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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА 

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) 12 

з них,  

кандидатів наук 
8 

докторів наук 1 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 3 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
- 

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

 з них,  із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 1 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього 0 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА 
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.) - 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
- 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг - 

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

(4.1.+4.2.+4.3.) 
10 

4.1. 
з них, 

завершених  
10 

4.2. перехідних  - 

4.3. нових  - 

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

5.) 
10 

5.1. 
з них, 

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

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) 10 

5.3.                                         перехідних - 
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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  
 

1.2. 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)  

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

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

імпакт-фактор 
 

7. опубліковано монографій, усього  

7.1. 
з них,  

за кордоном 
 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
 

9. опубліковано підручників  

10. опубліковано навчальних посібників 1 
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11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.)  

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель 3 

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  

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.)  

14.1. 
з них,  

нової техніки 
 

14.2. технологій  

14.3. матеріалів  

14.4. сортів рослин та порід тварин  

14.5. методів, теорій  

15. 
впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  

(15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 
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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  

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  

 

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

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

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

 

 

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

1     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 
Сьомич М.І., к.держ.упр., 

доцент 

Нормативно-правове регулювання 

інформаційної діяльності суб’єктів 

господарювання України   

«Modern Science – Moderní 

věda» : Міжнародний 

науковий періодичний журнал 

2016 р., (подано до друку).  

2 

Осташова В. О., к.ю.н., 

доцент 

 

Особливості правового регулювання 

договірних відносин у сфері 

сільського зеленого туризму   

Часопис Київського 

університету права  

(Copernicus)  

2016. – № 1. – С. 246-250 

 

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

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

№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 
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Національні наукові конкурси 

1     

2     

Міжнародні наукові конкурси 

1     

2     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА 

 
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.) 2 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших («круглий стіл») 1 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 1 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших  1 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів - 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 1 

5 Участь в експертних радах, журі - 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 1 
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7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 1 

8 
Інше (вказати) - 

 

 

3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді: 
 

№ 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 
Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція 

Підприємництво в Україні:  

сучасний стан та перспективи розвитку 
28 листопада 2016 р. 

2 Круглий стіл Актуальні питання земельних відносин 19 квітня 2016 р. 

Студентські наукові заходи 

1 
VІХ студентська наукова конференція 

(внутрішньовузівська конференція) 
«Актуальні проблеми права» 08 грудня 2016 р. 

2 

Науково-практична конференція за 

результатами проходження комплексної 

виробничої практики з фаху студентів 

факультету економіки та менеджменту 

(ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», 

«Магістр») 

За результатами проходження комплексної 

виробничої практики з фаху студентів факультету 

економіки та менеджменту  

березень 2016 р. 

 

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

експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 

 

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, 

експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 
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1 2 3 4 

1 
Махмудов Ханлар Зейналович, 

д.е.н., професор 

Член редакційної колегії «Наукові праці Полтавської державної 

аграрної академії. Економічні науки» 

з 22.12.2010 р. по 

теперішній час 

2 
Махмудов Ханлар Зейналович, 

д.е.н., професор 
Заступник голови спеціалізованої вченої ради ПДАА  

з 2014 р. по 

теперішній час 

3 Щетініна Т.О. 

Організаційний комітет VІІІ Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Правозахисний рух: історія і 

сучасність» (Полтавський національний педагогічний університет 

ім. В.Г.Короленка) 

5 квітня 2016 р. 

 

 

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

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми 

тощо) 

Результати участі (диплом, 

грамота, угода про 

співпрацю) 
1 2 3 4 

1 
Махмудов Ханлар Зейналович, 

д.е.н., професор 
З’їзд спілки економістів України  (07.11.2016 р.) х 
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА 
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 

1    

 

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 
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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 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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     

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 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. 

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

Бибик Євгеній (керівник - Дем’яненко Н.В., к.е.н., доцент). V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 

мотиваційних листів з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад» (проект 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ») 

1 

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.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

(6.1.+6.2.) 
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6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№

 

з

/

п 

 

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 . 

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

1 

Makhmudov Hanlar,  Mykhailova Olena, Svitlychna Alla Basic models, mechanisms and indicators of organization’s sustainable development 

in the agricultural sector of  economy:  Collective мonograph / Transformation management of economic at rural areas / edited by 

A.Brzozowska, A.Kalinichenko. – Poltava: Poltava State Agrarian Academy, 2015. - 287 p. - P. 163-171. 

2 

Makhmudov Hanlar, Schetinina Tatyana, Demianenko Natalia. Theinfluence of agricultural holdingsforthe development of ruralareas (Вплив 

агрохолдингів на розвиток сільських територій) /  Zarzadzanie (Управління). Видання Ченстоховської політехніки. За ред. Анна Брожозовська, 

Богуслава Ціолковська.  – 2016. – № 21. – С. 88 – 102.   

3 

N.I. Somych.  HARMONIZATION OF THE NATIONAL LEGAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION. 

(Гармонізація національної правової системи в контексті Євроінтеграції.) Журнал «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETI 

OF MIHAL BALUDANSKY» ISSN 1338-9432,Словакія,  м. Братислава - Випуск 4 (2/2016). 

4 
N.I. Somych. Economic security models in the modern business environment (Моделі економічної безпеки в умовах бізнес-середовища) // 

Modern Science – Moderní věda. – Praha. – České Republika, Nemoros. – 2016. – № 2. – P. 58-69 

5 
Сьомич М.І. Удосконалення податкових механізмів держави як елемента соціального аспекту сталого розвитку // Менеджмент у ХХІ 

сторіччі: методологія і практика : [Колективна монографія] / М.І.Сьомич. - Полтава : «Сімон», 2016. – С. 270-277 

6 

Сьомич М.І. Методичні підходи до оцінки механізмів підвищення ефективності реалізації економічної політики держави. // 

Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : [Колективна монографія] / М.І.Сьомич. - Київ «Кондор», 2016. - 

С.187-195. 

7 Щетініна Т.О. «Менеджмент відкритого управління» в контексті історії та перспектив використання // Управління соціально-
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економічним розвитком в умовах змін : [Колективна монографія] / Т.О.Щетініна. - Полтава, 2016 (подано до друку). 

 

 

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 Сьомич М.І. Трудове право : Навчальний посібник / М.І.Сьомич. - Полтава, Запоріжжя : Вид-во «Інтер-М», 2016. - 210 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 

Патент на корисну модель 

«Спосіб виготовлення брикету 

для опалення приміщення 

твердопаливним котлом» 

Патент 25.10.2016 р. ПДАА 

Литвин О.Ю., Дорогань-

Писаренко Л.О., 

Аранчій В.І., Чіп Л.О., 

Галич О.А., Горб О.О., 

Махмудов Х.З.,  

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Федій Б.С., Прасолов 

Є.Я. 

2 

Патент на корисну модель 

«Укладач плівки в тепличному 

господарстві кооперативу» 

Патент 25.10.2016 р. ПДАА 

Литвин О.Ю., Дорогань-

Писаренко Л.О., 

Аранчій В.І., Чіп Л.О., 

Галич О.А., Горб О.О., 

Махмудов Х.З.,  

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Федій Б.С., Прасолов 

Є.Я. 

 

Патент на корисну модель 

«Пристрій для плазмового 

наплавлення циліндричних 

деталей сільськогосподарського 

техніки» 

Патент 11.07.2016 р. ПДАА 

Галич О.А., Аранчій 

В.І., Махмудов Х.З., 

Горб О.О.,  

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Базмет С.О., Федій Б.С., 

Бєловол С.А., Прасолов 

Є.Я., Шкрябун Б.М. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА 

ЗА 2016 РІК 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання  

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 
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(рік початку і закінчення) 
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 

 

1 
      

 

1 
      

 

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 Керівник: 

Махмудов Ханлар Зейналович, 

д.е.н., професор,  

Сільськогоспода

рське товариство 

з обмеженою 

9,05 9,05   
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Виконавці: 

Дем’яненко Н.В., к.е.н., доц.; 

Михайлова О.С.,  к.е.н., доц.; 

Світлична А.В., к.е.н., доц.; 

Сьомич М.І., к.держ.упр., доц.; 

Осташова В.О., к.ю.н., доц.; 

Щетініна Т.О., к.і.н., доц.; 

Шведенко П.Ю., ст. викл.; 

Павленко С.И., асистент 

Тематика консультацій: 

«Розробка технологічних карт з 

вирощування 

сільськогосподарських культур за 

різного виду ресурсного 

забезпечення» 

Строки виконання : протягом 

2016 р. 

відповідальніст

ю «Спілка селян 

«Тростянець» 

 

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 

 

 

1   1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами  

 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 12 
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у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Махмудов Х.З.Роль економічного кластера у розвитку територій /  

Махмудов Х.З., Михайлова О.С., Світлична А.В. //  Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка 

і менеджмент» – 2015. – Вип. 1(67). – С. 7-10. 

2. Махмудов Х.З. Економічний аспект земельних відносин 

сільськогосподарських підприємств // Махмудов Х.З, 

Ярошенко С.П., Михайлова О.С. // Причерноморські економічні 

студії. Науковий журнал. Випуск № 4. – 2016. 

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

3. Осташова В. О. Формування професійної готовності персоналу до 

реалізації проектів та їх правове самовиховання / В. О. Осташова, 

Т. О. Сазонова  // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – Вип. 17. – Ч.3. – 

С. 78-81. 

4. Осташова В. О. Особливості правового регулювання договірних 

відносин у сфері сільського зеленого туризму / В. О. Осташова // 

Часопис Київського університету права. – 2016. – №1. – С. 246-250. 

(Copernicus) 

5. Осташова В. О. Формування професійної готовності персоналу до 

реалізації проектів та їх правове самовиховання / В. О.Осташова, 

Т.О.Сазонова // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – Вип. 17. – Ч.3. – 

С. 78-81. 

6. Осташова В. О. Особливості правового регулювання договірних 

відносин у сфері сільського зеленого туризму  / В.О. Осташова. //  

Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 246-250 

7. Сьомич М.І. Організаційно-економічний механізм управління 

інформаційним потенціалом підприємства / М.І.Сьомич // 

Економічний форум – 2016. Луцьк. – 2016. – № 2. - С. 175-181. 

8. Щетініна Т.О. Регулювання правового статусу центральних 

органів виконавчої влади за доби Української Центральної Ради 

12 

- 
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(1917 – 1918 рр.) Т.О.Щетініна // Порівняльно-аналітичне право 

[Електронне наукове фахове видання]. – 2016. – № 6 (подано до 

друку).  

9. Демьяненко Н.В. Современные энерго- и ресурсосберегающие 

экологически устойчивые технологии и системы 

сельскохозяйственного производства : сборник науч. тр. / под ред. 

Н.В. Бышова / Н.В.Демьяненко, Е.В.Сиренко, И.А.Яснолоб.. – Вып. 

12. – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – С. 40 – 42 (за кордоном у 

міжнародних виданнях) 

10. Демьяненко Н.В. Современные энерго- и ресурсосберегающие 

экологически устойчивые технологии и системы 

сельскохозяйственного производства : сборник науч. тр. / под ред. 

Н.В. Бышова / Н.В.Демьяненко, Е.В.Сиренко, И.А.Яснолоб.. – Вып. 

11. – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – С. 40 – 42; 

12. Яснолоб И. The System of Agrarian Logistics: Definition, Main 

Tasks and Conditions of its Functioning / Tetiana Chaika, Tetiana 

Voronko-Nevidnycha, Oleksii Zoria, Илона Яснолоб // 

ZARZĄDZANIE. – Nr 21, redakcja, Anna Brzozowska, Bogusława 

Ziółkowska. – Częstochowa 2016. – р. 70-79.   

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науково-

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

гуманітарних Copernicus) 

      Осташова В. О. Особливості правового регулювання договірних 

відносин у сфері сільського зеленого туризму / В. О. Осташова // 

Часопис Київського університету права. – 2016. – №1. – С. 246-250. 

(Copernicus) 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науково метричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор   
 



 27 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

опубліковано монографій, усього    

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього    

у т.ч., за кордоном; 

Makhmudov Hanlar  Basic models, mechanisms and indicators of 

organization’s sustainable development in the agricultural sector of  

economy:  Collective мonograph / Makhmudov Hanlar,  Mykhailova 

Olena, Svitlychna Alla // Transformation management of economic at 

rural areas / edited by A.Brzozowska, A.Kalinichenko. – Poltava: Poltava 

State Agrarian Academy, 2015. - 287 p. - P. 163-171. 

- 

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

Патент України на корисну модель «Спосіб виготовлення брикету 

для опалення приміщення твердопаливним котлом» №111080 від 

25.10.2016 р., бюл. №20, власник охоронного документа ПДАА, 

винахідники Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Аранчій В.І., 

Чіп Л.О., Галич О.А., Горб О.О., Махмудов Х.З., Слинько В.Г., 

Березницький В.І., Федій Б.С., Прасолов Є.Я. 

Патент України на корисну модель «Укладач плівки в тепличному 

господарстві кооперативу» № 111083 від 25.10.2016 р., бюл. №20, 

власник охоронного документа ПДАА, винахідники Литвин О.Ю., 

Дорогань-Писаренко Л.О., Аранчій В.І., Чіп Л.О., Галич О.А., Горб 

О.О., Махмудов Х.З., Слинько В.Г., Березницький В.І., Федій Б.С., 

Прасолов Є.Я. 

Патент України на корисну модель «Пристрій для плазмового 

наплавлення циліндричних деталей сільськогосподарського техніки» 

№ 108178 від 11.07.2016 р., № 13, власник охоронного документа 

ПДАА, винахідники Галич О.А., Аранчій В.І., Махмудов Х.З., Горб 

О.О., Слинько В.Г., Березницький В.І., Базмет С.О., Федій Б.С., 

Бєловол С.А., Прасолов Є.Я., Шкрябун Б.М. 

1 

1 

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;  
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          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,   

          методів, теорій;  

17. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   
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          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 
 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. 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 

 

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

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
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2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. 

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

Бибик Євгеній (керівник - Дем’яненко Н.В., к.е.н., доцент). V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 

мотиваційних листів з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад» (проект 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ») 

1 

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.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

(6.1.+6.2.) 
 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

 

 


