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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) 14 

з них,  

кандидатів наук 
11 

докторів наук 1 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 11 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
4 

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 

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  15 

4.1. 
з них, 

завершених  
7 

4.2. перехідних  2 

4.3. нових  6 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  15 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
3 

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  86 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
68 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  18 
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2. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science) / 

3. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science) 15 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 61 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 9 

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

фактор 
8 

7. опубліковано монографій, усього 2 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 24 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
18 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 2 

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   9 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій 2 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій 7 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього   2 
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15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15.5 методів, теорій 2 

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  

 

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, їх 

організації та наукового 

обслуговування на тему:  

«Оцінка рівня 

конкурентоспроможності продукції 

підприємства та ефективності 

-   виявлення найбільш 

важливих для покупця 

споживчих та економічних 

критеріїв при виборі товару; 

-   визначення інтегрованого 

показника 

конкурентоспроможності 

продукції підприємства; 

ФОП Олексієнко 

Олександр 

Вікторович,  вул. 

Конєва, б. №2, оф. 16, 

м. Полтава  

Акт про  

впровадження 

№43 від. 

11.10.2018 р.  

Проведене консультування 

містило рекомендації щодо 

концентрації збутової 

діяльності підприємства на 

економічно та стратегічно 

доцільних каналах реалізації. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи. 
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роботи каналів збуту» 

 

Автори розробки  

Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Дорофєєв О.В., к.е.н.,професор 

Вороньок-Невіднича Т.В., к.е.н, 

доцент 

Шульженко І.В., к.е.н, доцент 

Сазонова Т.В., к.е.н, доцент, 

Осташова В.О., к.ю.н., доцент, 

Вараксіна О.В., к.е.н, доцент 

Коваленко  М.В., к.е.н, доцент 

Федірець О.В.,к.е.н, доцент 

Помаз  О.М. к.е.н, доцент 

Дячков Д.В.,к.е.н, доцент 

Потапюк І.П.,к.е.н, доцент 

-   групування витрат по 

каналам збуту; 

-   розрахунок показників 

ефективності каналів збуту; 

-   розробка системи 

інструментів стимулювання 

збуту продукції 

підприємства. 

 

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

 

В межах діяльності ФОП Олексієнко Олександр Вікторович в межах теми «Проведення консультацій з питань  наукових досліджень, їх 

організації та наукового обслуговування на тему: «Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємства та ефективності роботи 

каналів збуту» Колективом авторів розробки на чолі  з 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 13450 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 
I. Markina,  

M. Zivitere,  

Teacher - pedagogical 

creativity and developer 

Procedia – Social and Behavioral 

Sciences  

174 (2015) Р. – 4068-4073.(Web of science, Index 

Copernicus International) 
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V. Riashchenko  promoter 

2 

I. Markina,   

O. Naumov.,  

S. Kuznichenko    

 

Balance of labor market in the 

context of  domestic education 

development 

Науково-практичний журнал 

«Наука і освіта» 
2018. Вип. 4. – С. 92-9 (Web of science) 

3 

I. Markina,  

V. Voronina, Y. Aksiuk   

 

 

Marketing information for 

holding leading positions in 

the market segment of the 

grain processing enterprises 

Proceedings of the 2nd International 

Conference on Social, Economic and 

Academic Leadership (ICSEAL 2018) 

[«Advances in Social Science, 

Education and Humanities 

Research»],  

2018 – Vol. 217. – Р. 193-201 (Scopus, Web of science, 

Google, Google Scholar, CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI) 

4 

Iryna Markina,  

Dmytro Diachkov, 

Mykola Syomych 

 

Cybercrime as a leading threat 

to information security in the 

countries with transitional 

economy [Electronic resource]   

Proceedings of the 2nd International 

Conference on Social, Economic and 

Academic Leadership (ICSEAL 2018)  

Access mode: https://www.atlantis-

press.com/proceedings/icseal-18/25904333 (Scopus, 

Web of science, Google, Google Scholar, CPCI-S, 

CPCI-SSH, CNKI) 

5 

O.M. Pomaz,  

I.O. Yasnolob,  

V.M. Pysarenko,  

T.O. Chayka,  

O.O. Gorb,  

O.S. Pestsova-Svitalka, 

Zh.A. Kononenko, 

Ecologization of tillage 

methods with the aim of soil 

fertility improvement 

Ukrainian Journal of Ecology,  2018, 8(2), 280-286 doi: 10.15421/2018_339 (Scopus) 

6 

I. Markina, S. 

Tereshchenko,  

E. Varaksina   

 

Determining farm product cost 

as a component of the 

Enterprise's economic stability   

Espacios 

2018. – Vol. 39 (Number 28), Page 35 – Access mode: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p

35.pdf (Scopus) 

7 

I.A.Markina, 

A.V. Sharkova,  

M.Y. Barna  

Entrepreneurship in the 

shadow economy: The case 

study of Russia and Ukraine 

[Electronic resource] 

International Journal of 

Entrepreneurship. 

2018 Vol: 22 Issue: 3. Access mode: 

https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-

in-the-shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-

ukraine-7457.html (Scopus) 

8 

Iryna Markina,  

Oleg Fedirets,  

Tetiana Sazonova, 

Maryna Kovalenko, 

Valeriia Ostashova   

Formation of Energy Efficient 

Strategy of Enterprise 

Management [Electronic 

resource]   

Journal of Entrepreneurship 

Education – Volume 22, Special Issue 

1.  

Mode access:https://www.abacademies.org/articles/For

mation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-

management-1528-2651-21-S2-247.pdf (Scopus) 

9 

O. V. Fedirets, 

О. V.Kalinichenko   

 

Formation of agricultural 

enterprise energy saving 

mechanism 

«Modern Economics», (Фахове 

видання, JIFactor, Crossref, 

CityFactor, Directory of Rasesrch 

№9 (2018) С. 153-159 [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-

2018/fedirets.pdf   

https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html
https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html
https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-2018/fedirets.pdf
https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-2018/fedirets.pdf
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Jornals Indexing, Google Scholar, 

Jornal Factor, Academic Resource 

Index, Directory of open Access 

Jornal, Scientific Indexing Servise) 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 

Iryna A. Markina 

Olha A. Bilovska 

Olena I. Yakovenko, 

Radyslava I. Shevchenko-

Perepyolkina 

Analysis of Technology 

Acceptance on the 

Effectiveness of the Electronic 

Supply Chain 

Management and Inventory 

Systems 

In Banking Industry 

Industrial Engineering 

& Management Systems 

Vol 17, No 4, December 2018, pp.632-00, 

https://doi.org/10.7232/iems.2018.17.4.632 

ISSN 1598-7248│EISSN 2234-6473│ © 2018 KIIE 

(Scopus) 

2 

Iryna A. Markina,  

Yuriy N. Safonov, 

Oksana I. Zhylinska, 

Tetiana V. Gaidai 

 

Education management in 

Ukraine in the context of 

global economic 

transformations 

 

European research studies journal (Scopus) 

3 

Iryna Markina,  

Yuriy Safonov,  

Oksana Zhylinska, 

Dmytro Diachkov,  

Elena Varaksina 

The Restrospective and 

Modern 

Dimensions of The 

Management of National 

Security of Ukraine 

International Journal of Supply Chain 

Management 

will be published in the 

February issue of 2019 (Scopus) 

4 

Iryna Markina,  

Svitlana Tereshenko, 

Mykhaylo Heyenko,  

Ihor Kuksa,  

Irina Shulzhenko 

Export/import activities of the 

construction industry of 

ukraine 

International Journal of Supply Chain 

Management  
will be published in the  in Issue 1, 2019 (Scopus) 

5 

Iryna Markina 

Oksana Zhylinska, 

Yevheniia Bolshakova 

 

Management of sustainable 

development of meat-

processing enterprises as the 

most important factor of 

achieving leadership 

excellence 

 

Proceedings of the 2nd International 

Conference on Social, Economic and 

Academic Leadership (ICSEAL 2018) 

[«Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research»] 

(Web of science) 

6 

Iryna Markina 

Mykola Syomych 

Mykhailo Kobchenko 

 

Ecologization of land use of 

agricultural leading 

enterprises 

 

Proceedings of the 2nd International 

Conference on Social, Economic and 

Academic Leadership (ICSEAL 2018) 

[«Advances in Social Science, 

(Web of science) 
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Education and Humanities Research»] 

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 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами 

економічної діяльності), Тернопільський національний 

економічний університет, 25-27 квітня 2018 р. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Савченко М.А. 

2.  
Організаційно-економічні 

засади відкриття екобару 

«Агроеко країна» 

Маркіна Ірина 

Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі», 

Харківський державний університет харчування та торгівлі, 13 

квітня 2018 р.  

диплом ІІІ 

ступеня 

Стовба А.О. 

3.  

Новітня ідеологія 

окультурення лісових 

насаджень 

Маркіна Ірина 

Анатоліївна, д.е.н., 

професор 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент 

природоохоронної діяльності», Одеський державний екологічний 

університет,  27-28 березня 2018 р. 

І призове місце 

Стеценко М.О. 

 

4.  

Розвиток інтернет-

маркетингу в сільському 

господарстві України 

Федірець О.В.,  

к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі», 

Харківський державний університет харчування та торгівлі, 13 

квітня 2018 р. 

Учасники 

Ярмола В. Ю. 

5.  

Виклики і перспективи 

розвитку стратегічного 

управління бізнес-

процесами в сільському 

господарстві 

Помаз Олександр 

Михайлович, к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Менеджмент організацій», ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. 

Київ 4-5 квітня 2018 р. 

переможці 

Кургускіна Г.Л., 

Кошулько А.В. 

6.  

Розвиток інтернет-

маркетингу в сільському 

господарстві України 

Помаз Олександр 

Михайлович, к.е.н., доцент 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі», 

Харківський державний університет харчування та торгівлі, 13 

квітня 2018 р. 

Учасники 

Вибиванець А.Б., 

Жовнір В.І 

7.  
Перспектива вирощування 

овочів малими 

Воронько-Невіднича Т.В., 

к.е.н., доцент ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Грамота 

Козленя К.О. 
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підприємствами  у контексті 

підвищення їх  

конкурентоспроможності 

Полтавська державна аграрна академія, 20 квітня  2018 р. 

8.  

Управління фінансово-

економічною безпекою 

підприємства в умовах 

нестабільної економічної 

ситуації 

 

Потапюк І.П., к.е.н., 

доцент ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою», 

Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця, 22 березня 2018 р.  

Грамота 

Кретова О.А. 

Вовковінський 

Ю.В. 

9.  

Управління фінансовими 

ресурсами підприємства 

Сазонова Т.О., к.е.н., 

доцент ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою», 

Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця, 22 березня 2018 р. 

Грамота 
Кононенко А.В., 
Кононенко І. В. 

10.  

Формування системи 

менеджменту витрат в 

аграрному підприємстві 

Федірець О.В., к.е.н., 

доцент ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Менеджмент організацій», ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. 

Київ 4-5 квітня 2018 р.  

Диплом 

переможця 

ІІІ місце 

Дяченко А.В 

11.  

Формування стратегії як 

чинник підвищення 

конкурентоспроможності в 

аграрному підприємстві 

Федірець О.В., к.е.н., 
доцент ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія,  

20 квітня 2018 р. 

Переможець 

Диплом І ступеня, 
Дяченко А.В., 
Карюк О. М 

12.  

Інвестиційна діяльність 

підприємства в період кризи 

Федірець О.В., к.е.н., 

доцент ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент інвестиційної та інноваційної» діяльності Київський 

національний університет технологій та дизайну, 24 квітня 2018 р. 

Переможець 

Диплом ІІ ступеня  

Ярмола В.Ю., 

Притула  А. В. 

13.  

Система екологічного 

менеджменту підприємства 

Дорофєєв О.В., к.е.н., 

професор  

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

спеціальності «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент 

природоохоронної діяльності», Одеський державний екологічний 

університет, 27-28 березня 2018 p. 

учасник 

Козак В.П. 

14.  

Управління інвестиційною 

діяльністю підприємства в 

умовах конкурентного 

середовища 

Дячков Д.В., к.е.н., доцент ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент інвестиційної та інноваційної» діяльності Київський 

національний університет технологій та дизайну, 24 квітня 2018 р. 

Учасники  

Крепко К.В., 

Кисіль І.Г. 

 

15.  

Стратегічне управління 

конкурентоспроможністю 

аграрного підприємства 

Дячков Д.В., к.е.н., доцент ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації 

Управління у сфері економічної конкуренції  Полтавська державна 

аграрна академія, м. Полтава 20 квітня 2018 р. 

Учасник 

Крепко К.В. 

 

http://odeku.edu.ua/
http://odeku.edu.ua/
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16.  

Пріоритетні напрями 

інноваційного розвитку 

сільського господарства 

Коваленко М.В., к.е.н., 

доцент 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації 

«Менеджмент інвестиційної та інноваційної» діяльності Київський 

національний університет технологій та дизайну, 24 квітня 2018 р. 

Сертифікат про 

участь Мандалина 

Н.А. 

 

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  3 

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 1 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   7 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

2.3. інших 6 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 7 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 6 

5 Участь в експертних радах, журі 15 

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 
ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція,  
«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 19 квітня  2018 р. 

2 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської 

діяльності підприємств реального сектору економіки» 
31 жовтня 2018 р. 

3 

Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії. за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2017 

році  

«Особливості стратегічного управління в аграрних 

підприємствах» 
17-18 травня 2018 р. 

Студентські наукові заходи 

1 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації  
Управління у сфері економічної конкуренції 20 квітня  2018 р. 

2 
Наукова конференція за результатами 

вивчення дисципліни « 

Менеджмент і адміністрування (Операційний 

менеджмент)  
21 травня 2018 р. 

3 
Наукова конференція за результатами 

вивчення дисципліни  
Комунікативний менеджмент  15 травня 2018 р. 

4 
Круглий стіл 

Виклики та перспективи аграрної політики України 05 квітня 2018 р. 

5 
Круглий стіл Фізичний стан сучасного менеджера як форма виразу 

його іміджу 
20 квітня 2018 р. 

6 
Студентська конференція за результати 

вивчення дисципліни  
Управління інноваціями  4 грудня 2018 р. 

7 
Студентська конференція за результати 

вивчення дисципліни  
Менеджмент  5 грудня 2018 р. 
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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 Renovation  and security of region's economy / Україна з 2017 р. 

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

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

Міністерства освіти і науки України 
з 2001 р. 

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

зі спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

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

академії 
з 2016 р. 

11.  Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових з 

природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом 

«Менеджмент організацій», Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 

4-5 квітня 2018 р. 

12.  Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

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

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

13 квітня 2018 р.  

13.  Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами 

економічної діяльності)», Тернопільський національний економічний 

університет  

25-27 квітня 2018 р. 
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14.  Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності», 

Одеський державний екологічний університет  

27-28 березня 2018 р. 

15.  Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

20 квітня 2018 р. 

16.  Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

«Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», Київський 

національний університет технологій та дизайну 

24 квітня 2018 р. 

17.  Дорофєєв О.В., к.е.н., професор 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

20 квітня 2018 р. 

18.  Помаз О.М., к.е.н., доцент 

Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

20 квітня 2018 р. 

19.  

Федірець О.В., к.е.н., доцент Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

20 квітня 2018 р. 

20.  

Дячков Д.В., к.е.н., доцент Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

20 квітня 2018 р. 

21.  

Потапюк І.П., к.е.н., доцент Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна академія  

20 квітня 2018 р. 

22.  Вараксіна О.В.., к.е.н. 
Член журі ІІІ Член журі ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

економіки. Полтавська державна аграрна академія 
17 лютого 2018 р. 

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

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»  
20 квітня  2018 р. 

24.  Маркіна І.А., д.е.н., професор 

Голова оргкомітету  ІІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності 

підприємств реального сектору економіки» 

31 жовтня  2018 р. 

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

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»  
20 квітня  2018 р. 

26.  Потапюк І.П., к.е.н., доцент 
Член оргкомітету  ІІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності 
31 жовтня  2018 р. 
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підприємств реального сектору економіки» 

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

«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»  
20 квітня  2018 р. 

28.  Дячков Д.В., к.е.н., доцент 

Член оргкомітету  ІІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності 

підприємств реального сектору економіки» 

31 жовтня  2018 р. 

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

академії зі спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

 

3.4.  Участь колективу 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 3 

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 

проведення  тренінгів для сільських підприємців 

з питань об’єднання в обслуговуючі 

кооперативи по заготівлі, збуту та переробці 

вирощеної продукції та налагодженню їх 

ефективної роботи  

10 травня 2018 р. 
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 

проведення семінару із підвищення 

поінформованості суб’єктів малого та 

середнього підприємництва щодо 

переваг екологічно чистої продукції та 

запровадження екологічних технологій 

виробництва.  

29 березня 2018 року 

3 

семінар-тренінг з основ підприємницької 

діяльності 

06 листопада 2018 року 

4 
семінар-тренінг «Заснування власної справи – 
від мрій до слави»  
15 листопада 2018 року 

5 
проведення семінару-тренінгу «Успішний бізнес 
– можливість кожного» 
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23 листопада 2018 р.  

6 

з проведення виїзного заняття на провідні 

підприємства Полтавщини з метою мотивації до 

ведення підприємницької діяльності 
03 грудня 2018 року 

 

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. 

- Викладачами   кафедри  проведено консультування ФОП Олексієнко Олександр Вікторович, м. Полтава, з 

метою розробок та впровадження рекомендацій щодо оцінки рівня конкурентоспроможності продукції підприємства та 

ефективності роботи каналів збуту. 

- Викладачі  кафедри менеджменту  стали  асоційованими членами Української Асоціації з розвитку менеджменту 

та бізнес-освіти. УАРМБО є платформою для професійного спілкування та підвищення кваліфікації викладачів і 

адміністраторів університетів та впровадження результатів наукових досліджень, експертним органом щодо 

нормативних документів з освіти та не фінансових звітів компаній, комунікатором між бізнесом та сферою вищої освіти 

і освіти дорослих. Участь Полтавської державної аграрної академії та її викладачів в УАРМБО дозволяє інтегрувати 

зусилля освітніх установ та сфери бізнесу для забезпечення високої конкурентоспроможності менеджмент – та бізнес-

освіти в Україні. 

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

економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності області. 

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

вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур; обмін зразками сільськогосподарських культур 

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

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

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

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

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

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

міжнародних сільськогосподарських виставках з метою реалізації вищезгаданих напрямків співпраці. 

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

задля проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем соціально-економічного розвитку України і країн 

Європи, реалізації спільних науково-освітніх проектів, наукових та науково-практичних конференцій, зустрічей, круглих 

столів, а також інших заходів. 
  

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 

Олександр 
Проведення консультування 

Акт про  

впровадження 

Підвищення ефективності діяльності  

ФОП. 
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Вікторович №43 від. 

11.10.2018 р 

3 Україна 

Українська 

асоціація з 

розвитку 

менеджменту та 

бізнес-совіти 

Інтеграція зусилля освітніх установ 

та сфери бізнесу для забезпечення 

високої конкурентоспроможності 

менеджмент – та бізнес-освіти в 

Україні. 

Свідоцтва від 

14.09.2018 р. 

Підвищення кваліфікації викладачів і 

адміністраторів університетів та 

впровадження результатів наукових 

досліджень, експертним органом 

щодо нормативних документів з 

освіти та не фінансових звітів 

компаній, комунікатором між 

бізнесом та сферою вищої освіти і 

освіти дорослих. 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 Польща 

Академії торгівлі 

і послуг в 

Познані 

Підвищення кваліфікації по 

програмі Erasmus+ в рамках  

Letter of 

confirmation 

for Staff 

Training, 

21.05.2017-

27.05.2017, 

Академія 

торгівлі і 

послуг 

Набуто досвід практичної роботи та 

професійної діяльності, поглиблено і 

розширено професійні знання, уміння 

і навички, засвоєно інноваційні 

технології, форми, методи та засоби 

навчання, вивчено педагогічний 

досвід, методів управління, 

застосування інноваційних 

технологій реалізації змісту навчання, 

що передбачає його диференціацію, 

індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-

комунікативних технологій навчання, 

зміцнено міжкультурну  та 

міждисциплінарну комунікації, 

підвищено рівень  знань іноземної  

мови 

2 Молдова 

Кооперативно-

торговий 

університет 

Молдови   

(Trade Co-

operative 

Розробка та вдосконалення 

технологій вирощування 

сільськогосподарських культур; 

Обмін зразками 

сільськогосподарських культур 

нових сортів українського та 

Угода про 

співробітницт

во  

Agreement 

on 

collaboration 

Проведення спільних досліджень.  

Надання допомоги в публікації 

наукової роботи, статей тощо у 

провідних професійних виданнях 

своїх країн. 
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University of 

Moldovа) 

бельгійського відбору з метою 

проведення наукових досліджень та 

лабораторних Аналізів;  

Розробка спільних науково-

дослідних програм та їх 

впровадження у відбір рослин, 

моніторинг родючості ґрунтів з 

експериментальних та посівних 

родовищ, захист рослин, зберігання 

та переробку продуктів 

рослинництва; 

Обмін дослідниками з метою 

проведення наукових досліджень, 

організації та проведення наукових 

конференцій, семінарів тощо; 

Обмін методичними матеріалами та 

науковими публікаціями; 

Обмін учнями (навчальна практика, 

літні школи, студентські наукові 

конференції тощо); 

Розробка та впровадження спільних 

міжнародних проектів; 

Участь у міжнародних 

сільськогосподарських виставках з 

метою реалізації вищезгаданих 

напрямків співпраці. 

between 

Poltava State 

Agrarian 

Academy 

(Ukraine) and 

Trade Co-

operative 

University of 

Moldova 

(Moldova) 

 

2017-2022 рр. 

3 Чехія  

ГО «Науково-

дослідний 

інститут 

соціально-

економічного 

розвитку» (далі – 

НДІСР 

Об’єднання наукового, практичного, 

наукового-дослідного та 

викладацького потенціалу Сторін, 

задля проведення спільних наукових 

досліджень з актуальних проблем 

соціально-економічного розвитку 

України, реалізації спільних 

науково-освітніх проектів, наукових 

та науково-практичних конференцій, 

 

 

 

Договір № 

147/16 

 

№4 від 

28.02.2017 р. 

 

Розробка та впровадження 

результатів спільних наукових 

досліджень та підтримка проектів у 

галузі освіти і науки. 

Організація та проведення спільних 

наукових та освітніх заходів: 

конференцій, круглих столів, 

семінарів, вебінарів тощо. 

Підготовка та видання спільних 



 25 

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 

укладено  на 

строк до 

31.12.2022 р. 

монографій, збірників наукових 

праць, навчальних посібників, 

підручників, тощо; 

Розбудова партнерської мережі 

науки, освіти та бізнесу, 

комерціалізація 

конкурентоспроможних 

інтелектуальних продуктів Сторін на 

практиці функціонування 

вітчизняних бізнес-структур, зокрема, 

у рамках щорічних двох науково-

практичних конференцій, а саме: 

«Наукові розробки, передові 

технології, інновації» та 

«Економічний розвиток: теорія, 

методологія, управління». 

Обмін інформацією та досвідом 

науково-педагогічних кадрів, що має 

важливе значення для розвитку 

науково-дослідної та освітньої 

діяльності Сторін. 

Підготовка та публікація статей у 

фахових виданнях, міжнародних 

виданнях, а також монографій, 

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 21 науковій конференції та круглому столі як в 

ПДАА, так і за межами, опубліковано 39 статей у фахових виданнях та близько 80 тез доповідей. 

Судент Стеценко М.О. здобув І призове місце  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності», Одеський державний 

екологічний університет,  27-28 березня 2018 р. 

Студенти  спеціальності «Менеджмент» Дяченко А.В., Карюк О. М. прийняли участь у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції», Полтавська 

державна аграрна академія, м. Полтава. За результатами отримали  дипломи: I місце. 

Студенти  спеціальності «Менеджмент»  Ярмола В.Ю., Притула А. В. прийняли участь у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», 

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ. За результатами отримали  дипломи: ІI місце. 

Студентка Стовба А.О. отримала диплом ІІІ ступеня у  ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

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

торгівлі, 13 квітня 2018 р. 

Студентка спеціальності «Менеджмент» Дяченко А.В. прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій», ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ. За результатами отримала  диплом: ІІI місце. 

Кургускіна Г.Л., Кошулько А.В. стали переможцями  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана, м. Київ 4-5 квітня 2018 р. 

Студентка  Савченко М.А. прийняла участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності), Тернопільський національний 

економічний університет, 25-27 квітня 2018 р. та отримала диплом ІІІ ступеня. 
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№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 39 

з них,   

самостійно студентами 
2 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  17 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 17 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

науково-дослідних робіт, усього  
9 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 9 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  1 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 

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 
Публікації у інших виданнях  

1. Маркіна І. А. Ефективність застосування препаратів «soilbiotics» на пшениці озимій сільське господарство / І. А. Маркіна,   

М. М. Маренич,  В. В.Гангур,  О. І.Лень  // Вісник Полтавської державної аграрної академії: рослинництво. – 2018. – № 3  

2. Маркіна І. А. Розвиток організаційних структур та програм співучасті в системі аграрного землекористування / І. А. Маркіна // 

Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2017. – №4. С. 115-121. 

 

 

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 
Маркіна І.А. Управління стійким розвитком підприємств агропродовольчої сфери : монографія / І. А. Маркіна,  О. А. Оке.  – 

видавництво ПП «Астрая»  – 248 с. 

2 
Маркіна І.А. Управління прибутком торговельних  підприємств: монографія /  І. А. Маркіна,  В. Л. Вороніна. – видавництво  

 ПП «Астрая»  – 2018. - 167 с. 

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

1.  
Markina I. Strategic aspects of forming of economics security of enterprises:  [monog.] / I. Markina, V. Aranchiy // Theory and practice of social, 

economic and technological changes. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 199-207. 

2.  
Markina I. Recent trends in the development of foreign economic security of Ukraine [monog.] / I. Markina // Management of the 21st century: 

globalization challenges –  Nemoros s.r.o., Prague, 2018 – P. 11-19. 

3.  
Voronina V. Managerial aspects of the accounting policy of the enterprise / V. Voronina // Management of the 21st century: globalization 

challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 335-341. 

4.  Fedirets O. Energy management and energy efficiency in the agrarian sector of the national economy:  [monog.] / O. Fedirets, O. Kalinichenko, 
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V. Shkurko // Management of the 21st centry: globalization challenges. – Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 231-237. 

5.  
Olііnyk A. S. Formation of cost centers  for efficient management of agrarian enterprises : monograph / in edition I. Markina. Prague: Nemoros 

s.r.o., 2018. 508 p. (Management of the 21st century: globalization challenges). 

6.  

Коваленко М.В. Особливості впровадження біологічних технологій виробництва продукції рослинництва в аграрних підприємствах / 
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Н. А. Мандалина // Економічний форум. – № 4. – 2018. – С. 192-198. 

19. Маркіна  І. А. Сутність та значення інноваційних технологій в 

діяльності сільськогосподарського підприємства / Н. А. Мандалина, 

І. А. Маркіна, Д. В. Дячков // Економічний форум. – № 4. – 2018. – С. 192-

198. 

20. Маркіна  І. А. Параметричний аналіз системи землекористування за 

умов оптимізації витрат / І. А. Маркіна, М. Ю. Кобченко // Вісник 

Одеського  національного університету. – 2018. – Т.23. Вип. 3(68).  – С. 

105-111. 
21. Markina I. Trends of development of digital economy in Ukraine /  

I. Markina, D. Diachkov, O. Oke // Науковий журнал «Вісник Сумського 

національного аграрного університету»: Економіка та і менеджмент. – 

2018. - №6(76). – С.3-7.  

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Markina I. Specific reatures of ensuring food security in Ukraine / I. Markina 

// Science journal Economic & working capital, 2018. Issue 1-2. – 41-46 pp. 

2. Markina I. The influence of social responsibility on the quality of life 

improvement as a significant element of management of sustainable 

development of cooperatives: Ukrainian and foreign experience [Electronic 

resource] / I. Markina, D. Diachkov, O. Oke // Journal of Research on Trade, 

Management and Economic Development Volume  

3. Markina I. The essential features of managing energy security in the 

conditions of socio-economic transformations / I. Markina // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції  [«Економічний розвиток: 

теорія, методологія, управління»], (26 – 28 листопада, 2018 р., м. Прага). 

4. Markina I. Reengineering of business processes at enterprises of consumer 

co-operation [Electronic resource] / I. Markina, M.  Syomych, V. Rjaschenko // 

Journal of Research on Trade, Management and Economic Development 

Volume 5, Issue 2(10)/2018. Mode access:  http://jrtmed.uccm.md 

5. Markina I.A.   Teacher - pedagogical creativity and developer promoter / I. 

Markina,   Zivitere M., V. Riashchenko // Procedia – Social and Behavioral 

Sciences 174 ( 2015 ) Р. – 4068-4073.(Index Copernicus International) (web of 

science) 

6. Markina I.A.   Balance of labor market in the context of  domestic education 

development  / I. Markina,  Naumov O.B., Kuznichenko S.A. //  Науково-

практичний журнал «Наука і освіта». – 2018. Вип. 4. – С. 92-9 (web of 

science) 

7. Voronina V. Marketing information for holding leading positions in the 

11 

http://jrtmed.uccm.md/
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market segment of the grain processing enterprises / I. Markina, V. Voronina, Y. 

Aksiuk // Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic 

and Academic Leadership (ICSEAL 2018) [«Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research»], 2018 – Vol. 217. – Р. 193-201 

(Закордонне видання, Scopus, Web of science, Google, Google Scholar, 

CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI)  
8. Markina I.A.  Cybercrime as a leading threat to information security in the 

countries with transitional economy [Electronic resource]  / Mykola Syomych, 

Iryna Markina, Dmytro Diachkov// Proceedings of the 2nd International 

Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) – 

Access mode: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333 

(Закордонне видання, Scopus, Web of science, Google, Google Scholar, 

CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI) 
9. Markina I. Determining farm product cost as a component of the Enterprise's 

economic stability  [Electronic resource] / Markina, I., Tereshchenko, S., 

Varaksina, E. //  Espacios 2018. – Vol. 39 (Number 28), Page 35 – Access mode: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p35.pdf (Scopus)  

10. Markina I. Entrepreneurship in the shadow economy: The case study of 

Russia and Ukraine [Electronic resource] / Markina, I.A., Sharkova, A.V., 

Barna, M.Y. // International Journal of Entrepreneurship. – 2018 Vol: 22 Issue: 

3. Access mode: https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-

shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html (Scopus) 

11. Markina I. Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise 

Management [Electronic resource]  / Iryna Markina, Oleg Fedirets, Tetiana 

Sazonova, Maryna Kovalenko, Valeriia Ostashova // Journal of Entrepreneurship 

Education – Volume 22, Special Issue 1. – Mode access: 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-

enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf (Scopus) 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

22 

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

метричних баз даних (Scopus, Web) 
7 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
37 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
7 

https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
http://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p35.pdf
https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html
https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
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1. Markina I.A.   Teacher - pedagogical creativity and developer promoter / I. 

Markina,   Zivitere M., V. Riashchenko // Procedia – Social and Behavioral 

Sciences 174 ( 2015 ) Р. – 4068-4073.(Index Copernicus International)    (Web 

of science) 
2. Markina I.A.   Balance of labor market in the context of  domestic education 

development  / I. Markina,  Naumov O.B., Kuznichenko S.A. //  Науково-

практичний журнал «Наука і освіта». – 2018. Вип. 4. – С. 92-9 (Web of 

science) 
3. Voronina V. Marketing information for holding leading positions in the 

market segment of the grain processing enterprises / I. Markina, V. Voronina, Y. 

Aksiuk // Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic 

and Academic Leadership (ICSEAL 2018) [«Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research»], 2018 – Vol. 217. – Р. 193-201 

(Закордонне видання, Scopus, Web of science, Google, Google Scholar, 

CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI)  
4. Markina I.A.  Cybercrime as a leading threat to information security in the 

countries with transitional economy [Electronic resource]  / Mykola Syomych, 

Iryna Markina, Dmytro Diachkov// Proceedings of the 2nd International 

Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) – 

Access mode: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333 

(Закордонне видання, Scopus, Web of science, Google, Google Scholar, 

CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI) 
5. Markina I. Determining farm product cost as a component of the Enterprise's 

economic stability  [Electronic resource] / Markina, I., Tereshchenko, S., 

Varaksina, E. //  Espacios 2018. – Vol. 39 (Number 28), Page 35 – Access mode: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p35.pdf  (Scopus) 

6. Markina I. Entrepreneurship in the shadow economy: The case study of 

Russia and Ukraine [Electronic resource] / Markina, I.A., Sharkova, A.V., 

Barna, M.Y. // International Journal of Entrepreneurship. – 2018 Vol: 22 Issue: 

3. Access mode: https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-

shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html (Scopus) 

7. Markina I. Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise Management 

[Electronic resource]  / Iryna Markina, Oleg Fedirets, Tetiana Sazonova, Maryna 

Kovalenko, Valeriia Ostashova // Journal of Entrepreneurship Education – 

Volume 22, Special Issue 1. – Mode access: 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-

enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf (Scopus) 

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

https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html
https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-in-the-shadow-economy-the-case-study-of-russia-and-ukraine-7457.html
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
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зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1. Iryna A. Markina, Olha A. Bilovska, Olena I. Yakovenko, Radyslava I. 

Shevchenko-Perepyolkina, Analysis of Technology Acceptance on the 

Effectiveness of the Electronic. – Supply Chain 

Management and Inventory SystemsIn Banking Industry Industrial Engineering 

& Management Systems Vol 17, No 4, December 2018, pp.632-00, 

https://doi.org/10.7232/iems.2018.17.4.632 ISSN 1598-7248│EISSN 2234-

6473│ © 2018 KIIE (Scopus) 

2. Iryna A. Markina, Yuriy N. Safonov, Oksana I. Zhylinska, Tetiana V. Gaidai, 

Education management in Ukraine in the context of global economic 

transformations. - European research studies journal (Scopus) 

3. Iryna Markina, Yuriy Safonov, Oksana Zhylinska, Dmytro Diachkov, Elena 

Varaksina. The Restrospective and Modern Dimensions of The Management of 

National Security of Ukraine. - International Journal of Supply Chain 

Management will be published in the 

February issue of 2019 (Scopus) 

4. Iryna Markina,  Svitlana Tereshenko, Mykhaylo Heyenko,  Ihor Kuksa,  Irina 

Shulzhenko. Export/import activities of the construction industry of Ukraine 

International. – Journal of Supply Chain 

Management  will be published in the  in Issue 1, 2019 (Scopus) 

5. Iryna Markina, Oksana Zhylinska, Yevheniia Bolshakova. Management of 

sustainable development of meat-processing enterprises as the most important 

factor of achieving leadership excellence. - Proceedings of the 2nd International 

Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) 

[«Advances in Social Science, Education and Humanities Research»] (Web of 

science) (Закордонне видання, Scopus, Web of science, Google, Google 

Scholar, CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI) 
6. Iryna Markina, Mykola Syomych, Mykhailo Kobchenko. Ecologization of 

land use of agricultural leading enterprises . - Proceedings of the 2nd 

International Conference on Social, Economic and Academic Leadership 

(ICSEAL 2018) [«Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research»] (Web of science) (Закордонне видання, Scopus, Web of science, 

Google, Google Scholar, CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI) 

7. опубліковано монографій, усього 

1. Маркіна І.А. Управління стійким розвитком підприємств 

агропродовольчої сфери : монографія / І. А. Маркіна,  О. А. Оке.  – 

видавництво ПП «Астрая»  – 248 с. 

2. Маркіна І.А. Управління прибутком торговельних  підприємств: 

2 

https://doi.org/10.7232/iems.2018.17.4.632
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монографія /  І. А. Маркіна,  В. Л. Вороніна. – видавництво  

ПП «Астрая»  – 2018. - 167 с. 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Markina I. Strategic aspects of forming of economics security of 

enterprises:  [monog.] / I. Markina, V. Aranchiy // Theory and practice of 

social, economic and technological changes. – Nemoros. – Prague, 2018. 

– P. 199-207. 

2. Markina I. Recent trends in the development of foreign economic 

security of Ukraine [monog.] / I. Markina // Management of the 21st 

century: globalization challenges –  Nemoros s.r.o., Prague, 2018 – P. 11-

19.  

3. Маркіна І.А. Особливості сільськогосподарської кооперації в 

умовах трансформаційних перетворень: монографія / І. А. Маркіна,   

М.І. Сьомич // Актуальні проблеми сучасного менеджменту. – 

Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2018. – С. 81-88. 

4. Маркіна І.А. Інноваційні аспекти формування   соціальної безпеки 

/ І.А. Маркіна,  В.І. Аранчій // Інноваційна економіка : теортеичні та 

практичні аспекти : [колектив. монограф.]. – Вип. 3. / за ред.. д.е.н., 

доц.  Є.І.  Масленнікова. – Херсон : Грінь Д.С., 2018. – С. 14-24. 

4 

у т.ч., за кордоном; 

1. Markina I. Strategic aspects of forming of economics security of 

enterprises:  [monog.] / I. Markina, V. Aranchiy // Theory and practice of 

social, economic and technological changes. – Nemoros. – Prague, 2018. 

– P. 199-207. 

2. Markina I. Recent trends in the development of foreign economic 

security of Ukraine [monog.] / I. Markina // Management of the 21st 

century: globalization challenges –  Nemoros s.r.o., Prague, 2018 – P. 11-

19.  

2 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 

Операційний менеджмент: Навчальний посібник / І. А. Маркіна, 

О. М. Помаз, Ю. В. Помаз; За ред. І. А. Маркіної. – Полтава: ПДАА, 2018. –        

226 с. 

1 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
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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,  - 

          методів, теорій; 1 

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 
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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; 

18 

21. 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 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Дорофєєв О.В. Мотивація та стимулювання праці як фактори 

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / 

Дорофєєв О.В., Майборода С.В., Донський Д.В. // Економічний форум. – 

2018.  – № 4. – С. 153-157 (Фахове видання, РІНЦ, Index Copernicus, Google 

Scholar). 

2.  Дорофєєв О.В. Особливості формування мотиваційного механізму 

управління поведінкою персоналу підприємства [Електронний ресурс] / 

Дорофєєв О.В., Колісник К.А., Йорик М.В. // Східна Європа: економіка, 

бізнес та управління. – 2018. – № 6(17). – Режим доступу до ресурсу: 

http://easterneurope-ebm.in.ua/17-2018-ukr (Фахове видання). 

2 

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) 
4 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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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. Dorofyeyev O. Using of the principles of harmony when planning working 

hours of the manager: [monog.] / O. Dorofyeyev, O. Chepurko // Theory and 

practice of social, economic and technological changes. – Nemoros. – Prague, 

2018. – P. 284-290. 

2. Dorofyeyev O. Harmonization of marketing management in providing of the 

organic production development: [monog.] / Pysarenko V., Bagorka M., 

Dorofyeyev O. // Management of the 21st century: globalization challenges. – 

Nemoros. – Prague, 2018. – P. 123-129. 

2 

у т.ч., за кордоном; 
1. Dorofyeyev O. Using of the principles of harmony when planning working 

hours of the manager: [monog.] / O. Dorofyeyev, O. Chepurko // Theory and 

practice of social, economic and technological changes. – Nemoros. – Prague, 

2018. – P. 284-290. 

2. Dorofyeyev O. Harmonization of marketing management in providing of the 

organic production development: [monog.] / Pysarenko V., Bagorka M., 

Dorofyeyev O. // Management of the 21st century: globalization challenges. – 

Nemoros. – Prague, 2018. – P. 123-129. 

2 

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 
1 
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експертних радах тощо; 

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

наукових премій 
- 

3 

Науковий керівник: 

Воронько-Невіднича Т.В., к.е.н., 

доцент, «Розвиток рекламної 

діяльності молокопереробних 

підприємств» 

(2015-2018 рр.) 

- 

- х 

1. кількість публікацій (статей), усього 4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Воронько-Невіднича Т. В. Управління конкурентоспроможністю 

підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища 

[Електронний ресурс] / Т. В. Воронько-Невіднича, Д. І. Лєщин, М. В. 

Василенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 

15. – С. 23-27. – Режим доступу :  http://global-national.in.ua/issue-20-2017. 

2. Воронько-Невіднича Т. В. Особливості конкурентоспроможності 

малих аграрних підприємств Полтавської області [Електронний ресурс] / 

Т. В. Воронько-Невіднича, К. О. Козленя, А. А. Баруздін // Інфраструктура 

ринку. – 2018. – № 15. – С. 96-100. – Режим доступу : http://market-

infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/17.pdf  

3. Воронько-Невіднича Т. В. Особливості управління збутовою 

діяльністю аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Воронько-

Невіднича, І. П. Потапюк, Н. О. Петракій // Інфраструктура ринку. – 2018. 

– № 17. – С. 124-128. – Режим доступу : http://market-

infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/23.pdf. 

Воронько-Невіднича Т. В. Проблеми організації освітньої діяльності 

закладів вищої освіти України // Т. В. Воронько-Невіднича, А. В. Світлична, 

В. Д. Хурдей // Педагогічні науки. – 2018. - № 83. – Том 2. - 

http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_83/part_2/12.pdf (Журнал 

індексується в Google Scholar; Index Copernicus International). 

4 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

4 

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 3 

http://global-national.in.ua/issue-20-2017
http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/23.pdf
http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/23.pdf
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_83/part_2/12.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788179,3.html
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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. Voron’ko-Nevidnycha T. V. Economic and social aspects of agricultural land 

use in Ukraine [monog.] / T. V. Voron’ko-Nevidnycha,  

O. D. Dyvnych, L. M. Demydenko // Management of the 21st century: 

globalization challenges –Nemoros s.r.o., Prague, 2018/ – P. 341-349. 

1 

у т.ч., за кордоном; 
1. Voron’ko-Nevidnycha T. V. Economic and social aspects of agricultural land 

use in Ukraine [monog.] / T. V. Voron’ko-Nevidnycha,  

O. D. Dyvnych, L. M. Demydenko // Management of the 21st century: 

globalization challenges –Nemoros s.r.o., Prague, 2018/ – P. 341-349. 

- 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 
1. Воронько-Невіднича Т. В. Реклама і рекламна діяльність : [навчальний 

посібник] / Т. В. Воронько-Невіднича, Ю. П. Калюжна,  В. Д. Хурдей. – 

Полтава, РВВ ПДАА. – 2018. – 230 с. 

1 

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 - 
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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 
2 

4 Науковий керівник: - - х 
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Шульженко І.В., к.е.н., доцент,  

«Розвиток регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в 

регіоні» (2015-2018 рр.) 

1. кількість публікацій (статей), усього 7 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Шульженко І. В. Сучасні методи управління прибутком підприємства 

[Електронний ресурс] /І.В.Шульженко, С.В. Любарець //Інфраструктура 

ринку. – 2018. –  № 25. – Режим доступу до ресурсу: http:// www.market-

infr.od.ua/uk/25-2018  

2. Шульженко І. В. Етичні аспекти прийняття управлінських рішень. / 

І.В. Шульженко, В. В. Кудря, В.М. Хоменко //  Економічний форум. – № 1. 

– 2018. – С. 244-249. 

3. Шульженко І. В. Інформаційна система управління 

конкурентоспроможністю підприємства / І.В. Шульженко, О. В. Бабич, 

В.В. Рубайко // Економічний форум. – № 1. – 2018. – С. 249-255 

4. Шульженко І.В. Удосконалення процесу прийняття управлінських 

рішень [Електронний ресурс] / І.В.Шульженко, В. А. Симоненко,  

С. Ю. Остапенко. // Приазовський економічний вісник.– 2018. –  №4 (09). –  

Режим доступу до  ресурсу: http:// pev.kpu.zp.ua/vypusk-4-09. 

5. Шульженко І.В.Соціальна відповідальність як засіб управління 

конфліктами в організації [Електронний ресурс] / І.В.Шульженко, В. А. 

Алієва // Приазовський економічний вісник.– 2018. – №4 (09). – Режим 

доступу до  ресурсу: http:// pev.kpu.zp.ua/vypusk-4-09. 

6. Шульженко І. В. Удосконалення механізму реалізації управлінських 

рішень у підприємстві / І.В. Шульженко, Б.М. Тупкало – Економічний 

форум,  2018. –  № 4. – С. 233-239. 

6 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Шульженко И. В. « Зеленый офис» как концепция управления 

совреме нной организацией/ И. В. Шульженко // Труды  грузинського 

технического университета [ «Автоматизированные системы 

управления» ], (28-29.09.2018, Тбилиси) – Тбилиси, 2018. –  № 2(26). 

– С.141-144. 

1 

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-
- 
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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 
1. Iryna Markina,  Svitlana Tereshenko, Mykhaylo Heyenko,  Ihor Kuksa,  

Irina Shulzhenko. Export/import activities of the construction industry of 

Ukraine International. – Journal of Supply ChainManagement  will be published 

in the  in Issue 1, 2019 (Scopus) 

1 

7. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Shulzhenko I. Gamification as the newest way of personnel motivation / 

I.Shulzhenko, Pomaz O., Pomaz J.// Management of the 21 st century 

globalization challendges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 469-474. 

1 

у т.ч., за кордоном; 
1. Shulzhenko I. Gamification as the newest way of personnel motivation / 

I.Shulzhenko, Pomaz O., Pomaz J.// Management of the 21 st century 

globalization challendges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 469-474. 

1 

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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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 5 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Сазонова Т. О. Стимулювання працівників як фактор підвищення 

результативності діяльності підприємства / Сазонова Т. О., 

Кононенко А. В., Кононенко І.В. // Економічний форум. – 2018. – №1. 

– С. 214-221 (Фахове видання, РІНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, 

Index Copernicus) 

2. Сазонова Т. О. Соціальна відповідальність підприємства як прояв 

його корпоративної культури / Сазонова Т. О., Галинець І. В., 

Переверзєв С. С. // Економічний форум. – 2018. – № 4. – С. 314-319. 

(Фахове видання, РІНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Index 

Copernicus) 

3.. Сазонова Т. О. Управління конфліктами як складова стратегії 

управління поведінкою персоналу [Електронний ресурс] / Сазонова 

Т. О., Сиротюк А. П., Вигівська І. А. // Інфраструктура ринку. – 2018. 

– №23. –  

С. 148-153. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua (Фахове 

видання, Index Copernicus) 

4. Сазонова Т. О. Управління конфліктами як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / 

Сазонова Т. О., Терно А. І., Ляшенко В. Ю. // Інфраструктура ринку. – 

2018. – №25. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua (Фахове 

видання, Index Copernicus) 

4 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
1. Markina I. Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise Management 

[Electronic resource]  / Iryna Markina, Oleg Fedirets, Tetiana Sazonova, Maryna 

Kovalenko, Valeriia Ostashova // Journal of Entrepreneurship Education – 

Volume 22, Special Issue 1. – Mode access: 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-

enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf  (Scopus) 

1 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
5 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
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гуманітарних Copernicus) 

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 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1. Markina I. Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise Management 

[Electronic resource]  / Iryna Markina, Oleg Fedirets, Tetiana Sazonova, Maryna 

Kovalenko, Valeriia Ostashova // Journal of Entrepreneurship Education – 

Volume 22, Special Issue 1. – Mode access: 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-

enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf  (Scopus) 

1 

7. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Sazonova T. Fundamentals of the corporate health management:  

[monog.] / T. Sazonova, V. Ostashova // Fundamentals of the corporate 

health management // Management of the 21st century: globalization 

challenges – Prague: Nemoros s.r.o., 2018. – P. 423-429. 

1 

у т.ч., за кордоном; 

1. Sazonova T. Fundamentals of the corporate health management:  

[monog.] / T. Sazonova, V. Ostashova // Fundamentals of the corporate 

health management // Management of the 21st century: globalization 

challenges – Prague: Nemoros s.r.o., 2018. – P. 423-429. 

1 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

12. отримано охоронних документів, усього - 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
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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,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 
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          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

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  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Помаз О. М. Стратегічне управління аграрним підприємством в 

умовах конкурентного середовища: регіональний аспект / О. М. Помаз, 

Ю. В. Помаз, Г. Л. Кургускіна // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 

30-34. 

2. Помаз О. М. Формування конкурентної інноваційної стратегії 

підприємства / О. М. Помаз, І. О. Бархатов, Р. В. Литовка // Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 1 (12)/2018. – С. 

216-221. 

3. Помаз О. М. Зв'язок національного менталітету працівників з 

управлінням конфліктами на вітчизняних підприємствах / О. М. Помаз, 

А. С. Безуглий, К. В. Микоць // Причорноморські економічні студії / 

Випуск № 35. 2018 р. – http://www.bses.in.ua/uk/ 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
1. Pomaz O.M. Ecologization of tillage methods with the aim of soil fertility 

improvement / I.O. Yasnolob, V.M. Pysarenko, T.O. Chayka, O.O. Gorb, O.S. 

Pestsova-Svitalka, Zh.A. Kononenko, O.M. Pomaz // Ukrainian Journal of 

Ecology, 2018, 8(2), 280-286 doi: 10.15421/2018_339 (Scopus) 

1 

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-
10 
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гуманітарних Copernicus) 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
10 

5.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1. Pomaz O.M. Ecologization of tillage methods with the aim of soil fertility 

improvement / I.O. Yasnolob, V.M. Pysarenko, T.O. Chayka, O.O. Gorb, O.S. 

Pestsova-Svitalka, Zh.A. Kononenko, O.M. Pomaz // Ukrainian Journal of 

Ecology, 2018, 8(2), 280-286 doi: 10.15421/2018_339  (Scopus) 

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; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Pomaz O.Gamification as the newest way of personnel motivation / 

I.Shulzhenko, Pomaz O., Pomaz J.// Management of the 21 st century 

globalization challendges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 469-474. 

2. Помаз Ю. В. Енергоефективність та енергозбереження в Україні: 

регіональні аспекти / Ю.В.Помаз, О. М Помаз, В. В.Єрмаков / 

Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та 

агроекологічний аспекти. – Полтава, 2018. 

2 

у т.ч., за кордоном; 
1. Pomaz O.Gamification as the newest way of personnel motivation / 

I.Shulzhenko, Pomaz O., Pomaz J.// Management of the 21 st century 

globalization challendges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 469-474.  

1 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 
1. Операційний менеджмент: Навчальний посібник / І. А. Маркіна, 

О. М. Помаз, Ю. В. Помаз; За ред. І. А. Маркіної. – Полтава: ПДАА, 2018. – 

226 с. 

1 

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; 

1 

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 7 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Федірець О. В. Механізм реалізації стратегічних рішень у аграрних 

підприємствах / О. В. Федірець, О. М. Карюк, Н. В. Михалкова // 

Економічний форум. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. –№ 1 – С. 239-244. (Фахове 

видання, РІНЦ, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google 

Scholar) 

2.  Федірець О.В. Збалансована система показників як елемент формування 

та реалізації стратегії підприємства / О.В. Федірець, А.В. Притула, Р.С. 

Павлик // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: 

Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського, 2018. – № 21 – С. 425-429 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/21-

2018/83.pdf (Фахове видання, Index Copernicus, Google Scholar) 

3. Fedirets O. V. Formation of agricultural enterprise energy saving mechanism / 

O. V. Fedirets, О. V.Kalinichenko // «Modern Economics», №9 (2018) С. 153-

159 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-2018/fedirets.pdf  (Фахове видання, 

JIFactor, Crossref, CityFactor, Directory of Rasesrch Jornals Indexing, Google 

Scholar, Jornal Factor, Academic Resource Index, Directory of open Access 

Jornal, Scientific Indexing Servise) 

4. Федірець О. В. Стратегічні аспекти формування антикризової програми 

підприємства / О. В. Федірець, А. С. Зеленський,  

А. О. Тищенко // Економічний форум. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. –№ 4 – С. 227-

233 (Фахове видання, РІНЦ, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, 

Google Scholar) 

5. Федірець О. В. Перспективи зеленого туризму в Полтавській області / О. 

В. Федірець, В. Ю. Ярмола, С. В. Московець // Інфраструктура ринку. – 

6 
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Одеса: Електронний науково-практичний журнал Причорноморського 

науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2018. – № 15 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/15-

2018.  

6. Федірець О. В. Енергетичний менеджмент та його значення в 

сільськогосподарських підприємствах / О. В. Федірець, М. О. Яремчук,  

Д. Є. Корсунська // Економічний форум. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. – № 4 – С. 

132-138 (Фахове видання, РІНЦ, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals 

Directory, Google Scholar)  

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
1. Fedirets Oleg Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise 

Management [Electronic resource]  / Iryna Markina, Oleg Fedirets, Tetiana 

Sazonova, Maryna Kovalenko, Valeriia Ostashova // Journal of Entrepreneurship 

Education – Volume 22, Special Issue 1. – Mode access: 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-

enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf (Scopus) 

1 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

6 

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) 
6 

5.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1. Fedirets Oleg Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise 

Management [Electronic resource]  / Iryna Markina, Oleg Fedirets, Tetiana 

Sazonova, Maryna Kovalenko, Valeriia Ostashova // Journal of Entrepreneurship 

Education – Volume 22, Special Issue 1. – Mode access: 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-

enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf (Scopus) 

2. Fedirets O. V. Formation of agricultural enterprise energy saving mechanism / 

O. V. Fedirets, О. V.Kalinichenko // «Modern Economics», №9 (2018) С. 153-

159 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9-2018/fedirets.pdf  (Фахове видання, 

JIFactor, Crossref, CityFactor, Directory of Rasesrch Jornals Indexing, 

2 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf
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Google Scholar, Jornal Factor, Academic Resource Index, Directory of open 

Access Jornal, Scientific Indexing Servise) 

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. Fedirets O. Energy management and energy efficiency in the agrarian 

sector of the national economy:  [monog.] / O. Fedirets, O. Kalinichenko, 

V. Shkurko // Management of the 21st centry: globalization challenges. – 

Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 231-237. 
2. Федірець О. В. перспективи застосування енергетичного аудиту в 

аграрних підприємствах / О. В. Федірець // Енергоефективність та 

енергозбереження: економічний, технічний та агроекологічний аспекти: 

[монографія] // – Полтава: Видавництво ПДАА, 2018. 

2 

у т.ч., за кордоном; 
1. Fedirets O. Energy management and energy efficiency in the agrarian sector 

of the national economy:  [monog.] / O. Fedirets, O. Kalinichenko, V. Shkurko // 

Management of the 21st centry: globalization challenges. – Nemoros s.r.o. – 

Prague, 2018. – P. 231-237. 

1 

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 - 
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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; 

1 

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

наукових премій 
- 
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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)  

8 

Науковий керівник: 

Дячков Д.В., к.е.н.,  

«Управління інформаційним 

потенціалом підприємства» (2016-

2019 рр.) 

- 

- - 

1. кількість публікацій (статей), усього 8 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Дячков Д.В. Методичні підходи до оцінки інформаційної 

безпеки підприємства / Д. В. Дячков // Вісник Сумського 

національного аграрного університету: Серія «Економіка і 

менеджмент». – 2017. –№12(74). – С. 87-92. (Google Scholar) 

2. Дячков Д.В. Оптимізаційне управління витратами на персонал в 

умовах економічної нестабільності / Є. І. Бурий, Ю. В. Вовковінський   

Д. В. Дячков // Економічний форум. – № 1. – 2018. – С. 165-171 

(Фахове видання, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, 

РІНЦ) 
3. Дячков Д.В. Онтологічні засади визначення сутності  

конкурентоспроможності підприємства як засобу протидії 

підприємницьким ризикам / Дячков Д. В., Кисіль І. Г., Крепко К. В.// 

Економічний форум. – №4. – 2018. – С. 162-169. (Фахове видання, 

Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, РІНЦ) 
4. Дячков Д.В. Технологія забезпечення інформаційної безпеки 

підприємства / А.В. Паскаль, В.В. Кіт, Д. В. Дячков // Економічний 

форум. – № 4. – 2018. – С. 157-162. (Фахове видання, Index 

Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, РІНЦ) 

5. Diachkov Dmytro  Trends of development of digital economy in 

Ukraine / I. Markina, D. Diachkov // Науковий журнал «Вісник 

Сумського національного аграрного університету»: Економіка та і 

5 
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менеджмент. – 2018. - №6(76). – С.3-7.  
 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Markina I. The influence of social responsibility on the quality of life 

improvement as a significant element of management of sustainable 

development of cooperatives: Ukrainian and foreign experience [Electronic 

resource] / I. Markina, D. Diachkov, O. Oke // Journal of Research on Trade, 

Management and Economic Development Volume 5, Issue 2(10)/2018. Mode 

access:  http://jrtmed.uccm.md 
2. Diachkov Dmytro. Cybercrime as a leading threat to information 

security in the countries with transitional economy [Electronic resource]  / 

Mykola Syomych, Iryna Markina, Dmytro Diachkov// Proceedings of the 

2nd International Conference on Social, Economic and Academic 

Leadership (ICSEAL 2018) – Access mode: https://www.atlantis-

press.com/proceedings/icseal-18/25904333 (Web of science) 

3. Дячков Д.В., Вовк М.О. Економічна сутність реструктуризації 

підприємства / Д.В.Дячков, М.О.Вовк // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції  [«Економічний розвиток: теорія, 

методологія, управління»], (26 – 28 листопада, 2018 р., м. Прага). 

3 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

7 

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) 
4 

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 
1. Dmytro Diachkov, Yuriy Safonov, Oksana Zhylinska, Elena Varaksina. The 

Restrospective and Modern Dimensions of The Management of National 

Security of Ukraine. - International Journal of Supply Chain Management will be 

published in theFebruary issue of 2019 (Scopus) 

1 

http://jrtmed.uccm.md/
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904333


 63 

7. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Diachkov D. Formation of the information security policy of an enterprise:  

[monog.] / D. Diachkov // Theory and practice of social, economic and 

technological changes. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 277-284. 

2. Diachkov D. Peculiarities of classification of information security threats for 

different subjects of information relations [monog.] / D. Diachkov // 

Management of the 21st century: globalization challenges –  Nemoros s.r.o., 

Prague, 2018 – P. 289-296.  

2 

у т.ч., за кордоном; 
1. Diachkov D. Formation of the information security policy of an enterprise:  

[monog.] / D. Diachkov // Theory and practice of social, economic and 

technological changes. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 277-284. 

2. Diachkov D. Peculiarities of classification of information security threats for 

different subjects of information relations [monog.] / D. Diachkov // Management 

of the 21st century: globalization challenges –  Nemoros s.r.o., Prague, 2018 – P. 

289-296. 

2 

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; - 
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          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; 

3 

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

наукових премій 
- 

9 
Науковий керівник: 

Потапюк І.П., к.е.н.,  
- 

-  

1. кількість публікацій (статей), усього 9 
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«Стратегічне маркетингове 

управління підприємствами сфери 

послуг» (2016-2019 рр.) 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Маркіна І. А. Теортеико-методологічні засади управління якістю 

продукції  / І. А. Маркіна, І.П. Потапюк, Д.О. Мошинець // Науковий 

журнал «Економічний форум». №1. – Луцьк: Редакційно-видавничий 

відділ Луцького НТУ, 2018. – С. 189-194. 

2. Маркіна  І. А. Дослідження передумов збільшення 

енергоефективності  підприємств агропродовольчої сфери // І. А. Маркіна,  

І.П. Потапюк, О.А. Кретова, В.Ю. Перебейно // Збірник наукових праць 

«Проблеми системного підходу в економіці». – 2018. – №5(67). – С. 252-

258. 

3. Воронько-Невіднича Т. В. Особливості управління збутовою 

діяльністю аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Воронько-

Невіднича, І. П. Потапюк, Н. О. Петракій // Інфраструктура ринку. – 2018. 

– № 17. – С. 124-128. – Режим доступу : http://market-

infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/23.pdf. 

4. Потапюк І.П. Корпоративна культура як складник стратегічного 

управління персоналом підприємства / І.П. Потапюк, К.О. Даниленко, 

Є.О. Мокієнко // Приазовський економічний вісник. – 2017. – № 5 (05). – 

С. 170-175. (Фахове видання, Index Copernicus) 

5.  Потапюк І.П. Теоретико-методологічні аспекти розробки 

маркетингової стратегії підприємства / І.П. Потапюк, М.В. Івченко, 

Р.В. Склярук // Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – 

2017. – № 24. – С.  1-84. (Фахове видання, Index Copernicus) 

6. Потапюк І.П. Професійна економічна освіта на західноукраїнських 

землях як важливий чинник успішної соціалізації молоді (кінець ХІХ 

початок – ХХ століття)) / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Економічний 

форум. Збірник наукових праць. Луцький НТУ. – Випуск 4. – Луцьк. – 

2018. – С. 21-28. (Фахове видання, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals 

Directory). 

7. Потапюк І.П. Управлінський контроль як елемент стратегічного 

управління підприємством / І.П. Потапюк, О.В. Міщенко, Я.А. 

Сухорученко // Економічний форум. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – 

№ 4. – С. 209-214. (Фахове видання, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals 

Directory, РІНЦ) 

7 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
1. Потапюк І.П. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки 

2 

http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/23.pdf
http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/23.pdf
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підприємства / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // Сборник трудов 

ХII Международной научно-практической конференции УО «Устойчивое 

развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». – Полесский 

государственный университет, г. Пинск, 27 апреля 2018 г. / Министерство 

образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2018. – С. 94-96. 

2. Потапюк І.П. Суб’єкти забезпечення економічної безпеки 

підприємств: психологічний аспект / Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк // 

Міжнародної науково-практичної конференції  [«Економічний розвиток: 

теорія, методологія, управління»], (26 – 28 листопада, 2018 р., м. Прага). 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

6 

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) 
3 

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. Potapiuk I. Conceptual aspects of the services enterprise economic 

security / L. Potapiuk, I. Potapiuk // Management of the 21st century: 

globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – 

Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – P. 324-330 

1 

у т.ч., за кордоном; 

1. Potapiuk I. Conceptual aspects of the services enterprise economic 

security / L. Potapiuk, I. Potapiuk // Management of the 21st century: 

globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – 

Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – P. 324-330 

1 

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; 

3 

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

наукових премій 
- 

10 

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 

1. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

2. 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 - 
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зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Markina I. Recent trends in the development of foreign economic 

security of Ukraine [monog.] / I. Markina // Management of the 21st 

century: globalization challenges –  Nemoros s.r.o., Prague, 2018 – P. 11-

19.  

2. Voronina V. Managerial aspects of the accounting policy of the 

enterprise / V. Voronina // Management of the 21st century: globalization 

challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Nemoros s.r.o. – 

Prague, 2018. – P. 335-341. 

3. Fedirets O. Energy management and energy efficiency in the agrarian 

sector of the national economy:  [monog.] / O. Fedirets, O. Kalinichenko, 

V. Shkurko // Management of the 21st centry: globalization challenges. – 

Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 231-237. 

4. Olііnyk A. S. Formation of cost centers  for efficient management of 

agrarian enterprises : monograph / in edition I. Markina. Prague: Nemoros 

s.r.o., 2018. 508 p. (Management of the 21st century: globalization 

challenges). 

5. Kovalenko M. Resource-saving is the basis of sustainable 

development of agricultural economy // Management of the 21st century: 

globalization challenges: [monograph] / Maryna Kovalenko, Tetiana 

Dyadyk, Iryna Zagrebelna. – Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 349-354. 

6.   Lopushinska O. Conceptual foundations of resource conservation 

under modern conditions: [monog.] / O. Lopushinska // Theory and 

practice of social, economic and technological changes. – Nemoros. – 

Prague, 2018. – P. 66-73  

7. Lopushinska O. Characteristics of elements of the system of 

management of the enterprise resource conservation development: 

[monog.] /  

O. Lopushinska // Management of the 21st century: globalization 

challenges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 249-255 

8. Shulzhenko I. Gamification as the newest way of personnel motivation 

/ I.Shulzhenko, Pomaz O., Pomaz J.// Management of the 21 st century 

13 
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globalization challendges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 469-474. 

9. Dorofyeyev O. Harmonization of marketing management in providing 

of the organic production development: [monog.] / Pysarenko V., Bagorka 

M., Dorofyeyev O. // Management of the 21st century: globalization 

challenges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 123-129. 

10. Potapiuk I. Conceptual aspects of the services enterprise economic 

security / L. Potapiuk, I. Potapiuk // Management of the 21st century: 

globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – 

Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – P. 324-330. 

11. Varaksina, E. Management of the 21 ST centru^ 

globalizationchallenges. Modern chalilenges in achieving food security. – 

Nemoros. –Prague, 2018. – P. 324-330. 

12. Diachkov D. Peculiarities of classification of information security 

threats for different subjects of information relations [monog.] / D. 

Diachkov // Management of the 21st century: globalization challenges –  

Nemoros s.r.o., Prague, 2018 – P. 289-296.  

13. Voron’ko-Nevidnycha T. V. Economic and social aspects of 

agricultural land use in Ukraine [monog.] / T. V. Voron’ko-Nevidnycha,  

O. D. Dyvnych, L. M. Demydenko // Management of the 21st century: 

globalization challenges –Nemoros s.r.o., Prague, 2018/ – P. 341-349. 

у т.ч., за кордоном; 

 Markina I. Recent trends in the development of foreign economic 

security of Ukraine [monog.] / I. Markina // Management of the 21st 

century: globalization challenges –  Nemoros s.r.o., Prague, 2018 – P. 11-

19.  

2. Voronina V. Managerial aspects of the accounting policy of the 

enterprise / V. Voronina // Management of the 21st century: globalization 

challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Nemoros s.r.o. – 

Prague, 2018. – P. 335-341. 

3. Fedirets O. Energy management and energy efficiency in the agrarian 

sector of the national economy:  [monog.] / O. Fedirets, O. Kalinichenko, 

V. Shkurko // Management of the 21st centry: globalization challenges. – 

Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 231-237. 

4. Olііnyk A. S. Formation of cost centers  for efficient management of 

agrarian enterprises : monograph / in edition I. Markina. Prague: Nemoros 

13 
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s.r.o., 2018. 508 p. (Management of the 21st century: globalization 

challenges). 

5. Kovalenko M. Resource-saving is the basis of sustainable 

development of agricultural economy // Management of the 21st century: 

globalization challenges: [monograph] / Maryna Kovalenko, Tetiana 

Dyadyk, Iryna Zagrebelna. – Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 349-354. 

6.   Lopushinska O. Conceptual foundations of resource conservation 

under modern conditions: [monog.] / O. Lopushinska // Theory and 

practice of social, economic and technological changes. – Nemoros. – 

Prague, 2018. – P. 66-73  

7. Lopushinska O. Characteristics of elements of the system of 

management of the enterprise resource conservation development: 

[monog.] /  

O. Lopushinska // Management of the 21st century: globalization 

challenges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 249-255 

8. Shulzhenko I. Gamification as the newest way of personnel motivation 

/ I.Shulzhenko, Pomaz O., Pomaz J.// Management of the 21 st century 

globalization challendges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 469-474. 

9. Dorofyeyev O. Harmonization of marketing management in providing 

of the organic production development: [monog.] / Pysarenko V., Bagorka 

M., Dorofyeyev O. // Management of the 21st century: globalization 

challenges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 123-129. 

10. Potapiuk I. Conceptual aspects of the services enterprise economic 

security / L. Potapiuk, I. Potapiuk // Management of the 21st century: 

globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – 

Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – P. 324-330. 

11. Varaksina, E. Management of the 21 ST centru^ 

globalizationchallenges. Modern chalilenges in achieving food security. – 

Nemoros. –Prague, 2018. – P. 324-330. 

12. Diachkov D. Peculiarities of classification of information security 

threats for different subjects of information relations [monog.] / D. 

Diachkov // Management of the 21st century: globalization challenges –  

Nemoros s.r.o., Prague, 2018 – P. 289-296.  

13. Voron’ko-Nevidnycha T. V. Economic and social aspects of 

agricultural land use in Ukraine [monog.] / T. V. Voron’ko-Nevidnycha,  
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O. D. Dyvnych, L. M. Demydenko // Management of the 21st century: 

globalization challenges –Nemoros s.r.o., Prague, 2018/ – P. 341-349. 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 2 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  1 

у т.ч., кандидатських,  1 

           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)  9 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  2 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; 7 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 

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

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; 1 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 2 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; 2 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

29 

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 

2.6. Нові  (у переліку) 

11 

Науковий керівник: 

Коваленко М.В., к.е.н, доцент 

 «Організаційно-економічний 

механізм управління аграрним 

підприємством» (2018-2021 рр.) 

 

 х 

1. кількість публікацій (статей), усього 5 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1.Коваленко М.В. Економічне обґрунтування інноваційних 
4 
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Коваленко // Економіка та суспільство. – 2018. – Випуск 16. – С. – 

348-356. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua 

(Фахове видання, Index Copernicus). 

2.Коваленко М.В. Сучасні джерела фінансування 

Коваленко, М.М. Поліщук, О.В. Горячун // Економіка та суспільство. 

– 2018. – Випуск 17. – С. 240-250. – Режим доступу до журналу: 

http://economyandsociety.in.ua (Фахове видання, Index Copernicus). 

3.Коваленко М.В. Особливості управління ефективністю діяльності 

підприємств в умовах економіки України / М.В. Коваленко, Я.В. 

Фоніна // Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємництво. 

– 2018. – № 4(103). – С. 120-125. (Фахове видання, Index Copernicus). 

4. Коваленко М.В. Розвиток людського капіталу як фактор 

підвищення конкурентоспроможності підприємства : [електронний 

ресурс] / Х.З. Махмудов, М.В. Коваленко, Л.М. Горбатюк, В.С. 

Чаплянська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 

2018. – Випуск 5 (16). – С. 115-118. – Режим доступу: 

www.easterneurope-ebm.in.ua. (Фахове видання). 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Kovalenko M. Formation of energy efficient strategy of enterprise 

management / I. Markina, O. Fedirets, T. Sazonova, M. Kovalenko, V. 

Ostashova // Journal of Entrepreneurship Education. – 2018. – Volume 

21, Special Issue 2. – https://www.abacademies.org/journals/journal-of-

entrepreneurship-education-inpress.html (Scopus) 

1 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 
5 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
1 

3. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

1. Kovalenko M. Formation of energy efficient strategy of enterprise 
1 

https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html
https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html
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management / I. Markina, O. Fedirets, T. Sazonova, M. Kovalenko, V. 

Ostashova // Journal of Entrepreneurship Education. – 2018. – Volume 

21, Special Issue 2. – https://www.abacademies.org/journals/journal-of-

entrepreneurship-education-inpress.html (Scopus) 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

23. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Коваленко М.В. Особливості впровадження біологічних 

технологій виробництва продукції рослинництва в аграрних 

підприємствах / М.В.  Коваленко // Structural transformations and 

problems of information economy formation: Collective monograph. – 

Ascona Publishing, New York, USA, 2018. – 292 p. – Р. 234-242.  

2. Kovalenko M. Resource-saving is the basis of sustainable 

development of agricultural economy // Management of the 21st century: 

globalization challenges: [monograph] / Maryna Kovalenko, Tetiana 

Dyadyk, Iryna Zagrebelna. – Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 349-

354.  

2 

у т.ч., за кордоном; 

1. Коваленко М.В. Особливості впровадження біологічних 

технологій виробництва продукції рослинництва в аграрних 

підприємствах / М.В.  Коваленко // Structural transformations and 

problems of information economy formation: Collective monograph. – 

Ascona Publishing, New York, USA, 2018. – 292 p. – Р. 234-242.  

2. Kovalenko M. Resource-saving is the basis of sustainable development 

of agricultural economy // Management of the 21st century: globalization 

challenges: [monograph] / Maryna Kovalenko, Tetiana Dyadyk, Iryna 

Zagrebelna. – Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 349-354. 

2 

25. опубліковано підручників - 

26. опубліковано навчальних посібників - 

27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html
https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html
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28. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

29. отримано свідоцтв авторського права - 

30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах;  

32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

33. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

34. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

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

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

36. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

12 

Науковий керівник: 

Вараксіна О.В., к.е.н, доцент 

Оцінка моделі функціонування 

організаційно-економічного меха-

нізму забезпечення продовольчої 

безпеки України (2018-2022 рр.) 

 

 х 

1. кількість публікацій (статей), усього 6 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Вараксіна О.В. Конкурентоспроможність підприємства: 

сутність, виміри та чинники України / О.В. Вараксіна // Фаховий 

збірник наукових праць  Національного авіаційного університету 

Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – № 4 . 

Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus  

2.  Маркіна  І. А. Ключові аспекти формулювання 

конкурентоспроможності підприємств агропродоволчьої сфери / І. А. 

Маркіна,  О.В. Варксіна //  Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 

– Харків: ХНТУСГ, 2018. – Вип. 193. – 328 с., С. 47-56. 

3. Маркіна  І. А. Внутрішній потенціал підприємства: сутність 

та структура / І. А. Маркіна, О. В. Вараксіна,  М. Ю. Пашуба, П. П. 

Паєл // Економічний форум. – № 4. – 2018. – С. 198-203. 

4. Вараксіна О.В. Оцінка системи управління наймом та 

звільненням персоналу в сільськогосподарському підприємстві / 

О.В. Вараксіна, Я. В. Степаненко // Електронне фахове видання 

Мукачівського державного університету «економіка та суспільство». 

– 2018. - №18 

4 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
1. Varaksina, E. Current approaches to classification and understanding of the 

2 
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essence of the competitiveness concept / E. Varaksina // Modern science – 

Moderni veda. – Pracha. – Czech Republic. Nemoros. – 2018. – P. 27-33. 

2. Varaksina, E. Determining farm product cost as a component of the 

Enterprise's economic stability  [Electronic resource] / Markina, I., 

Tereshchenko, S., Varaksina, E. //  Espacios 2018. – Vol. 39 (Number 28), Page 

35 – Access mode: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p35.pdf (Scopus)  

 

 

 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 
4 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
1 

3. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1. Varaksina, E. Determining farm product cost as a component of the 

Enterprise's economic stability  [Electronic resource] / Markina, I., 

Tereshchenko, S., Varaksina, E. //  Espacios 2018. – Vol. 39 (Number 28), Page 

35 – Access mode: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p35.pdf (Scopus) 

1 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1. Iryna Markina, Yuriy Safonov, Oksana Zhylinska, Dmytro Diachkov, Elena 

Varaksina. The Restrospective and Modern Dimensions of The Management of 

National Security of Ukraine. - International Journal of Supply Chain 

Management will be published in the 

February issue of 2019 (Scopus) 

1 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Varaksina, E. Тhe influence of agricultural sector on provision of food 

2 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p35.pdf
http://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p35.pdf
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security in Ukraine:  [monog.] Theory and practice of social, economic and 

technological changes. – Nemoros. – Prague, 2018. – P.  357-366. 

2. Varaksina, E. Management of the 21 ST centru^ globalizationchallenges. 

Modern chalilenges in achieving food security. – Nemoros. –Prague, 2018. – P. 

324-330. 

у т.ч., за кордоном; 
1. Varaksina, E. Тhe influence of agricultural sector on provision of food 

security in Ukraine:  [monog.] Theory and practice of social, economic and 

technological changes. – Nemoros. – Prague, 2018. – P.  357-366. 

2. Varaksina, E. Management of the 21 ST centru^ globalizationchallenges. 

Modern chalilenges in achieving food security. – Nemoros. –Prague, 2018. – P. 

324-330. 

2 

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 
- 

13 

Науковий керівник: 

Вороніна В. Л., к.е.н., доцент кафедри 

«Напрями вдосконалення управління 

економічною безпекою підприємств в 

умовах фінансової кризи» (2018-

2021рр.) 

 

 х 

1. кількість публікацій (статей), усього 7 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Маркіна  І. А. Розвиток торгівлі в Україні: діагностика стану, тенденції 

та перспективи / І. А. Маркіна, В.Л. Вороніна // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету.  Серія: «Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство». – 2018. – №21. – С. 27-33. 

6 
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2. Вороніна В. Л. Облік депозитних операцій банків з клієнтами / М. М. 

Зюкова, В. Л. Вороніна І. О. Стироштан // Науковий Вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – Вип. 30/2018. 

– С. 124-128. (Фахове видання, Index Copernicus) 

3. Вороніна В. Л. Формування облікової політики підприємства для 

потреб управління / В. Л. Вороніна, М. М. Зюкова // Науково-практичний 

журнал «Причорноморські економічні студії». – 2018. – Вип. 29/2018. – С. 

99-102. (Фахове видання, Index Copernicus) 

4. Вороніна В. Л. Торгові мережі України: особливості функціонування, 

управління та розвитку / В. Л. Вороніна // Економічний форум. – 2018. – 

Вип. 4/2018. – С. 56-63. (Фахове видання, Ulrich's Periodicals Directory, 

РІНЦ, Index Copernicus) 

5. Вороніна В. Л. Економічна безпека підприємств: сутність, фактори 

впливу та методи захисту / В. Л. Вороніна, Т. І. Онищенко // 

Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 25. (Фахове видання, Index 

Copernicus) (подано до друку) 

6. Вороніна В. Л. Баланс підприємства: історичний аспект / В. Л. 

Вороніна, К. О. Ангелова // Збірник наукових статей магістрів. Інститут 

економіки, управління та інформаційних технологій ПУЕТ. – Полтава : 

ПУЕТ, 2018. – С. 81-88. 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
1. Voronina V. Marketing information for holding leading positions in the 

market segment of the grain processing enterprises / I. Markina, V. Voronina, 

Y. Aksiuk // Proceedings of the 2nd International Conference on Social, 

Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) [«Advances in Social 

Science, Education and Humanities Research»], 2018 – Vol. 217. – Р. 193-201 

(Закордонне видання, Scopus, Web of science, Google, Google Scholar, 

CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI)   

1 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 
1. Voronina V. Marketing information for holding leading positions in the 

market segment of the grain processing enterprises / I. Markina, V. Voronina, 

Y. Aksiuk // Proceedings of the 2nd International Conference on Social, 

Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) [«Advances in Social 

Science, Education and Humanities Research»], 2018 – Vol. 217. – Р. 193-201 

(Закордонне видання, Scopus, Web of science, Google, Google Scholar, 

CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI) 

1 
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4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

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

гуманітарних Copernicus) 

9 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
4 

3. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
1. Voronina V. Marketing information for holding leading positions in the 

market segment of the grain processing enterprises / I. Markina, V. Voronina, 

Y. Aksiuk // Proceedings of the 2nd International Conference on Social, 

Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) [«Advances in Social 

Science, Education and Humanities Research»], 2018 – Vol. 217. – Р. 193-201 

(Закордонне видання, Scopus, Web of science, Google, Google Scholar, 

CPCI-S, CPCI-SSH, CNKI) 

9 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

5. опубліковано монографій, усього 
Вороніна В. Л.  Управління прибутком торговельних  підприємств: 

монографія /  І. А. Маркіна,  В. Л. Вороніна. – видавництво ПП «Астрая»  

– 2018. – 167 с. 

- 

у т.ч., за кордоном; - 

6. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Voronina V. Managerial aspects of the accounting policy of the enterprise / 

V. Voronina // Management of the 21st century: globalization challenges: 

[monograph] / in edition I. Markina. – Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 335-

341. 

2. Вороніна В. Л. Інноваційні методи діагностики ефективності управління 

підприємств та організацій споживчої кооперації / А. І. Мілька, В. Л. 

Вороніна // Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, 

практика: [монографія]. – СуМДУ, 2018 

2 

у т.ч., за кордоном; 
1. Voronina V. Managerial aspects of the accounting policy of the enterprise / 

V. Voronina // Management of the 21st century: globalization challenges: 

[monograph] / in edition I. Markina. – Nemoros s.r.o. – Prague, 2018. – P. 335-

341. 

2 

7. опубліковано підручників - 
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8. опубліковано навчальних посібників - 

9. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

10. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

11. отримано свідоцтв авторського права - 

12. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

13. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах;  

14. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

15. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

16. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 
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          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

17. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

19. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

14 

Управління соціально-економічним 

розвитком агропродовольчої сфери 

України (2018-2023 рр.) 

0118U005208 

Огрунтування теоретичних засад та розробка практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення управління соціально-

економічним розвитком агропродовольчої сфери України 

х 

1. кількість публікацій (статей), усього - 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

2. 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) 
- 

3. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 
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6. опубліковано монографій, усього 
 

- 

у т.ч., за кордоном; - 

7. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

8. опубліковано підручників - 

9. опубліковано навчальних посібників - 

10. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

11. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

13. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

14. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах;  

15. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

16. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

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

17. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

18. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

20. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

15 

Управління національною безпекою 

в умовах глобалізацій них 

викликів: макро-, мікро-, 

регіональний та галузевий рівні 

(2018-2023 рр.) 

0118U005209 

Огрунтування теоретичних засад та розробка практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення управління соціально-

економічним розвитком агропродовольчої сфери України 

х 

4. кількість публікацій (статей), усього - 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

5. 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) 

- 
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

21. опубліковано монографій, усього 
 

- 

у т.ч., за кордоном; - 

22. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

23. опубліковано підручників - 

24. опубліковано навчальних посібників - 

25. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

26. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

27. отримано свідоцтв авторського права - 

28. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

29. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах;  

30. 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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31. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

32. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

33. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

34. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

35. 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 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
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результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

належність, адреса) 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 

Дорофєєв О.В., к.е.н.,професор 

Вороньок-Невіднича Т.В., к.е.н, 

доцент 

Шульженко І.В., к.е.н, доцент 

Сазонова Т.В., к.е.н, доцент 

Осташова В.О., к.ю.н., доцент 

Вараксіна О.В., к.е.н, доцент 

Коваленко  М.В., к.е.н, доцент 

Федірець О.В.,к.е.н, доцент 

Помаз  О.М. к.е.н, доцент 

Дячков Д.В.,к.е.н, доцент 

Потапюк І.П.,к.е.н, доцент 

-   виявлення найбільш 

важливих для покупця 

споживчих та економічних 

критеріїв при виборі товару; 

-   визначення інтегрованого 

показника 

конкурентоспроможності 

продукції підприємства; 

-   групування витрат по 

каналам збуту; 

-   розрахунок показників 

ефективності каналів збуту; 

-   розробка системи 

інструментів стимулювання 

збуту продукції підприємства. 

ФОП Олексієнко 

Олександр Вікторович,  

вул. Конєва, б. №2, оф. 

16, м. Полтава  

Акт про  

впровадження 

№43 від. 

11.10.2018 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. 

 

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., д.е.н., професор 

Дорофєєв О.В., к.е.н.,професор 

Вороньок-Невіднича Т.В., к.е.н, доцент 

Шульженко І.В., к.е.н, доцент 

Сазонова Т.В., к.е.н, доцент 
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Вараксіна О.В., к.е.н, доцент 

Коваленко  М.В., к.е.н, доцент 

Федірець О.В.,к.е.н, доцент 

Помаз  О.М. к.е.н, доцент 

Дячков Д.В.,к.е.н, доцент 

Потапюк І.П.,к.е.н, доцент 

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 

Олександр Вікторович, м. Полтава, Україна. 

Стан готовності розробок.  Виконано.  

Дата акту приймання-передачі виконання робіт 11.10.2018 р.  

Місце впровадження – ФОП Олексієнко Олександр Вікторович, 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 81 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього 17 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 17 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

дослідних робіт, усього  
9 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 9 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  1 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 

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 87 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 54 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 43 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 39 
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7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 6 

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 - 

 


