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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ  КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

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) 10 

з них,  

кандидатів наук 
9 

докторів наук 1 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 8 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
1 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 1 

 з них,  із захистом дисертації 1 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 1 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього - 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

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 
- 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 1 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  10 

4.1. 
з них, 

завершених  
- 

4.2. перехідних  9 

4.3. нових  1 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  1 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
1 

5.2.                               у т.ч., завершених  - 

5.3.                                         перехідних 1 

 

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  48 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
33 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  15 
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2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 
27 

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

соціо-гуманітарних Copernicus) 
10 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 72 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 7 

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

фактор 
1 

7. опубліковано монографій, усього - 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 21 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 1 

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 - 
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14.5. методів, теорій 1 

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

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15.5 методів, теорій 1 

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 

 

Назва  
Проведення консультацій з питань  

наукових досліджень 

 

Автори розробки  

Маркіна І.А., д.е.н., професор 

-   виявлення найбільш 

важливих для покупця 

споживчих та економічних 

критеріїв при виборі товару; 

-   визначення інтегрованого 

показника 

ФОП Олексієнко 

Анжела Валеріївна,  

вул. Конєва, б. №2, 16, 

м. Полтава  

Акт про  

впровадження 

№70 від. 

15.12.2017 р.  

Проведене консультування 

містило рекомендації щодо 

концентрації збутової 

діяльності підприємства на 

економічно та стратегічно 

доцільних каналах реалізації. 
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 конкурентоспроможності 

продукції підприємства; 

-   групування витрат по 

каналам збуту; 

-   розрахунок показників 

ефективності каналів збуту; 

-   розробка системи 

інструментів стимулювання 

збуту продукції 

підприємства. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи. 

 

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

 

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

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

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

була профінансована за господарським договором із замовником на суму 13200 грн. 

 

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 

Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Дячков Д.В., к.е.н. 

Оке Опеолува Адедеджі, 

аспірант  

Monitoring the level of 

sustainable development of the 

enterprise 

Problems and Perspectives 

in Management 
Vol. 15. – Issue 1. – P. 210-219 

2 
Маркіна І.А., д.е.н., професор,  

М.А. Аль Ширафі, аспірант 

Застосування нейронних 

мереж для кластерного 

аналізу кризового стану 

системи охорони здоров’я 

«Економічний часопис-

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

3 
Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Сьомич М.І., к.держ. упр., 

The Development of the Shadow 

Entrepreneurship in Ukraine  
Revista ESPACIOS 

Vol.38. – №54, 2017. – [Electronic 

resource]. – Mode access: 
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доцент 

Гнєдков А.В. к.е.н, доцент 

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

17385425.html  

4 

Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Сьомич М.І., к.держ. упр., 

доцент 

Дячков Д.В., к.е.н. 

The influence of the shadow 

economy on the socio-economic 

development of Ukraine 

PERSPECTIVES – journal 

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

5 
Маркіна І.А., д.е.н., професор 

 

Shadow economy and social 

responsibility 

Journal of Research on 

Trade, Management and 

Economic Development 

№2. – P. 24-29 

6 Коваленко М.В., к.е.н., доцент  

Економічне обґрунтування 

впровадження 

ресурсозберігаючих 

технологій у рослинництві 

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

(вийшло з друку 13.02.2017 р.) 

7 
Вараксина Е. В., к.е.н 

 

Состояние развития 

агропродовольственного 

комплекса Украины  

Humanitar elmlərin 

öyrənilməsinin aktual 

problemləri: Ali 

məktəblərarası elmi 

məqalələr məcmuəsi. – 

Bakı: Mütərcim,  

2015.– № 1. – С. 351 – 358 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 

Маркіна І.А., д.е.н., професор,  

Шаркова А. В., д.е.н., 

професор, 

Барна М.Ю., д.е.н., доцент  

Entrepreneurship in the shadow 

economy: the case study of 

Russia and Ukraine 

 

Journal of applied 

economic sciences 
- 
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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  
1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1 - 

Маркіна Ірина 

Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», 

Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 

19-22.04.17 р. 

VI місце 

Радченко Надія 

Василівна 

диплом у 

номінації 

«Менеджер-

координатор» 

2 - 

Маркіна Ірина 

Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», 

Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 

19-22.04.17 р. 

IV місце 

Дяченко Аліна 

Вікторівна 

диплом у 

номінації «За 

наявні 

компетентності 

в інноваційному 

менеджменті» 

3 - 

Маркіна Ірина 

Анатоліївна, д.е.н., 

професор, Помаз 

Олександр Михайлович, 

к.е.н., доцент 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування» м. Тернопіль, 

Тернопільський національний економічний університет, 02-

05.05.17 р. 

Диплом 

переможця 

II місце  

Дяченко Аліна 

Вікторівна 

 

4 - 

Маркіна Ірина 

Анатоліївна, д.е.н., 

професор, Помаз 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування» м. Тернопіль, 

Тернопільський національний економічний університет,  

Сертифікат про 

участь Риженко 

Надія Сергіївна 
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Олександр Михайлович, 

к.е.н., доцент 

02-05.05.17 р.  

5 

Інновації 

енергозберігаючих 

технологій – шлях до 

енергозалежності 

сільськогосподарських 

підприємств 

Маркіна Ірина 

Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

 

ІІ тур Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Менеджмент», секція «Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент», Київський національний 

університет ім. Т.Шевченка 23.03.2017 року 

Диплом ІІ 

ступеня 

Коваленко 

Наталія 

Вікторівна 

6 

Перспективи 

використання 

стратегічного управління 

у фермерських 

господарствах 

Федірець О.В.,  

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Менеджмент», секція «Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент», Київський національний 

університет ім. Т.Шевченка 23.03.2017 року 

Сертифікат про 

участь  

Дяченко Аліна 

Вікторівна 

 - 

Помаз Олександр 

Михайлович, к.е.н., 

доцент 

Гран-прі ІV Міжнародної олімпіади з менеджменту серед 

молоді (листопад 2017 р., м. Київ, НУБіП України) 

 

Сертифікат про 

участь  

Дяченко А.В. 

 - 

Помаз Олександр 

Михайлович, к.е.н., 

доцент 

Конкурс «SDGinUkraine: LookofNewGeneration (Цілі сталого 

розвитку в Україні: погляд нового покоління)»  

 

Дяченко А.В., 

Мандалина Н.А., 

Кисіль І. Г., 

Козленя К. О., 

Ткаченко Н. В. 

Міжнародні наукові конкурси 

1 - - - - 
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

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  2 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
1 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших - 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   1 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 1 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 5 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 3 

5 Участь в експертних радах, журі 4 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 1 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

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

2 
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки» 
30 жовтня 2017 р. 

Студентські наукові заходи 

1 
Студентська конференція за результати 

вивчення дисципліни  
Управління соціальною відповідальністю підприємств 7 грудня 2017 р. 

 

3.3. Участь колективу (факультету) 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 участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

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

Образование, Право» / Росія  
з 2013 р. 

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

университета / Росія  
з 2013 р. 

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

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

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

Science Education – IJESE / Нідерланди  
з 2016 р. 

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

Міністерства освіти і науки України 
з 2001 р. 



 14 

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

зі спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

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

академії 
з 2016 р. 

9 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Менеджмент» Київський національний 

університет ім. Т.Шевченка  

23 березня 2017 р. 

10 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування» м. Тернопіль, 

Тернопільський національний економічний університет,  

02-05 травня 2017 р.  

11 Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», Одеський 

національний економічний університет, м. Одеса 

19-22 квітня 2017 р. 

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

академії зі спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

13 Потапюк І.П., к.е.н. 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», Одеський 

національний економічний університет 

20-22 квітня 2017 р. 

 

 

3.4.  Участь колективу кафедри менеджменту 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 - - - 
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

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 
1 

3 
Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 2 

4 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього 3 

 

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  

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

Практичні результати від 

співробітництва 
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на базі академічних установ) термін його дії 

1 2 3 4 5 

1 - - - - 

 

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

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 

Полтавська обласна 

державна 

адміністрація 

Круглий стіл «Облік, звітність і оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва» 

Співробітництво із 

Полтавською обласною 

державною 

адміністрацією в рамках 

реалізації «Комплексної 

програми розвитку малого 

та середнього 

підприємництва у 

Полтавській області на 

2017-2020 роки» 

Обговорення дискусійних 

питань. 

Програма має на меті 

створення сприятливих 

умов для розвитку малого 

та середнього 

підприємництва шляхом 

спрямування дій місцевих 

органів виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів 

підприємництва, 

громадських організацій та 

об’єднань підприємців для 

підвищення їх ролі у 

вирішенні завдань 

соціально-економічного 

розвитку та забезпечення 

конкурентоспроможності 

області. 

 

2 

Круглий стіл «Заснування власної справи – від 

мрій до слава» 

3 

Круглий стіл «Основи бізнес планування»  
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4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді 

(надати загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і 

науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

 

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

про створення філії кафедри менеджменту» з  метою  поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців шляхом 

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

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

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

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

наукових досліджень та написанні курсових і дипломних робіт. 

- Викладачем  кафедри  проведено консультування ФОП Олексієнко Анжела Валеріївна, м. Полтава, з метою 

розробок та впровадження рекомендацій щодо концентрації збутової діяльності підприємства на економічно та 

стратегічно доцільних каналах реалізації. 

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

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

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

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

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

розвитку та забезпечення конкурентоспроможності області. 

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

вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур; обмін зразками сільськогосподарських культур 

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

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

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

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

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

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

міжнародних сільськогосподарських виставках з метою реалізації вищезгаданих напрямків співпраці. 
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- Укладено договір  співробітництво про з ГО «Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку» задля проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем соціально-економічного розвитку 

України і країн Європи, реалізації спільних науково-освітніх проектів, наукових та науково-практичних конференцій, 

зустрічей, круглих столів, а також інших заходів. 
  

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 

співробітниц

тво, термін 

його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1 Україна 

ТОВ «АПК 

Докучаєвські 

чорноземи» 

стажування студентів та аспірантів 

на базі академічних установ 

угода,  

1.05.2014 р. – 

1.05.2019 р. 

Проходження практики на 

зазначеному товаристві,   проведення 

наукових досліджень,  впровадження 

результатів  курсових і дипломних 

робіт 

2 Україна 

ФОП Олексієнко 

Анжела 

Валеріївна 

Проведення консультування 

Акт 

виконаних 

робіт № 70 від 

15.12.2017 р. 

Підвищення ефективності діяльності  

ФОП. 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 Польща 

Академії торгівлі 

і послуг в 

Познані 

Підвищення кваліфікації по 

програмі Erasmus+ в рамках  

Letter of 

confirmation 

for Staff 

Training, 

21.05.2017-

27.05.2017, 

Академія 

торгівлі і 

послуг 

Набуто досвід практичної роботи та 

професійної діяльності, поглиблено і 

розширено професійні знання, уміння 

і навички, засвоєно інноваційні 

технології, форми, методи та засоби 

навчання, вивчено педагогічний 

досвід, методів управління, 

застосування інноваційних 

технологій реалізації змісту навчання, 
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що передбачає його диференціацію, 

індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-

комунікативних технологій навчання, 

зміцнено міжкультурну  та 

міждисциплінарну комунікації, 

підвищено рівень  знань іноземної  

мови 

 Молдова 

Кооперативно-

торговий 

університет 

Молдови   

(Trade Co-

operative 

University of 

Moldovа) 

Розробка та вдосконалення 

технологій вирощування 

сільськогосподарських культур; 

Обмін зразками 

сільськогосподарських культур 

нових сортів українського та 

бельгійського відбору з метою 

проведення наукових досліджень та 

лабораторних Аналізів;  

Розробка спільних науково-

дослідних програм та їх 

впровадження у відбір рослин, 

моніторинг родючості ґрунтів з 

експериментальних та посівних 

родовищ, захист рослин, зберігання 

та переробку продуктів 

рослинництва; 

Обмін дослідниками з метою 

проведення наукових досліджень, 

організації та проведення наукових 

конференцій, семінарів тощо; 

Обмін методичними матеріалами та 

науковими публікаціями; 

Обмін учнями (навчальна практика, 

літні школи, студентські наукові 

конференції тощо); 

Розробка та впровадження спільних 

Угода про 

співробітницт

во  

Agreement 

on 

collaboration 

between 

Poltava State 

Agrarian 

Academy 

(Ukraine) and 

Trade Co-

operative 

University of 

Moldova 

(Moldova) 

 

2017-2022  

Проведення спільних досліджень.  

Надання допомоги в публікації 

наукової роботи, статей тощо у 

провідних професійних виданнях 

своїх країн. 



 20 

міжнародних проектів; 

Участь у міжнародних 

сільськогосподарських виставках з 

метою реалізації вищезгаданих 

напрямків співпраці. 

 Чехія  

ГО «Науково-

дослідний 

інститут 

соціально-

економічного 

розвитку» (далі – 

НДІСР 

Об’єднання наукового, практичного, 

наукового-дослідного та 

викладацького потенціалу Сторін, 

задля проведення спільних наукових 

досліджень з актуальних проблем 

соціально-економічного розвитку 

України, реалізації спільних 

науково-освітніх проектів, наукових 

та науково-практичних конференцій, 

зустрічей, круглих столів, а також 

інших заходів, що виходять за межі 

вказаних напрямів і не суперечать 

статутній діяльності сторін, 

прагнучи налагодити і зміцнити 

практику між інститутського 

співробітництва, уклали цей Договір 

та домовились про наступне.  

 

 

 

 

Договір № 

147/16 

 

№4 від 

28.02.2017 р. 

 

Договір 

укладено  на 

строк до 

31.12.2022 

року 

Розробка та впровадження 

результатів спільних наукових 

досліджень та підтримка проектів у 

галузі освіти і науки. 

Організація та проведення спільних 

наукових та освітніх заходів: 

конференцій, круглих столів, 

семінарів, вебінарів тощо. 

Підготовка та видання спільних 

монографій, збірників наукових 

праць, навчальних посібників, 

підручників, тощо; 

Розбудова партнерської мережі 

науки, освіти та бізнесу, 

комерціалізація 

конкурентоспроможних 

інтелектуальних продуктів Сторін на 

практиці функціонування 

вітчизняних бізнес-структур, зокрема, 

у рамках щорічних двох науково-

практичних конференцій, а саме: 

«Наукові розробки, передові 

технології, інновації» та 

«Економічний розвиток: теорія, 

методологія, управління». 

Обмін інформацією та досвідом 

науково-педагогічних кадрів, що має 

важливе значення для розвитку 

науково-дослідної та освітньої 

діяльності Сторін. 
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Підготовка та публікація статей у 

фахових виданнях, міжнародних 

виданнях, а також монографій, 

підручників, навчальних посібників 

та інших публікацій наукового 

характеру, що видаються Сторонами.  

Спільне рецензування рукописів 

монографій, підручників, навчальних 

посібників, авторефератів 

докторських та кандидатських 

дисертацій, експертиза науково-

дослідних робіт тощо.  
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
5.1.   Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

 

Студентами спеціальності «Менеджмент» прийнято  участь у 11 наукових конференціях та круглих столах як в 

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

Студенти  спеціальності «Менеджмент» Радченко Надія Василівна та Дяченко Аліна Вікторівна прийняли участь у 

ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» в Одеському 

національному економічному  університеті, м. Одеса, 19-22.04.2017 р. За результатами отримали  дипломи: VI місця  у 

номінації «Менеджер-координатор» та IV місця у номінації «За наявні компетентності в інноваційному менеджменті» 

відповідно. 

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

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

Тернопільському національного економічного університету, м. Тернопіль, 02-05.05.2017 р. За результатами  Дяченко 

Аліна Вікторівна отримала  диплом ІІ ступеня. 

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

наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», секція «Інноваційний та інвестиційний менеджмент» в Київському 

національному університеті ім. Т. Шевченка, 23.03.2017 року з науковою роботою на тему «Інновації енергозберігаючих 

технологій – шлях до енергозалежності сільськогосподарських підприємств», де здобула перемогу і отримала диплом ІІ 

ступеня. В цьому ж  конкурсі прийняла участь студентка Дяченко Аліна Вікторівна з  науковою роботою «Перспективи 

використання стратегічного управління у фермерських господарствах».   

Студентка Дяченко А.В. під керівництвом к.е.н., доцента Помаза О.М. взяла участь у Гран-прі ІV Міжнародної 

олімпіади з менеджменту серед молоді (листопад 2017 р., м. Київ, НУБіП України) від Полтавської державної аграрної 

академії в номінації «Практики і методи менеджменту». 

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

доцента Помаза О.М. взяли участь у конкурсі «SDGinUkraine: LookofNewGeneration (Цілі сталого розвитку в Україні: 

погляд нового покоління)» (команда «Оптимісти» від Полтавської державної аграрної академії (1.09.2017 – 15.12.2017), 

компанія АГРОТЕХСОЮЗ.  
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№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 14 

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  2 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

науково-дослідних робіт, усього  
1 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  3 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 3 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 

 

Розділ 6. ІНШЕ 
 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
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ДОДАТКИ 

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

додаються на 1 арк. 
 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на 0 арк. 

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на 0 арк. 
 

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 
Markina І.А. Features of ensuring the environmental and economic security / І.А. Markina, V.I.  Aranchiy // Менеджмент у ХХІ сторіччі: 

глобалізаційні виклики: [монографія] // за ред. І.А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 29-39. 

2 
Маркіна І.А. Особливості типізації кадрової політики сучасної організації  /І.А. Маркіна, Т. Я. Кириченко // Менеджмент у ХХІ 

сторіччі: глобалізаційні виклики: [монографія] // за ред. І.А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 501-507. 

3 

Маркіна І.А. Адаптація системи управління  споживчою кооперацією до умов  інноваційної економіки  України / І.А. Маркіна // 

Інноваційна економіка : теортеичні та практичні аспекти : [колектив. монограф.]. – Вип. 1. / за ред.. д.е.н., доц.  Є.І.  Масленнікова. – 

Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 702-721 – Вихід з друку 2017 р. 

4 

Маркіна І.А. Оргаізаційно-інноваційні підходи до антикризового управління  / В.І. Аранчій, І.А. Маркіна // Інноваційна економіка : 

теортеичнв та практичні аспекти : [колектив. монограф.]. – Вип. 2. / за ред. д.е.н., доц. Ковтуненуко К.В., д.е.н., доц.  Є.І. Масленнікова. 

– Херсон : Грінь Д.С., 2017. – С. 46-59.  – вихід з друку 2017 р. 
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5 
Вараксіна О. В. Продовольча безпека: сутність, критерії та оцінка рівня забезпеченості / О. В. Вараксіна //  Менеджмент у ХХІ сторіччі: 
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ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 - 

 

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 
Маркіна І.А. Управління безпекою в бізнес-середовищі: [навч. посіб.] / Д.В. Дячков, І.А. Маркіна. – Полтава: Вид-во «Сімон», 2017. – 

205 с.                                  . 

 



 27 

 

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 - - - - - 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на 27  арк. 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА 2017 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові    Дячков Дмитро Володимирович 

Науковий ступінь    к.е.н. 

Вчене звання  - 

Посада  доцент кафедри менеджменту  

 

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 - - - - - - 

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 Назва  
Проведення консультацій з питань  

наукових досліджень 

 

Автори розробки  

Акт виконаних 

робіт від 

15.12.2017 р. 

13,2 13,2 Звіт 1 
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Маркіна І.А., д.е.н., професор 

2017 р. 

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: 

Маркіна І.А., д.е.н., професор, 

«Формування ефективності системи 

управління ресурсам підприємства 

АПК Полтавської області» (2015-

2018 рр.) 

- 

- х 

1. кількість публікацій (статей), усього 16 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

11 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 6 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

11 
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4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

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

гуманітарних Copernicus) 

4 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
52 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
4 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 4 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 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; - 

          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 
- 
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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; 1 

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; 

11 

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

наукових премій 
- 

2 

Науковий керівник: 

Дорофєєв О.В., к.е.н., професор, 

 «Управління гармонійним розвитком 

аграрного сектору економіки 

України» (2015-2018 рр.) 

- 

- х 

1. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
1 
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України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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 - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

13. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

3 Науковий керівник: - 
- х 

1. кількість публікацій (статей), усього 1 
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Воронько-Невіднича Т.В., к.е.н., 

доцент, «Розвиток рекламної 

діяльності молокопереробних 

підприємств» 

(2015-2018 рр.) 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

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 - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

13. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 
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15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 
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4 

Науковий керівник: 

Шульженко І.В., к.е.н., доцент,  

«Розвиток регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в 

регіоні» (2015-2018 рр.) 

- 

- х 

1. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

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 - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 2 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

13. отримано свідоцтв авторського права - 

14. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
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у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
- 
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експертних радах тощо; 

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

наукових премій 
- 

5 

Науковий керівник: 

Сазонова Т.О., к.е.н., доцент,  

«Організаційно-економічний механізм 

формування доходів працівників 

сільського господарств» 

(2015-2018 рр.) 

- 

-  

1. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

2 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

3 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
12 

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 - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 2 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 
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          патентів на корисну модель;  - 

13. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах;  

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

6 

Науковий керівник: 

Помаз О.М, к.е.н., доцент, 

«Транспортне забезпечення 

конкурентоспроможності 

зернопродуктового підкомплексу 

АПК» (2015-2018 рр.) 

- 

-  

1. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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 - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 



 42 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

13. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах;  

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

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

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

7 

Науковий керівник: 

Федірець О.В., к.е.н., доцент,  

«Енергетичний менеджмент 

машинно-тракторного парку аграрних 

підприємств» (2015-2018 рр.) 

- 

- - 

1. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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) 
1 

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 - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано підручників - 
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10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

13. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

8 

Науковий керівник: 

Дячков Д.В., к.е.н.,  

«Управління інформаційним 

потенціалом підприємства» (2016-

2019 рр.) 

- 

- - 

1. кількість публікацій (статей), усього 5 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 2 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

3 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
2 

5.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

7. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 
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8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

13. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

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

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

9 

Науковий керівник: 

Потапюк І.П., к.е.н.,  

«Стратегічне маркетингове 

управління підприємствами сфери 

послуг» (2016-2019 рр.) 

- 

-  

1. кількість публікацій (статей), усього 4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

4 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

3 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

2 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
5 

5.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

7. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

13. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

21. 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 

2.6. Нові  (у переліку) 

 

Управління соціально-економічною 

системою  в умовах національних і 

глобалізаційних викликів 

0117U003102 

Наукова  новизна: обґрунтування теортеико-методичних засад та 

розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

механізму управління соціально-економічною системою в 

умовах національних і глобалізаційних викликів.  Формування 

нових  теорій,  методик,  підходів,  моделей тощо 

х 
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1. кількість публікацій (статей), усього 48 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
33 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 15 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 
27 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

10 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
72 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
7 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 21 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 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; - 



 51 

          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; 1 

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; 

13 
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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 

Назва  
Проведення консультацій з питань  

наукових досліджень 

 

Автори розробки  

Маркіна І.А., д.е.н., професор 
 

-   виявлення найбільш 

важливих для покупця 

споживчих та економічних 

критеріїв при виборі товару; 

-   визначення інтегрованого 

показника 

конкурентоспроможності 

продукції підприємства; 

-   групування витрат по 

каналам збуту; 

-   розрахунок показників 

ефективності каналів збуту; 

-   розробка системи 

інструментів стимулювання 

збуту продукції підприємства. 

ФОП Олексієнко 

Анжела Валеріївна,  

вул. Конєва, б. №2, 16, 

м. Полтава  

Акт про  

впровадження 

№70 від. 

15.12.2017 р.  

Проведене консультування 

містило рекомендації щодо 

концентрації збутової діяльності 

підприємства на економічно та 

стратегічно доцільних каналах 

реалізації. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи. 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

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

 

Опис розробки 

Назва розробки. Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємства та ефективності роботи каналів збуту. 

Автори. Маркіна І. А., доктор економічних наук, професор. 

Основні характеристики, суть розробки. Консультант, надаючи послугу, проінформував (консультував) усно Замовника з таких 

питань: 

-   виявлення найбільш важливих для покупця споживчих та економічних критеріїв при виборі товару; 

-   визначення інтегрованого показника конкурентоспроможності продукції підприємства; 

-   групування витрат по каналам збуту; 

-   розрахунок показників ефективності каналів збуту; 

-   розробка системи інструментів стимулювання збуту продукції підприємства. 

Проведене консультування містило також рекомендації щодо концентрації збутової діяльності підприємства на економічно та 

стратегічно доцільних каналах реалізації. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки. ФОП Олексієнко 

Анжела Валеріївна, м. Полтава, Україна. 

Стан готовності розробок.  Виконано.  

Дата акту впровадження 15.12.2017 р.  

Місце впровадження – ФОП Олексієнко Анжела Валеріївна, м. Полтава, Україна. 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра менеджменту. 

 Телефон: 0503277896, Маркіна Ірина Анатоліївна,  

E-mail: iriska7@ukr.net    
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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 67 

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

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

дослідних робіт, усього  
1 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  3 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 3 

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 67 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 24 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 43 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 14 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 1 

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 - 

 


