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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ КАФЕДРИ 
1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього 

(осіб) 

13  

(в т.ч. 1 особа – зовнішній сумісник,  

1 особа – внутрішній сумісник) 

з них,  

кандидатів наук 
7 

докторів наук 4 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 3 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
1 

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

 з них,  із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього - 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього 1 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 
2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 
 

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

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього  - 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками  1 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг - 

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

4.1. 
з них, 

завершених  
- 

4.2. перехідних  2 

4.3. нових   

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

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
2 

5.2.                               у т.ч., завершених  - 

5.3.                                         перехідних 2 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього  15 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
8 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  4 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
5 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

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

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

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

імпакт-фактор 
- 

7. опубліковано монографій, усього - 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 4 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
2 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 1 
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11. отримано охоронних документів, усього  - 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель - 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

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

13.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   - 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій - 

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



 8 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій - 

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

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

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

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

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

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій - 

 

2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  

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

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження  

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
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2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність 

підприємств  

 

2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді у зарубіжних виданнях, 

які мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/п 

Автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 
Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

1     

2     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

2     

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

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

№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1     

2     

Міжнародні наукові конкурси 

1     

2     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ 
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього  1 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
1 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших - 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   - 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших - 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 6 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 1 

5 Участь в експертних радах, журі 2 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 3 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 3 

8 Інше (вказати) - 
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3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про 

проведення наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 
 

№ з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) 

наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 Конференція (міжнародна) 
X Міжнародна науково-практична конференція 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» 
18 квітня 2018 р. 

Студентські наукові заходи 

1    

 

3.3. Участь колективу кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових конференцій, 

експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Вид участі  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 
Писаренко В.В., д.е.н., професор  

Член спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 Полтавської державної 

аграрної академії  
Постійно 

2 
Писаренко В.В., д.е.н., професор 

Член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 Полтавського 

університету економіки і торгівлі  
Постійно 

3 
Писаренко В.В., д.е.н., професор 

Організатор X Міжнародної науково-практичної конференції 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» 
 

4 Писаренко В.В., д.е.н., професор  

Хурдей В.Д., к.е.н., доцент 

Член редакційної колегії Збірника наукових праць науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2018 році  

 

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

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

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

акредитаційної експертизи за напрямом 6.030507 «Маркетинг» галузі 

знань 0305 Економіка та підприємництво у Приватному акціонерному 
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товаристві «Приватний навчальний заклад «Запорізький інститут 

економіки та інформаційних технологій»», 19 – 21 березня 2018 р. 

8 Писаренко В.В., д.е.н., професор Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових  робіт зі спеціальності «Маркетинг» у 2017-2018 н.р., 15-16 

березня 2018 р., Тернопільський національний економічний 

університет. 

 

 

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

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі 

(диплом, грамота, угода 

про співпрацю) 
1 2 3 4 

1 Члени кафедри 

49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів 

«Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» 

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

 

  

Х Ювілейної міжнародно-практичної конференції «Європейський 

вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий 

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

 

  
Х Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове 

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

 

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ 
4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними організаціями у 

звітному періоді, з них: 

№ з/п Показники 

Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється 

співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, усього 
 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською радою, усього 
 

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

4 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього  
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4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками  (наукові лабораторії, центри колективного 

користування новітнім обладнанням, тощо ) 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 

    

 

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

академії наук України та національних галузевих академій наук  

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

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

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

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

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

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

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

формою: 

№ з/п Країна партнер 
Назва наукової 

установи партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, 

тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів та 

аспірантів на базі академічних 

установ) 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1      

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      

 

 

 

 

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

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

діяльність студентів на кафедрі). 

Для організації наукової роботи студентів старших курсів економічних спеціальностей, під керівництвом д.е.н., професора, завідувача 

кафедри маркетингу Писаренка В.В., створено науковий гурток з маркетингу «Новітній маркетинг». На засіданнях гуртка студенти та 

викладачі кафедри досліджують актуальні питання маркетингової діяльності відомих підприємств, здійснюють аналіз ринку, проводять 

маркетингові дослідження. Крім того, відвідувати засідання гуртка та отримувати необхідні консультації мають можливість всі бажаючі. 

Слухачам курсу надається можливість приймати участь в екскурсіях на виробництво, працювати у фокус групах, відвідувати профільні 

заходи. Крім того, вони мають право на участь у різноманітних конкурсах. 

Засідання наукового гуртка проходять один раз на місяць, результати наукової студентської діяльності обговорюються на наукових 

семінарах кафедри, де консультанти та наукові керівники звітують про хід наукових досліджень. 
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№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 24 

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

науково-дослідних робіт, усього  
- 

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

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  3 

5.1. 

з них: – Всеукраїнських олімпіад 

Фастівець Павло Сергійович (Мар_бд_21); 

Кучинська Анастасія Сергіївна (Мар_бд_22); 

Падалка Юлія В’ячеславівна(Мар_бд_22); 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Аграрний маркетинг» (22-24 травня 

2018 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет 

3 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  1 

6.1. 

з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 

Падалка Юлія В’ячеславівна, ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Аграрний маркетинг», 22-24 травня 2018 р., Таврійський державний агротехнологічний університет. 
1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 
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Розділ 6. ІНШЕ 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

• постійно здійснювати роботу з підвищення якості підготовки спеціалістів з урахуванням змін економічної ситуації 

в Україні. Особливу увагу приділяти магістратурі та аспірантурі; 

• створити умови підготовки та видання викладачами опорних конспектів лекцій з дисциплін, не забезпечених 

підручниками (навчальними посібниками); 

• забезпечити кафедру коштами на творчі відрядження викладачів, придбання науково-методичної літератури з 

навчальних дисциплін кафедри; 

• підвищити інтенсивність виховної роботи серед студентів з орієнтацією на специфіку поведінки людей в умовах 

ринкових відносин; 

• посилити підготовку нових спеціальних курсів лекцій, практичних і семінарських занять, тестування в нових 

напрямках підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальності «Маркетинг»; 

• систематизувати зв'язок кафедри і відділу кадрів ПДАА з випускниками, незалежно від того у якій сфері 

економіки вони працюють. 

 

ДОДАТКИ 

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

додаються на ___________ арк. 
 

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

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк. 
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ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 . 

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

1 

Писаренко В.В., Багорка М.О. Бізнес-моделі розвитку транспортних, агропромислових і інших підприємницьких структур: сучасні 

реалії та перспективи. 5.4. Моделювання раціонального поєднання галузей та маркетингової стратегії екологічно орієнтованого 

господарювання аграрних підприємств: [колективна монографія] / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 416 

с. (С. 236-251). 

2 
Дядик Т.В. Економічний розвиток аграрних підприємств Полтавщини // Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, 

реалії, перспективи: колективна монографія. За заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро: Біла К.О. 2018. С. 151-160. 

3 
Kovalenko M., Dyadyk T., Zagrebelna I., Resource-saving is the basis of sustainable development of agricultural economy // Management of 

21st century: globalization challenges: monograph. in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2018. Czech Republic. 349-354 p. 

4 
Khurdey V. Marketing research of the labour market with the use of the method of factor analysis Theory and practice of social, economic and 

technological changes: monograph / Chief Editor R. Rossi. – Prague: Nemoros s.r.o., 2018. – P. 311 – 317. 

 

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

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 . 
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ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

№ 

з/п 

 

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 

1 
Калюжна Ю.П. Реклама та рекламна діяльність: [навч. посіб.] / Ю.П. Калюжна, Т.В. Воронько-Невіднича, В.Д. Хурдей. – Полтава: 

РВВ, 2018. – 205 с.. 

 

ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

№ з/п 

 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1      

Свідоцтва авторського права 

1      

2      
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ДОДАТОК 7 
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу в звітному періоді додається на 77 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ 

ЗА 2018 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _ Писаренко Володимир Вікторович 

Науковий ступінь _ доктор економічних наук 

Вчене звання _ професор 

Посада _ завідувач кафедри маркетингу 

 

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

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

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  

Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

9,450 9,450 Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

 

 

 

 

 

0117U003100 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
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механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 рр. 

 

 

 

0117U003101 

України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

V. Pysarenko, M. Bagorka, O. Dorofyeyev Harmonization of marketing 

management in providing of the organic production development // 

Management of the 21st Century: Globalization Challenges: Monograph / 

In edition I.A. Markina. – Prague: Nemoros s.r.o., 2018. – P. 123 – 130. 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
Писаренко В.В., Багорка М.О. Бізнес-моделі розвитку транспортних, 

агропромислових і інших підприємницьких структур: сучасні реалії 

та перспективи. 5.4. Моделювання раціонального поєднання галузей 

та маркетингової стратегії екологічно орієнтованого господарювання 

аграрних підприємств: [колективна монографія] / за ред. Л. М. 

Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 416 с. (С. 236-

251). 

1 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 
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           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 
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          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

5 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  

 
 

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      
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2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  2 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 2 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  1 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 5 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 5 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Шульга Людмила Володимирівна 

Науковий ступінь _ кандидат економічних наук 

Вчене звання _ професор кафедри 

Посада _ керівник навчального відділу ПДАА 

 

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

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

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  

Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

- - Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього - 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок 

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

  

2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього - 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 
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6.2.            – Міжнародних наукових заходах - 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Даниленко Вікторія Іванівна 

Науковий ступінь _ кандидат економічних наук 

Вчене звання _доцент 

Посада _ доцент кафедри маркетингу 

 

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

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

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  

Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

- - 

 
Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Даниленко В.І. Ціноутворення та логістичні аспекти в основі 

рекламної діяльності / Ю.П Калюжна, Т.В. Боровик, В.І. Даниленко // 

Науковий погляд: економіка та управління – Дніпро: Університет 

митної справи та фінансів. -  2018. - №1 (59). – С. 57-67. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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

гуманітарних Copernicus) 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
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          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 
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1.8. Нових перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  

 

 

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
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2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 7 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 7 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Хурдей Вікторія Дмитрівна___________________________________ 

Науковий ступінь_кандидат економічних наук_____________________________________________ 

Вчене звання _доцент____________________________________________________________________ 

Посада _ заступник декана факультету економіки та менеджменту, доцент кафедри маркетингу 

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

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

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  

Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

- - Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України 

Світлична А.В., Воронько-Невіднича Т.В., Хурдей В.Д. Проблеми 

організації освітньої діяльності закладів вищої освіти України // 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXXXІІІ Том 2. 

– Херсон, 2018. – С. 57-62 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях) 

V. Khurdei, S. Ostrianina Marketing research of the labour market with 

the use of the method of factor analysis // Theory and practice of social, 

economic and technological changes: monograph / Chief Editor R. Rossi. 

– Prague: Nemoros s.r.o., 2018. – P. 311 – 317. (0,21 др. арк.) 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних - 
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науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
Khurdey V. Marketing research of the labour market with the use of the 

method of factor analysis Theory and practice of social, economic and 

technological changes: monograph / Chief Editor R. Rossi. – Prague: 

Nemoros s.r.o., 2018. – P. 311 – 317. 

1 

у т.ч., за кордоном; 1 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

Хурдей В.Д. Реклама та рекламна діяльність: [навч. посіб.] /  

Ю.П. Калюжна, Т.В. Воронько-Невіднича, В.Д. Хурдей. – Полтава: 

РВВ, 2018. – 205 с. 

1 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 
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          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

3 
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22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  

 

 

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 2 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 2 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Дядик Тетяна Василівна 

Науковий ступінь_кандидат економічних наук 

Вчене звання _доцент 

Посада _ доцент, голова Науково-методичної ради спеціальності Маркетинг  

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

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

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Дядик Т.В., к.е.н., доцент 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Вирощування малини 

як бізнес в умовах Полтавської 

області». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

 Фізична особа 

Яхно Галина 

Анатоліївна  

 

1,0 1,0 Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- Обґрунтування економічно-організаційно складових 

ведення бізнесу по вирощуванню малини. 
- Розробка технологічних карт вирощування малини та 

розрахунок економічної ефективності її вирощування. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 5 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Дядик Т.В., Погребняк  Л.П. Земельні ресурси – основа 

виробничого потенціалу аграрних формувань Полтавщини. Агросвіт. 

№3, 2018. С. 41-45. Index Copernicus, SIS, Google Scholar. 

2. Дядик Т.В., Гуріна Ю.В., Почтальйон А.В. Економічний розвиток 

аграрних підприємств України. Інфраструктура ринку: електронний 

ресурс. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/19. 2018. №19, 2018. С. 

160-164. 

3. Дядик Т.В., Загребельна І.Л., Близнюк К.М. Формування і 

використання трудових ресурсів на міжнародному рівні та Україні. 

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2018. №1 

3 
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(41). С. 9-15. 

за кордоном (у міжнародних виданнях) 

1. Дядик Т.В., Погребняк Л.П. Інвестиції в людський капітал. ІІ 

International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, 

Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 26, 

2018. Kielse, Poland: Baltigija Publishing.  P. 108-112. 

2. С. Писаренко, Т. Дядик, І. Миколенко. Формування професійних 

компетентностей сучасного фахівця економіста та їх проблеми. 

Formation of modern specialists professional competence in the context of 

European integration. Collection of scientific papers. Ed. S. Arkhipova. 

Ukraine-Bulgaria-Canada. 2018. С. 256-265. 

2 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1.Дядик Т.В., Погребняк  Л.П. Земельні ресурси – основа 

виробничого потенціалу аграрних формувань Полтавщини. Агросвіт. 

№3, 2018. С. 41-45. Index Copernicus, SIS, Google Scholar. 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
Дядик Т.В. Економічний розвиток аграрних підприємств 

Полтавщини // Управління розвитком суб’єктів підприємництва: 

механізми, реалії, перспективи: колективна монографія. За заг. ред. 

Т.В. Гринько. Дніпро: Біла К.О. 2018. С. 151-160. 

2 

у т.ч., за кордоном; 1 
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Kovalenko M., Dyadyk T., Zagrebelna I., Resource-saving is the basis of 

sustainable development of agricultural economy // Management of 21st 

century: globalization challenges: monograph. in edition I. Markina. 

Prague. Nemoros s.r.o. 2018. Czech Republic. 349-354 p. 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
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у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  

 

 

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 
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 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 5 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 
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6.2.            – Міжнародних наукових заходах 5 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Терещенко Іван Олексійович 

Науковий ступінь_ кандидат економічних наук 

Вчене звання _ 

Посада _ доцент кафедри маркетингу 

 

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

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

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  

Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

- - Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього - 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 



 58 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок 

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

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 
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6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 3 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 3 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Калюжна Юлія Петрівна 

Науковий ступінь _ кандидат економічних наук 

Вчене звання _  

Посада _ доцент кафедри маркетингу 

 

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

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

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  

Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

- - Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України 

Калюжна Ю.П. Ціноутворення та логістичні аспекти в основі 

рекламної діяльності / Ю.П Калюжна, Т.В. Боровик, В.І. Даниленко // 

Науковий погляд: економіка та управління – Дніпро: Університет 

митної справи та фінансів. -  2018. - №1 (59). – С. 57-67. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1. Кaliuzhna, Yu.  (2018). Prerequisites and peculiarities of conservation 

and restoration of ecosystem stability of the concept of sustainable 

2 
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development. / Yasnolob, I.O., Chayka, T.O., Galych, O.A., Gorb, O.O., 

Opara, М.M., Opara, N.M., Mokiienko, T.V., Kaliuzhna, Yu // Ukrainian 

Journal of Ecology, 8(3), 275-280. Фахове видання (Web of Science). 

2. Калюжна Ю. Стратегічне управління трудовими ресурсами 

аграрних підприємств на засадах маркетингу / Ю. Калюжна, Д. 

Писаренко, С. Нестеренко // Agricultural and  Resource  Economics: 

International Scientific E-Journal. – 2018. – Vol. 4. – No. 2. – Pp. 55–68. 

URL: www.are-journal.com. Фахове видання (Index Copernicus) 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

Калюжна Ю.П. Реклама та рекламна діяльність: [навч. посіб.] /  

Ю.П. Калюжна, Т.В. Воронько-Невіднича, В.Д. Хурдей. – Полтава: 

РВВ, 2018. – 205 с. 

1 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, - 
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організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  

 

 

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 4 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 4 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Боровик Тетяна Вікторівна 

Науковий ступінь _ кандидат економічних наук 

Вчене звання _ доцент 

Посада _ доцент кафедри маркетингу 

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

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

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  

Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

- - Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України 

Боровик Т.В. Ціноутворення та логістичні аспекти в основі рекламної 

діяльності / Ю.П Калюжна, Т.В. Боровик, В.І.Даниленко // Науковий 

погляд: економіка та управління – Дніпро: Університет митної справи 

та фінансів. -  2018. - №1 (59). – С. 57-67. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 
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18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  

 

 

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 
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3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 2 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 2 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Майборода Олена Вікторівна 

Науковий ступінь _  

Вчене звання _ 

Посада _ асистент кафедри маркетингу 

 

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

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

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  

Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

- - Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього - 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок 

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

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 
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6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього - 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах - 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Кошова Лариса Михайлівна 

Науковий ступінь _ 

Вчене звання _  

Посада _ асистент кафедри маркетингу 

 

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

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

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник 

(виконавець):  

Писаренко В.В, д.е.н., 

професор, завідувач кафедри 

маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної 

роботи: «Системний аналіз 

технологій виробництва та 

маркетинг органічної 

продукції». 

Строки виконання : 

Протягом 2018 року 

Замовник: 

ПП 

«АГРОЕКОЛОГІЯ» 

Шишацького 

району  Полтавської 

області в особі 

генерального 

директора 

Лук’яненко Гліба 

Віталійовича  

 

- - Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 Договору 

послугу, інформує (консультує) Замовника з наступних 

питань: 

- динаміка волого забезпечення ґрунту в залежності від 

культур; 

- визначення капілярної вологоємності ґрунту; 

- визначення якості зерна в залежності від 

попередників; 

- маркетинговий супровід реалізації органічної 

продукції; 

- кон’юнктура ринку органічної продукції; 

- формування пропозицій по просуванню органічної 

продукції. 

 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без 

фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені   (у переліку) 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього - 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Нові (у переліку)  
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок 

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

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 2 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 
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6.2.            – Міжнародних наукових заходах 2 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові _ Герасимчук Наталія Андріївна 

Науковий ступінь_ доктор економічних наук 

Вчене звання _ професор 

Посада _ професор кафедри маркетингу 

 

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

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

 

1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (виконавець 

консультативної послуги),  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

Перехідні  (у переліку) 

1       

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 Науковий керівник:  

Писаренко В.В, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

 

Тематика науково-дослідної роботи: 
1) Організаційно-економічний 

механізм формування 

конкурентоспроможності аграрних 

підприємств ; 

2) Формування маркетингових 

конкурентних стратегій розвитку 

аграрних підприємств 

Строки виконання : 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

0117U003100 

 

 

 

0117U003101 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України: 

1) Герасимчук Н.А., Герасимчук Ю. А., Попик П. С., Штулер І. Ю., 

Лисун Я. В. Результат впровадження системи ресурсозбереження в 

АПК // Technology audit and production reserves — № 2/4(40), 2018 – 

С.13-20.  

2) Герасимчук Н.А., А. V. Lisovyi, O. H. Bodnarchuk Analysis of 

motivation for deregulation of entrepreneurial activity as the main way to 

reduce administrative barriers in the economy // Науковий вісник 

Полісся. – 2018. - № 1 (13). – С. 20-24. ISSN 2410-9576. Фахове 

видання. Web of Science 

3) Герасимчук Н.А., Пархоменко Л. А., Скуртол С. Д., Колупаева И.В. 

Оцінка витрат домогосподарств на споживання овочів та ємність 

ринку овочів в Україні: проблемно-методичний аспект // Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Том № 

1.(24) – С.275-284. ISSN 2306-4994. Фахове видання. Web of Science 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1. Герасимчук Н.А., А. V. Lisovyi, O. H. Bodnarchuk Analysis of 

motivation for deregulation of entrepreneurial activity as the main way to 

reduce administrative barriers in the economy // Науковий вісник 

2 
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Полісся. – 2018. - № 1 (13). – С. 20-24. ISSN 2410-9576. Фахове 

видання. Web of Science 

2. Герасимчук Н.А., Пархоменко Л. А., Скуртол С. Д., Колупаева 

И.В. Оцінка витрат домогосподарств на споживання овочів та 

ємність ринку овочів в Україні: проблемно-методичний аспект // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. 

– Том № 1.(24) – С.275-284. ISSN 2306-4994. Фахове видання. Web of 

Science 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  Х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 
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          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 
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22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 



 96 

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

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього - 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах - 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 

 

 

 

 


