediacja metali ciężkich z 

gleby z użyciem drobnych 

organizmów w ujęciu 

systemowym 

1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

84.  Безрук Сергій 

Сергійович 

«Менеджмент», 

4 курс 3 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Кореляція планування та стра-

тегічного управління 

1 

85.  Братішко Мак-

сим Владисла-

вович 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група, ско-

рочений термін на-

вчання 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Аналіз  ринку  грошей  в  кон-

тексті  загальної  моделі  мак-

роекономічної  діяльності 

1 

86.  Гольц Діана 

Михайлівна 

«Облік і аудит»,  

1 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

QR-код – магічні квадрати су-

часності 

1 

87.  Губарь Влада 

Олександрівна 

«Економіка підпри-

ємства»,  

1 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Сутність і роль Інтернет-

реклами у маркетинговій діяль-

ності підприємств 

1 

88.  Коваленко Ган-

на Олегівна 

«Менеджмент»,  

1 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Гнучкі дисплеї 1 

89.  Красоткіна Ка-

терина Вячесла-

вівна 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група, ско-

рочений термін на-

вчання 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Селекційна  рівновага  в  част-

ковій  моделі  економічного  ві-

дбору 

1 

90.  Lenartowicz 

Łucja 

«Biotechnologia», 

studentka 3 roku, 

Uniwersytet Opolski 

(Polska) 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Usuwanie pestycydów z gleb 1 

91.  Maligłówka «Biotechnologia», конференція навчального Щорічна студентська наукова конференція Bioaugmentacja jako przykład 1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

Bożena studentka 3 roku, 

Uniwersytet Opolski 

(Polska) 

закладу кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

zastosowania mikroorganizmów 

w rekultywacji gruntów 

zanieczyszczonych 

wielopierścieniowymi 

węglowodorami aromatycznymi 

(WWA) 

92.  Окопна Катери-

на Вячеславівна 

«Менеджмент»,  

3 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Реклама в Інтернет: здобутки та 

недоліки для споживача. захист 

від реклами засобами Інтернет-

браузерів 

1 

93.  Палій Альона 

Валеріївна 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група, ско-

рочений термін на-

вчання 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Моделювання  процесу  зміни  

вартості  активів  в ринковій 

економіці  та  умов  арбітражу 

1 

94.  Панченко Ірина 

Григорівна 

«Облік і аудит», 

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Тривимірна комп’ютерна гра-

фіка та анімація 

1 

95.  Pytlik Elżbieta «Biotechnologia», 

studentka 3 roku 

Uniwersytet Opolski 

(Polska) 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Bioremediacja jako szansa na 

poprawę stanu gleb 

1 

96.  Редченко Русла-

на Олегівна 

«Менеджмент»,  

1 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Розумні годинники 1 

97.  Співак Ірина 

Олександрівна 

«Облік і аудит»,  

1 курс 1 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Інтерактивна дошка в  навчаль-

ному процесі 

1 
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№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева 

та галузева, 

навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

98.  Старокожко Ан-

на Олександрів-

на 

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група, ско-

рочений термін на-

вчання 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Моделювання умов стабілізації 

облігаційного боргу країни 

1 

99.  Стрижко Ілона 

Олександрівна 

«Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної діяль-

ності»), 5 курс 1 

група ОКР «Спеці-

аліст» 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Оптимізація структури посів-

них площ на прикладі 

ТОВ «Агрофірма 

«ім. Довженка» Шишацького 

району 

1 

100.  Яковенко Мари-

на Володимирі-

вна 

«Облік і аудит»,  

1 курс 2 група 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Інформаційна безпека користу-

вачів мережі Інтернет 

1 

101.  Яковенко Олена 

Олегівна  

«Фінанси і кредит», 

1 курс 1 група,  

скорочений термін 

навчання 

конференція навчального 

закладу 

Щорічна студентська наукова конференція 

кафедри ЕКтаІТ ПДАА «Сучасні інформа-

ційні технології та інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та бізнесі», 

м. Полтава, ПДАА, 21 квітня 2016 р. 

Визначення  співвідношення  

чинників  виробництва  фірми 

(організації)  в  моделях  ево-

люційної  теорії  економічних  

змін 

1 



Міжнародні зв’язки 
 

№ Назва заходу 
Дата про-

ведення 

Місце про-

ведення 
Організація партнер 

1.  

Підписано договір про співпрацю ПДАА 

з Навчально-науковим інститутом інфор-

маційних та інноваційних освітніх техно-

логій (Калініченко А.В.) 

з 2012 р. 

і дотепер 

м. Ополе 

(Польща) 

Опольський університет, 

м. Ополе (Польща) 

2.  

Проходження Он-лайн курсу 

«Introduction to ecosystem» в The Open 

University (British Council),  18 год. (Калі-

ніченко А.В.) 

2015 р.  
The Open University 

(British Council) 

3.  

Проходження курсу англійської мови 

(120 год.) та складання сертифікаційного 

екзамену з англійської мови як іноземної 

на кваліфікаційний рівень С1 з отриман-

ням відповідного міжнародного сертифі-

кату (Калініченко А. В.)  

червень 

2016 р. 
Польща 

Центр іноземних мов 

«Royal School» 

4.  

Проходження курсу польської мови 

(120 год.) та складання сертифікаційного 

екзамену з польської мови як іноземної 

на кваліфікаційний рівень С1 з отриман-

ням відповідного міжнародного сертифі-

кату (Калініченко А. В.)  

червень 

2016 р. 
Польща Опольський університет 

5.  

ПДАА, Кафедра машиновикористання та 

виробничого навчання. Підписано дого-

вір про співпрацю (Калініченко А.В.) 

2015 р. 
м. Ополе 

(Польща) 

Опольський університет, 

м. Ополе (Польща) 

 

Закордонні відрядження 

1.  Проекологічні проекти Калініченко А.В. 2015-

2016 н.р. 

Опольський університет, кафедра 

Інженерії процесів, м. Ополе 

(Польща) 
 

 

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ВИСТАВКАХ У ГАЛУЗІ НАУКИ, 

ОСВІТИ,  ТА ВИСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦСТВА 

Назва заходу 
Дата  

проведення 

учасник від акаде-

мії 

(П.І.Б, науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

вид отриманих винагород 

(медаль, диплом, грамота) 

Міжнародні 

    

Всеукраїнські 

    
 

Проблеми і недоліки: 

 недостатнє фінансування,  

 велика кількість годин на навчальну та методичну роботу (на розробку 

НМКД провідними викладачами) не дають можливості повноцінно займати-

ся науковою роботою (замало часу)  

Пропозиції: 
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 зменшити навчально-методичне навантаження на провідних викладачів в 

допустимому обсязі; 

 підвищення рівня обізнаності провідних викладачів у певній науковій сфері та 

активізація науково-публіцистичної діяльності, крім достатньої кількості 

часу, потребують постійного обміну досвідом та отримання нової інфор-

мації, найкращі умови для чого створюються під час участі у науково-

практичних конференціях. Зважаючи на що, пропонуємо розглянути питан-

ня надання провідним викладачам кафедри можливості отримати оплачува-

не відрядження хоча б раз на рік.  

 

 

Зав. кафедри, 

к.с.-г.н., доцент _______________           Ю. В. Вакуленко 
 


