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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) 9 

з них,  

кандидатів наук 
8 

докторів наук 1 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 8 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
6 

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

 з них,  із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього - 

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.+ 1.2.) - 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 2 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
- 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 2 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 9 

4.1. 
з них, 

завершених  
- 

4.2. перехідних  7 

4.3. нових  2 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 9 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
- 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) - 

5.3.                                         перехідних - 

/* Науково-дослідна робота (НДР) — робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою 

визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні. 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ 

з/п 
Показники 

Кількість, 

одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.)  

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
23 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  19 

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

гуманітарних Copernicus) 
15 

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

гуманітарних Copernicus) 
17 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 91 

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 
2 

7. опубліковано монографій, усього 4  

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 4 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
2 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 1  

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) - 

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.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) - 

13.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 
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13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 2 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій 2 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) - 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій - 

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

проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (16.1.+16.2.) 
- 

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.+17.2.) 
- 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

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

 

/* Наукова (науково-технічна) продукція (НТП) - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації. 
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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 

1 Назва  
Проведення хронометражу та його 

оцінка 

 

Автори розробки  

Сазонова Т.О., к.е.н., доцент, 

Федірць О.В., к.е.н., доцент,  

Помазом О.М. , к.е.н., доцент 

Здійснено проведення 

хронометражу та його оцінку, 

результати якого використані в 

практичній діяльності 

товариства  для оптимізації  

виробничого процесу.  

 

ТОВ «Агрофірма                 

ім. Довженка», 38030, 

Полтавська обл., 

Шишацький р-н, с. 

Яреськи, вул. 

Козацький шлях, 29.  

Термін 

проведення  - 

травень 2016 р. 

Акт про  

впровадження 

відсутній 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

2 

Назва  
«Паспортизація Білоцерківської 

сільської об’єднаної громади 

Великобагачанського району 

Полтавської області»  

 

Автор розробки  

Дорофєєв О.В., к.е.н., професор  

Здійснено аналіз ресурсного 

потенціалу, а також соціальної 

та житлово-комунальної 

інфраструктури зазначеної 

громади, результати якого 

було використано для 

формування стратегії її 

розвитку. 

Зазначена науково-дослідна 

робота була профінансована за 

господарським договором із 

замовником на суму 10000 грн. 

Полтавський обласний 

благодійний фонд 

«Фонд розвитку 

громади «Ініціатива», 

36020, м. Полтава, 

пров. Піонерський, буд. 

3, кв.9 

Акт про  

виконання робіт 

№12 від 

01.07.2016 р. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

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

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

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

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

 

В межах діяльності Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива» в межах 

теми «Паспортизація Білоцерківської сільської об’єднаної громади Великобагачанського району Полтавської області» 

Дорофєєвим О. В. було здійснено аналіз ресурсного потенціалу, а також соціальної та житлово-комунальної 

інфраструктури зазначеної громади, результати якого було використано для формування стратегії її розвитку. Зазначена 

науково-дослідна робота була профінансована за господарським договором із замовником на суму 10000 грн.  
 

2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2016 році 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 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 
Markina I., Sharkova 

A., Barna M. 

Entrepreneurship in the shadow economy: the case 

study of Russia and Ukraine 

International journal of environmental & 

science education 
- 

 
Маркіна І., Шаркова 

А., Барна М. 

Підприємництво в тіньовій економіці: приклад 

вивчення Росії і України 

Міжнародний журнал екологічного та 

природно-наукової освіти 
- 

2 Markina I. 
The development of the shadow entrepreneurship 

in Ukraine 

Journal of business economic and 

management 
- 

 
Маркіна I. 

 
Розвиток тіньового підприємництва в Україні Журнал бізнес-економіки та управління - 

 
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: 
 

 

 

 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий 

ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, джерело 

фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ 
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тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1 

Збір та утилізація відходів в 

контексті підвищення якості 

соціальних послуг 

Помаз  Олександр 

Михайлович,  

к.е.н., доцент 

Конкурс студентських наукових робіт «Від 

студентського самоврядування – до 

самоврядування громад» Полтавської обласної 

ради 

Друга премія і диплом. 

Премія в розмірі  1 тис. грн. 

2 

Особливості безробіття в 

Полтавській області та в м. 

Полтава 

Помаз  Олександр 

Михайлович,  

к.е.н., доцент 

Конкурс студентських наукових робіт «Від 

студентського самоврядування – до 

самоврядування громад» Полтавської обласної 

ради 

-  

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 (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 4 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
1 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших 2 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 2 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 2 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 5 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 2 

5 Участь в експертних радах, журі 1 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 2 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

8 Інше (вказати) - 

 

 

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 ІV Міжнародна науково-практичної «Економічний розвиток: теорія, методологія, управління» 28-30.11. 
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конференції 2016 р. 

2 
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція  

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності 

підприємств реального сектору економіки» 
28.10.2016 р. 

3 Круглий стіл  «Виклики та перспективи аграрної політики України» 05.04.2016 р. 

4 Круглий стіл  «Фізичний стан сучасного менеджера як форма виразу його іміджу» 20.04.2016 р. 

Студентські наукові заходи 

1 
Науково-практична студентська 

конференція  

За результатами вивчення дисципліни «Менеджмент і адміністрування 

(Адміністративний менеджмент)» (стн)  
24.05.2016 р. 

2 
Науково-практична студентська 

конференція 

За результатами вивчення дисципліни «Менеджмент»  
10.11.2016 р. 

 

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 

 

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  

участі 

1 2 3 4 

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

Росія  
з 2013 р. 

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

Росія  
з 2013 р. 

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

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

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

IJESE / Нідерланди  
з 2016 р. 

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

науки України 
з 2001 р. 

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

«Менеджмент» 
з 2016 р. 

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

спеціальності «Менеджмент 
з 2016 р. 
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3.4.  Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо: 
 

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, 

форуми тощо) 

Результати участі (диплом, грамота, угода про 

співпрацю) 

1 2 3 4 

1 - - - 
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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 державною адміністрацією, усього 
- 

3 Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 2 

4 Співробітництво із  закордонними організаціями, усього - 

 

 

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 

2 

Навчально-тренінгова 

лабораторія  

«Менеджменту і адміністрування» 

 

1. Проблеми аграрного менеджменту 

на сучасному етапі розвитку 

економіки 

2. Державна аграрна політика та її 

вплив на менеджмент підприємств 

3. Трансформація функції 

адміністрування в менеджменті 

4. Гармонійний розвиток аграрної 

економіки 

Проведення науково-дослідних робіт в межах  

напряму наукової лабораторії, участь у 

всеукраїнських та регіональних конкурсах, 

олімпіадах, проведення круглих столів,  науково-

практичних  конференцій,  публікації  статей і 

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

академії наук України та національних галузевих академій наук  
 

№ 

з/п 

Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, 

тематика досліджень, видавнича 

діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого здійснюється 

співробітництво, термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 - - - - 

 

 

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

адміністрацією, 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 - - - - 

 
 

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. 
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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. 
 

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

формою: 

№ 

з/п 

Країна 

партнер 

Назва наукової 

установи 

партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, 

тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів 

та аспірантів на базі академічних 

установ) 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1 Україна 

ТОВ «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 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 - - - - - 
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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 9 наукових конференціях та наукових столах як в 

ПДАА, так і за її межами, опубліковано  статті  та  близько 80 тез доповідей. 

Студенти  спеціальності «Менеджмент» Саєнко О. П. та Риженко Н. С. прийняли участь  у  2-му етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з  менеджменту, де отримали почесні грамоти. 

Студент 4 курсу, спеціальності «Менеджмент» Паскаль Анатолій Владиславович посів 4 місце на Українській 

Олімпіаді з менеджменту.  

Студенти Товкайло О.О., Стеценко О.І. отримали диплом ІІІ ступеня з «Менеджменту» за наукову роботу  

«Концепція персонального бренду, його ідентифікація і позтціювання» на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. 

Студентка Безручко Юлія Олегівна провела ґрунтовні наукові дослідження на селянському фермерському 

господарстві «Івко В.І», результати яких були впроваджені у практичну діяльність, що дало можливість підвищити 

ефективність сільськогосподарського виробництва. 

Студенти Дяченко А.В. та  Мандалина Н.А під керівництвом к.е.н., доцента Помаза О.М. підготували до  участі  в 

конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», наукові роботи 

на теми «Збір та утилізація  відходів» та Особливості безробіття в Полтавській області та в м. Полтава» (жовтень 2016 

р.).  

В результаті робота Дяченко А.В. отримала Другу премію і була відзначена дипломом. Церемонія нагородження 

відбулася 9 грудня 2016 року в Полтавській обласній державній адміністрації. 

 
№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 
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3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 2 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
2 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 3 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 3 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 1 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 

 

Розділ 6. ІНШЕ 
 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
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ДОДАТКИ 

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

додаються на 1 арк. 
 

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

 

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

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 
Маркіна  І.А. Управління кадровим потенціалом торговельного підприємства: [монограф.] / І.А. Маркіна,О.О.Михайлов. Поліграфічно-

видавничий центр ТОВ «Інтекс-ЛТД», 2016 – 196 с. 

2 
Маркіна  І.А. Фінансова підсистема діяльності закордонних підрозділів суб'єктів господарювання: [монограф.] / І.А. Маркіна,  

Є.В. Переверзєв. – Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Інтекс-ЛТД», 2016 – 211 с. 

3 
Маркіна  І.А. Реструктуризація як інструмент підвищення стратегічної стійкості підприємства: теорія та досвід м’ясопереробної галузі 

України: [монограф.] / І.А. Маркіна,  І.В. Угрімова.  – Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Інтекс-ЛТД», 2016 – 204 с. 

4 
Маркіна  І.А. Антикризове управління підприємствами туристичної галузі України : [монограф.]  / І.А. Маркіна, В.М. Маховка. – 

Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Інтекс-ЛТД», 2016 – 176 с. 

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

1 
Маркина  И.А. Методический подход к анализу управляемости в системе потребительской кооперацией. Предпринимательство и 
бизнес: финансово-экономические, управ- ленческие и правовые аспекты устойчивого развития: Моногарфия / Под общей редакцией 
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ректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова. — М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.  – С.  296-312. 

2 
Сазонова Т. О. Проектно-психологічний підхід до управління організаційними змінами / Т.О. Сазонова // Управління соціально-

економічним розвитком в умовах змін: колективна монографія. – Полтава: 2016. (подано до друку). 

3 

Шульженко  І.В. Напрямки активізації інноваційно-інвестиційних процесів в аграрних підприємствах на регіональному рівні. / І. В. 

Шульженко // Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін: колективна монографія. – Полтава: 2016. (подано до 

друку). 

4 

D. Diachkov, Potapiuk I. The peculiarities of special kinds of tourism in Ukraine / N. Bakalo, D. Diachkov, I. Potapiuk // Mechanisms and 

models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: 

«Landmark» SIA, 2016. – Р. 140-149. 

 

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

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 - 

 

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

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 

1 
Маркина И.А. Логистика и управление цепями  поставок. Теория и практика:  учеб. пособие / В.Н. Гончаров [и др.]. Минск: Мисанта, 

2015. – 464 с. (56 с.) 
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ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

№ з/п 

 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1 - - - - - 

Свідоцтва авторського права 

1 - - - - - 

 

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на 30 арк. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

ЗА 2016 РІК 

 

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

Науковий ступінь к.е.н. 

Вчене звання  - 

Посада доцент кафедри менеджменту  

 

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

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

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1 - - - - - 

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1 - - - - - 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
Дорофєєв О. В. (виконавець), 

«Паспортизація Білоцерківської 

сільської об’єднаної громади 

Великобагачанського району 

Полтавської області» 

31.05.2016 р., №7, 

Полтавський 

обласний 

благодійний фонд 

«Фонд розвитку 

громади 

«Ініціатива»» 

10 10 Звіт 1 

Перехідні /* (у переліку) 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 - - - - - - 

2       

Перехідні /* (у переліку) 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 - - - - - - 

2       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
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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 

1 

Науковий керівник: 

Маркіна І.А., д.е.н., професор, 

«Формування ефективності системи 

управління ресурсам підприємства 

АПК Полтавської області» (2015-

2018 рр.) 

- 

кількість публікацій (статей), усього 22 

у т.ч.,  

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

 

1. Маркіна І.А. Адміністративно-правовий механізм системи економічної 

безпеки / І.А. Маркіна  // Науковий економічний журналу «Актуальні проблеми 

економіки», 2016. –№9. – С. 56-65. 

2. Маркина И.А. Социально-экономическая сущность внутренней торговли / 

И.А. Маркина // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський 

національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – 

Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 23. – С. 74-85 

(Фахове видання, Index Copernicus International) 

3. Маркіна І. А. Моделювання динамічної системи управління земельними 

ресурсами національного аграрного сектору економіки / І.А. Маркіна // Електронне 

наукове фахове видання «Ефективна економіка», № 6, 2015, Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=4703 

4. Маркіна І.А. Організаційно-правові особливості управління споживчою 

кооперацією України  в умовах ринкової / І.А. Маркіна, М.І. Сьомич // Наукові 

праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (12). – Полтава : ПДАА. – 

2016. – 67-75 c. 

5. Маркіна І.А. Соціально-економічний прогноз місця продовольчого 

комплексу України в забезпеченні споживчих потреб населення України у 

продуктах харчування / І.А. Маркіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки 

та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – Вип. 2(12), Т. 3. – С. 132-144. 

6. Маркіна І.А. Тенденції універсалізації вищої освіти в Україні: тенденції, 

проблеми та перспективи / І.А. Маркіна // Причорноморські економічні студії. 

Науковий журнал. – Одесса, 2016. – Вип. 3. – С. 91-98. 

11 
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7. Маркіна І.А. Конкурентоспроможність національної економіки та 

стратегія інноваційного розвитку підприємств  / І.А. Маркіна, І. Школа // Вісник 

Львівського університету. Серія економічна. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана 

Франка. – 2015. – Вип. 52. – С. 107-112. 

8. Маркіна І.А. Тенденції  універсалізації вищої освіти  в Україні:  тенденції, 

проблеми та перспективи / І.А. Маркіна // Науково-практичний журнал 

«Причорноморські економічні студії», Одеса. – 2016. – Вип. 3. – С. 91-98. 

9. Маркіна І.А. Державне антикризове управління медичною галуззю / І.А. 

Маркіна, Аль Ширафi  Мохаммед Авад // Збірник наукових праць Донецького 

національного університету «Економіка і організація управління».  – 2016. – Вип. 

2(22). – С. 6-11. 

10. Маркіна І.А. Економічні засади впровадження  системи обов’язкового 

медичного страхування / І.А. Маркіна, Аль Ширафi  Мохаммед Авад // Науковий 

журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 

2016. – Вип.4. – Т.2. – С. 158-162. 

11. Маркіна І.А.  Аналіз розподілу пропозиції освітніх послуг у сфері вищої 

освіти України / І.А. Маркіна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. 2 (62). Економічні науки. 

– 187-193 с. 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

1. Маркіна І.А. Безпека інформаційних систем і технологій в туристичній 

сфері / І.А. Маркіна // Матеріали науково-технічної конференції Інноваційні 

технології менеджменту підприємств і організацій, 2016. – К., Т.5. – С. – 20-22. 

2.  Markina I.A. Organizational-economic mechanism of de-shadowing of ukrainian 

economy in the context of its transition to the concept of sustainable development / I.A. 

Markina // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2016. – №1(4). 

– P. 97-102 

3.  Markina I. Economic security models in the modern business environment 

(Моделі економічної безпеки в умовах бізнес-середовища) / I. Markina, M. Syomych 

//  Modern Science – Moderní věda. – Praha. – České Republika, Nemoros. – 2016. – № 

2. –  P. 58-69. 

4. Маркина И. А. Характеристика факторов, определяющих развитие малого 

предпринимательства / И. А. Маркина // Предпринимательство и бизнес: теория, 

методология и практика эффективного управления: Материалы IV 

Международного научного конгресса 23–27 июня 2016 года, г. Москва / 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, кафедра. 

Экономика организации; под общ. ред. д.ю.н., професора Е.Г. Крыловой. – М.: 

5 
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». – 2016. – С. 25-28. 

5. Markina I. Management of financial security of enterprise in the conditions of 

economic instability / I. Markina, V. Aranchiy // Міжнародний науковий періодичний 

журнал «Modern Science – Moderní věda» (http://sried.in.ua/modern-science.html), 

2016. (подано до друку). 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

 

1. Маркіна І.А. Адміністративно-правовий механізм системи економічної 

безпеки / І.А. Маркіна // Науковий економічний журналу «Актуальні проблеми 

економіки», 2016. –№9. – С. 56-65. 

2. Маркина И.А. Социально-экономическая сущность внутренней торговли / 

И.А. Маркина // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський 

національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – 

Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 23. – С. 74-85. 

3. Маркина И.А. Социально-экономическая сущность внутренней торговли / 

И.А. Маркина // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський 

національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – 

Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 23. – С. 74-85. 

3 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

опубліковано монографій, усього 

 

1. Маркіна І.А. Управління кадровим потенціалом торговельного 

підприємства: [монограф.] / І.А. Маркіна,О.О. Михайлов. Поліграфічно-

видавничий центр ТОВ «Інтекс-ЛТД», 2016 – 196 с. 

2. Маркіна І.А. Фінансова підсистема діяльності закордонних підрозділів 

суб'єктів господарювання: [монограф.] / І.А. Маркіна, Є.В. Переверзєв. – 

4 
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Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Інтекс-ЛТД», 2016 – 211 с. 

3. Маркіна І.А. Реструктуризація як інструмент підвищення стратегічної 

стійкості підприємства: теорія та досвід м’ясопереробної галузі України: 

[монограф.] / І.А. Маркіна, І.В. Угрімова.  – Поліграфічно-видавничий центр ТОВ 

«Інтекс-ЛТД», 2016 – 204 с. 

4. Маркіна  І.А. Антикризове управління підприємствами туристичної галузі 

України : [монограф.]  / І.А. Маркіна, В.М. Маховка. – Поліграфічно-видавничий 

центр ТОВ «Інтекс-ЛТД», 2016 – 176 с. 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 

1. Маркина И. А. Методический подход к анализу управляемости в системе 

потребительской кооперацией. Предпринимательство и бизнес: финансово-

экономические, управленческие и правовые аспекты устойчивого развития: 

Моногарфия / Под общей редакцией ректора Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – С. 296-312. 

1 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників 

1. Маркина И.А. Логистика и управление цепями  поставок. Теория и 

практика: учеб. пособие / В.Н. Гончаров [и др.]. Минск: Мисанта, 2015. – 464 с. 

(56 с.) 

1 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

патентів на корисну модель;  - 

отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

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; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 

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.) 

- 

кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

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

 

1. Дорофєєв О.В. Застосування принципу гармонійності в стратегічному 

управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку / О.В. 

1 
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Дорофєєв, Т.М. Лозинська, Г.П. Пасемко // Актуальні проблеми економіки, 2016. – 

№ 11 (185). – С. 168-177. 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

1. Дорофеев А.В. Трансформация управленческой парадигмы в контексте 

развития системы аграрной экономики / А. В. Дорофеев // Міжнародний науковий 

періодичний журнал «Modern Science – Moderní věda» (http://sried.in.ua/modern-

science.html), 2016. (подано до друку). 

1 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

 

1. Дорофєєв О.В. Застосування принципу гармонійності в стратегічному 

управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку / О.В. 

Дорофєєв, Т.М. Лозинська, Г.П. Пасемко // Актуальні проблеми економіки, 2016. – 

№ 11 (185). – С. 168-177. 

1 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

опубліковано монографій, усього - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

патентів на корисну модель;  - 
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отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 

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

3 

Науковий керівник: 

Воронько-Невіднича Т.В., к.е.н., 

доцент,  

«Розвиток рекламної діяльності 

молокопереробних підприємств» 

(2015-2018 рр.) 

- 

кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

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

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

Voronko-Nevidnucha T.V. / The system of agrarian logistics: definition, main tasks 

and conditions of its functioning // T. Chaika, I. Yasnolob, O. Zoria. Zeszyty naukowe 

politechniki Częstochowskiej. – № 21. – 2016. – р. 70-80.  

Воронько-Невіднича Т.В. Теоретико-методологічні засади проведення 

виробничої типізації сільськогосподарських товаровиробників / Т.В. Воронько-

Невіднича,  А.О. Гуторов // Міжнародний науковий періодичний журнал «Modern 

Science – Moderní věda» (http://sried.in.ua/modern-science.html), 2016. (подано до 

друку). 

2 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

опубліковано монографій, усього - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

отримано охоронних документів, усього - 

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

отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 
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отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 

премій 
- 

4 

Науковий керівник: 

Шульженко І.В., к.е.н., доцент,  

 «Розвиток регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в 

регіоні» (2015-2018 рр.) 

- 

кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

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

 

1. Шульженко І.В. Особливості створення ефективної управлінської команди 

в сучасних умовах / О. М. Помаз, І. В. Шульженко // Науковий вісник ПУСК 

України. - № 1(73). – 2016. – С. 23-29. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

1. Шульженко І.В. Вплив національного менталітету на організаційну 

культуру та характер мотивації праці на українських підприємствах / О.М. Помаз, 

Ю.В. Помаз, І.В. Шульженко // Міжнародний науковий періодичний журнал 

«Modern Science – Moderní věda» (http://sried.in.ua/modern-science.html), 2016. 

(подано до друку). 

1 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

опубліковано монографій, усього - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 

1. Шульженко І.В. Напрямки активізації інноваційно-інвестиційних процесів в 

аграрних підприємствах на регіональному рівні. / І. В. Шульженко // Управління 

соціально-економічним розвитком в умовах змін: колективна монографія. – 

Полтава: 2016. (подано до друку). 

1 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 
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захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

патентів на корисну модель;  - 

отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

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

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 

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

премій 
- 

5 

Науковий керівник: 

Сазонова Т.О., к.е.н., доцент,  

«Організаційно-економічний механізм 

формування доходів працівників 

сільського господарств» 

(2015-2018 рр.) 

- 

кількість публікацій (статей), усього 4 

у т.ч.,  

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

 

1. Сазонова Т.О. Формування професійної готовності персоналу до реалізації 

проектів та їх правове самовиховання / Т. О. Сазонова, В. О. Осташова // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 

Херсон, 2016 р. – С. 78-81.  

2. Сазонова Т.О. Стратегічне значення проектування інноваційної поведінки 

персоналу сучасної організації / Т. О. Сазонова, О. В. Федірець // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. – Ужгород, 2016 р. – С. 59-63. 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

1. Сазонова Т.О. Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств / О.В.Федірець, Т.О. Сазонова // 

Міжнародний науковий періодичний журнал «Modern Science – Moderní věda» 

(http://sried.in.ua/modern-science.html), 2016. (подано до друку). 

1 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 
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опубліковано монографій, усього - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 

1. Сазонова Т.О. Проектно-психологічний підхід до управління 

організаційними змінами / Т.О. Сазонова // Управління соціально-економічним 

розвитком в умовах змін: колективна монографія. – Полтава: 2016. (подано до 

друку). 

1 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

патентів на корисну модель;  - 

отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

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

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 

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.) 

- 

кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

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

 

1. Помаз О.М. Сучасні виклики і перспективи розвитку сільського 

господарства України / О.М. Помаз, Ю.В. Помаз // Електронне фахове видання 

Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського «Глобальні 

та національні проблеми економіки». – Випуск № 11. – Червень 2016 р./ - С. 201-

204. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

1. Помаз А.М. Эффективность транспортного обеспечения как фактор 

конкурентоспособности предприятия / М.Н. Малыш, В.И. Перебийнос, А.М. 

Помаз, А.В. Перебийнос // Известия Международной академии аграрного 

образования (Санкт-Петербург). – № 30(9). – 2016. – С. 97 – 102. 

2. Olexandr Pomaz, Valentyna Aranchiy, Julia Pomaz. The Factors of Influence on 

the Formation of a Regional Transport-Logistic System // Zeszyty Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej Zarządzanie Nr 21 (2016) s. 7–16 dostępne na: 

2 

http://global-national.in.ua/issue-11-2016
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http://www.zim.pcz.pl/znwz 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

 

1. Помаз О.М. Сучасні виклики і перспективи розвитку сільського 

господарства України / О.М. Помаз, Ю.В. Помаз // Електронне фахове видання 

Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського «Глобальні 

та національні проблеми економіки». – Випуск № 11. – Червень 2016 р./ - С. 201-

204. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016. 

1 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

опубліковано монографій, усього - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

патентів на корисну модель;  - 

отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

http://www.zim.pcz.pl/znwz
http://global-national.in.ua/issue-11-2016
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 

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 

- 

кількість публікацій (статей), усього 4 

у т.ч.,  

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

 

3 
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підприємств» (2015-2018 рр.) 1. Федірець О.В. Інтеграція України у світовий ринок як стратегічний 

орієнтир зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств / Т. О. Сазонова, 

О.В. Федірець // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне фахове 

видання]. – 2016. – №11. – С. 68-71. – Режим доступу : http://www.global-

national.in.ua. 

2. Федірець О.В. Техніко-технологічне забезпечення конкурентоспроможності 

на засадах енергетичного менеджменту / В. І. Перебийніс, О. В. Федірець, В. І. 

Гавриш // Київ, Вісник економічної науки України. Вип. 1 (30). – Київ: Академія 

економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України, 2016. 

– С. 110-114. 

3. Федірець О.В. Особливості управління витратами в аграрних підприємствах 

/ О. В. Федірець, Ю.В. Івко, А.В. Дяченко // Наукові праці Полтавської державної 

агарної академії. Полтава: ПДАА, 2016. – (подано до друку). 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

 

1. Федірець О.В. Інтеграція України у світовий ринок як стратегічний 

орієнтир зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств / Т. О. Сазонова, 

О.В. Федірець // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне фахове 

видання]. – 2016. – №11. – С. 68-71. – Режим доступу : http://www.global-

national.in.ua. 

1 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

опубліковано монографій, усього - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

http://www.global-national.in.ua/
http://www.global-national.in.ua/
http://www.global-national.in.ua/
http://www.global-national.in.ua/
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захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

патентів на корисну модель;  - 

отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

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

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 

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

премій 
- 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
 

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 

1 

Науковий керівник: 

Дячков Д.В., к.е.н.,  

«Управління інформаційним 

потенціалом підприємства» (2016-

2019 рр.) 

- 

кількість публікацій (статей), усього 7 

у т.ч.,  

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

1. Дячков Д.В. Основи формування системи менеджменту інформаційної 

безпеки підприємства / Д.В. Дячков, І.А. Маркіна // Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. – №3 (14), Т.1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 

2016 – С. 80-88. 

2. Дячков Д.В. Організаційно-економічний механізм управління інформаційним 

потенціалом підприємства / Д.В. Дячков, І.А. Маркіна, М.І. Сьомич // Економічний 

форум №2. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – С. 168-

174. 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

1. Diachkov. D.V. The main features of information warfare in the modern business 

sector / D.V. Diachkov, I.A. Markina // Scientific Letters of Academic Society of Michal 

4 
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Baludansky, 2016. – №2(5). – P. 85-91. 

2. Дячков Д.В. Перспективи інформатизації соціо–еколого–економічних 

програм концепції сталого розвитку / Д.В. Дячков // Устойчивое развитие 

экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов X международной 

научно-практической конференции, УО “Полесский государ- ственный 

университет”, г. Пинск, 4 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики 

Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. –С. – 34-

36. 

3. Дячков Д.В. Особливості впровадження  стандартів інформаційної безпеки на 

вітчизняних підприємствах / Д.В. Дячков // Міжнародний науковий періодичний 

журнал «Modern Science – Moderní věda» (http://sried.in.ua/modern-science.html), 

2016. (подано до друку). 

4. Дячков Д. Інформаційна безпека в системах електронних послуг / Д. Дячков,  

І. Маркіна // Наукові розробки, передові технології, інновації: [збірник наукових 

праць та тез наукових доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції]. – Прага-Будапешт-Київ, – К.: НДІСР. – 2016. – С. 214-

218. 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

1. Дячков Д.В. Основи формування системи менеджменту інформаційної 

безпеки підприємства / Д.В. Дячков, І.А. Маркіна // Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. – №3 (14), Т.1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 

2016 – С. 80-88. 

2. Дячков Д.В. Організаційно-економічний механізм управління інформаційним 

потенціалом підприємства / Д.В. Дячков, І.А. Маркіна, М.І. Сьомич // Економічний 

форум №2. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – С. 168-

174. 

2 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 
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опубліковано монографій, усього - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 

4. D. Diachkov. The peculiarities of special kinds of tourism in Ukraine / N. Bakalo, 

D. Diachkov, I. Potapiuk // Mechanisms and models of development of entities tourist 

business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA 

University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – Р. 140-149. 

1 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

патентів на корисну модель;  - 

отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

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

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 

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

премій 
- 

2 

Науковий керівник: 

Потапюк І.П., к.е.н.,  

«Стратегічне маркетингове 

управління підприємствами сфери 

послуг» (2016-2019 рр.) 

 

кількість публікацій (статей), усього 5 

у т.ч.,  

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

1. Потапюк І.П. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою 

підприємства / І.П. Потапюк, А.Т. Годловський // Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. – №2 (13), том 1. – 2016. – Харків: 

ХНАДУ, 2016. – С. 25-30.  

2. Потапюк І.П. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємств / І.П. 

Потапюк, В. Денісов, К. Репало, А. Шатравка // Економічний форум №3. – Луцьк: 

Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – С. 235-238. 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

1. Potapiuk І. Economic security of an enterprise in the context of informatization of 

socio-economic relations / I. Potapiuk, D. Diachkov // International scientific conference 

Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization. – 

Klaipeda University, Lithuania: Baltija Publishing. – P. 98-101. 

2. Потапюк И.П. Психологические особенности личности предпринимателя / 

3 
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И.П. Потапюк, Л.Н. Потапюк // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы, перспективы: сборник трудов X международной научно-практической 

конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 4 апреля 

2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. 

Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 262-264. 

3. Потапюк І.П. / Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього 

менеджера / І.П.  Потапюк,  Потапюк Л.М. // Міжнародний науковий періодичний 

журнал «Modern Science – Moderní věda» (http://sried.in.ua/modern-science.html), 

2016. (подано до друку). 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

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

1. Потапюк І.П. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою 

підприємства / І.П. Потапюк, А.Т. Годловський // Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. – №2 (13), том 1. – 2016. – Харків: 

ХНАДУ, 2016. – С. 25-30.  

2. Потапюк І.П. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємств / І.П. 

Потапюк, В. Денісов, К. Репало, А. Шатравка // Економічний форум №3. – Луцьк: 

Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – С. 235-238 

2 

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

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

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

опубліковано монографій, усього - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
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отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

патентів на корисну модель;  - 

отримано свідоцтв авторського права - 

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

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

участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
- 

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

премій 
- 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Назва  
Проведення хронометражу та його 

оцінка 

 

Автори розробки  

Сазонова Т.О., к.е.н., доцент, 

Федірць О.В., к.е.н., доцент,  

Помазом О.М. , к.е.н., доцент 

Здійснено проведення 

хронометражу та його оцінку, 

результати якого використані в 

практичній діяльності 

товариства  для оптимізації  

виробничого процесу.  

 

ТОВ «Агрофірма                 

ім. Довженка», 38030, 

Полтавська обл., 

Шишацький р-н, с. 

Яреськи, вул. 

Козацький шлях, 29.  

Термін 

проведення  - 

травень 2016 р. 

Акт про  

впровадження 

відсутній 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

2 

Назва  
«Паспортизація Білоцерківської 

сільської об’єднаної громади 

Великобагачанського району 

Полтавської області»  

 

Автор розробки  

Дорофєєв О.В., к.е.н., професор  

Здійснено аналіз ресурсного 

потенціалу, а також соціальної 

та житлово-комунальної 

інфраструктури зазначеної 

громади, результати якого 

було використано для 

формування стратегії її 

розвитку. 

Полтавський обласний 

благодійний фонд 

«Фонд розвитку 

громади «Ініціатива», 

36020, м. Полтава, 

пров. Піонерський, буд. 

3, кв.9 

Акт про  

викоканння робіт 

№12 від 

01.08.2016 р. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 
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Зазначена науково-дослідна 

робота була профінансована за 

господарським договором із 

замовником на суму 10000 грн. 

 

 

/* 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  

В межах діяльності Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива» в межах 

теми «Паспортизація Білоцерківської сільської об’єднаної громади Великобагачанського району Полтавської області» 

Дорофєєвим О. В. було здійснено аналіз ресурсного потенціалу, а також соціальної та житлово-комунальної 

інфраструктури зазначеної громади, результати якого було використано для формування стратегії її розвитку. Зазначена 

науково-дослідна робота була профінансована за господарським договором із замовником на суму 10000 грн.  


