
Список наукових та навчально-методичних праць Березіної Л.М. за 2012 – 2017 роки. 

№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(сторінок/д.а.) 

Співавтори 

1 Організаційно-економічні аспекти 

формування відносин підприємств АПК 

монографія Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 280 с. 280  

2 Тенденції та шляхи розвитку відносин 

підприємств АПК 

монографія Полтава: ТОВ НВП 

“Укрпромторгсервіс”, 2012. – 222 с. 

222  

3 Економіка і організація 

агропромислових формувань 

навчально-

методичний 

посібник 

Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни 

студентами напряму підготовки 

6.030504 “Економіка підприємства” за 

кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу. – 

Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – 134 с. 

134/67 Березін О.В. 

4 Навчально-методичний комплекс з 

дисципліни «Економіка і організація 

діяльності об’єднань підприємств» для 

студентів денної, заочної та 

дистанційної форми навчання галузі 

знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» 

навчально-

методичний 

комплекс 

Полтава: РВВ ПДАА, 2012. – 66 с. 

 

66/33 Дивнич О.Д. 

5 Навчально-методичний комплекс з 

дисципліни «Економіка і організація 

агропромислових формувань» для 

студентів денної, заочної та 

дистанційної форми навчання галузі 

знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» 

навчально-

методичний 

комплекс 

Полтава: РВВ ПДАА, 2012. – 160 с. 

 

160/80 Дивнич О.Д. 

6 Управління землекористуванням: 

макроекономічні аспекти оптимізації 

тези Теорія і практика забезпечення 

ефективного розвитку суб’єктів ринку: 

матер. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., (20 листопада 2012 р.). – Полтава: 

ІнтерГрафіка, 2012. – С. 19-21. 

3 Березін О.В. 



7 АПК та підприємства споживчої 

кооперації: напрями формування 

ефективних взаємовідносин 

тези Теорія і практика забезпечення 

ефективного розвитку суб’єктів ринку: 

матер. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., (20 листопада 2012 р.). – Полтава: 

ІнтерГрафіка, 2012. – С. 72-74. 

3  

8 Концептуальные аспекты организации 

эффективных взаимоотношений 

предприятий 

статья Организатор производства: теорет. и 

науч.-практ. журнал. – № 4(55). – 

Москва: «Экономика и финансы», 2012. 

– С. 68-71. 

 

8  

9 Екологічно орієнтований економічний 

механізм стійкого функціонування 

сільськогосподарських підприємств: 

проблеми та перспективи формування 

тези Актуальні питання підвищення 

конкурентоспроможності держави, 

бізнесу та освіти в сучасних 

економічних умовах: матер. І Міжнар. 

наук.-практ. конф., (14-15 лютого 2013 

р., м. Полтава). – Том 2.Сучасні фактори 

зростання конкурентоспроможності. – 

Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. – С. 5-

7. 

4/0,2 Березін О.В. 

10 Інноваційна складова у системі 

організаційно-економічних відносин 

підприємств АПК 

стаття Науковий вісник Луганського 

національного аграрного університету. 

Економічні науки. – № 44. – Луганськ: 

ПП Пальчак А.В., 2013. – С. 25-28. 

Фахове видання 

6/0,3  

11 Роль підприємств гуртової ланки у 

просуванні аграрної продукції та 

продовольства 

стаття Економіка сьогодення: актуальні 

питання та перспективи: зб. наук. праць. 

– № 2. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 

168-174. 

 

8/0,4 Березін О.В. 

12 Інтеграційні процеси підприємств АПК: 

організаційно-економічні аспекти 

стаття Економіка сьогодення: актуальні 

питання та перспективи: зб. наук. праць. 

– № 2. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 

175-182. 

9/0,4  

13 Взаємозв’язок соціально-економічної та тези Соціально-економічна політика держави 3/0,1 Березін О.В. 



продовольчої безпеки: теоретичний 

аспект 

в умовах трансформаційних змін: матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф., (13 березня 

2013 р.). – Полтава, 2013. – С. 155-157. 

14 Агропродовольчий ринок з позицій 

формування взаємовідносин 

підприємств АПК 

тези  Економіка і управління в умовах 

глобалізації: матер. ІІ міжнар. наук.-

практ. інтернет-конф., (30 січ. 2013 р.). 

Т.1.– Донецьк: вид-во “Ноуліджˮ, 2013. 

– С. 332-335. 

3/0,1  Березін О.В. 

15 Розвиток агропродовольчого ринку 

України: методологічні аспекти 

тези Формування і розвиток ринку продукції 

АПК: матер. всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф., (28 березня 2013 р.). – 

Полтава, 2013. – С. 6-9. 

3/0,2  

16 Інноваційна ідеологія та інноваційна 

культура у взаємовідносинах 

підприємств АПК 

тези Інноваційно-інвестиційна модель 

розвитку національної економіки: матер. 

ІІІ Міжнародної інтернет-конф., (30 

травня 2013 р.). – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2013. – С. 162-165. 

3/0,2 Березін О.В., 

Карпенко Ю.В. 

17 Управління розвитком персоналу 

аграрних підприємств 

тези Менеджмент у ХХІ сторіччі: 

методологія і практика: матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф., (16-17 трав. 2013 р.). 

– Полтава: вид. Шевченко Р.В., 2013. – 

С. 181-182. 

2/0,1 Березін О.В. 

18 Альтернативи забезпечення 

ефективності функціонування 

підприємств аграрної сфери України 

розділ 

монографії 

Теоретичні та прикладні аспекти 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємств: кол. монографія у 4 т. / за 

ред. д.е.н., проф. О.А. Паршиной. – 

Дніпропетровськ: Герда, 2013. – Т. 4. – 

С. 57-63. 

10/0,5 Березін О.В., 

Карпенко Ю.В. 

19 Характерні риси та тенденції розвитку 

організаційно-економічних відносин 

підприємств АПК 

стаття Економічний простір: зб. наук. праць. – 

2013. – № 76. – С. 157-166. 

Фахове видання 

11/0,5  

20 Соціальне партнерство у контексті 

формування ефективних відносин 

підприємств АПК 

стаття Вісник Хмельницького національного 

університету. Наук. журнал. Економічні 

науки. – Том 1. – 2013. – № 5. – С. 14-18. 

6/0,5  



Фахове видання 

21 Факторы и формы государственного 

воздействия на развитие АПК Украины 

статья Economic growth in conditions of 

globalization: International Scientific and 

Practical Conference VIII-th edition. 

Volume I. (17-18 October 2013, Chisinau, 

Moldova). – Ch.:INCE, 2013. – P. 297-

302. 

Міжнародне видання 

9/0,41 Березин А.В. 

22 Инновации как фактор обеспечения 

инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственных предприятий 

статья Инновационное развитие Республики 

Молдова: национальные задачи и 

мировые тенденции: матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. (7-8 ноября 2013 г., г. 

Комрат, Республика Молдова). – 

Комрат: Tipogr. A&V Poligraf, 2013. – С. 

19-23. 

Міжнародне видання 

9/0,4 Березин А.В. 

23 Підприємництво: гносеологія та роль у 

розвитку взаємовідносин суб’єктів 

АПК 

стаття Науковий вісник національного 

лісотехнічного університету України: 

зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ 

НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.14. – С. 

356-362. 

Фахове видання 

10/0,5  

24 Розвиток ефективних організаційно-

економічних відносин підприємств 

АПК у контексті соціально 

орієнтованої трансформації 

національної економіки 

тези Теорія і практика забезпечення 

ефективного розвитку суб’єктів ринку: 

матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конф., (30 листоп. 2013 р.). – Полтава: 

ІнтерГрафіка, 2013. – С. 58-59. 

2/0,1  

25 Парадигма формування організаційно-

економічних відносин підприємств 

АПК 

тези Теорія і практика забезпечення 

ефективного розвитку суб’єктів ринку: 

матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конф., (30 листоп. 2013 р.). – Полтава: 

ІнтерГрафіка, 2013. – С. 56-57. 

2/0,1 Березін О.В. 

26 Зміст і функції ринкового механізму у 

контексті розвитку організаційно-

стаття Прометей: регіональний збірник 

наукових праць з економіки. – Вип. 

7/0,4  



економічних відносин суб’єктів АПК 2(41). – Донецьк: ДЕГІ, 2013. – С. 152-

154. 

Фахове видання 

27 Умови та завдання забезпечення 

ефективних організаційно-економічних 

відносин підприємств АПК 

стаття Вісник Запорізького національного 

університету: Зб. наук. праць. 

Економічні науки. – Запоріжжя: 

Запорізький національний університет, 

2013. – С. 5-11. 

Фахове видання 

7/0,55  

28 Інноваційна політика підприємств 

АПК: тактичні та стратегічні аспекти 

стаття Маркетинг і менеджмент інновацій: 

наук. журнал – Суми: ТОВ «ВТД 

«Університетська книга», 2013. – № 4. – 

С. 122-132. 

Фахове видання Web of Science 

10/1,0  

29 Ключові компетенції у механізмах 

взаємовідносин підприємств АПК 

стаття Сталий розвиток економіки: міжнар. 

наук.-виробн. журнал – Тернопіль: СМП 

«ТАЙП», 2013. – № 5(22). – С. 66-71. 

Фахове видання Copernicus 

13/0,57  

30 Роль місцевих ринків у розвитку 

організаційно-економічних відносин 

підприємств АПК 

стаття Держава та регіони: наук.-виробн. 

журнал. Серія: Економіка та 

підприємництво – Запоріжжя: 

Класичний приватний ун-т, 2013. – № 4. 

– С. 108-112. 

Фахове видання 

11/0,49  

31 Методологічні принципи розвитку 

організаційно-економічних відносин 

підприємств 

стаття Вісник ХНАУ: Зб. наук. праць. 

Економічні науки. – Харків: ХНАУ, 

2013. – № 5. – С. 14-18. 

Фахове видання 

11/0,38  

32 Природовідтворювальні функції у 

розвитку підприємств АПК 

стаття Вісник ХНАУ: Зб. наук. праць. 

Економічні науки. – Харків: ХНАУ, 

2013. – № 6. – С. 10-14. 

Фахове видання 

10/0,36  

33 Состояние финансово-хозяйственного 

потенциала деятельности предприятий 

стаття Наукові праці Полтавської державної 

аграрної академії. Серія: Економічні 

10/0,4 Ярема Я.Р., 

Онікієнко Є.В., 



рыбного хозяйства Украины науки. – Вип. 2(7). – Полтава: ПДАА, 

2013. – С. 55-60. 

Фахове видання 

Себко А.В. 

34 Маркетингові аспекти у 

взаємовідносинах підприємств АПК 

розділ 

монографії 

Траєкторії розвитку економічних систем 

в сучасних умовах: кол. монографія / за 

ред. А.О. Касич, М.М. Хоменко. – 

Кременчук: Кременчуцька міська 

друкарня, 2014. – С. 111-115. 

8/0,35  

34 Умови і параметри оптимізації 

споживчого ринку 

стаття Наукові праці Кіровоградського 

національного технічного університету: 

зб. наук. праць. Економічні науки. – 

Кіровоград: КНТУ, 2013. – Вип. 24. – С. 

327-332. 

Фахове видання 

7/0,5  

36 Особливості сільськогосподарського 

виробництва: вплив на ефективність 

функціонування підприємств галузі 

стаття Культура народов Причерноморья: наук. 

журнал. – № 258. – Сімферополь: ТНУ, 

2013. – С. 21-24. 

Фахове видання 

9/0,4  

37 Інструменти державного впливу на 

формування ефективних відносин 

підприємств АПК 

стаття Экономика Крыма: наук.-практ. журнал. 

– № 3 (44). – Сімферополь: ТНУ, 2013. –           

С. 19-22. 

Фахове видання 

11/0,5  

38 Важелі впливу на розвиток 

організаційно-економічних відносин 

підприємств АПК 

тези Напрями економічного розвитку, 

управління та регулювання в АПК: 

матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конф., (15 квіт. 2014 р.). – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2014. – С. 30-33. 

3/0,2 Березін О.В. 

39 Управління інформаційним 

забезпеченням у взаємовідносинах 

підприємств АПК 

тези Інформаційні технології в агробізнесі та 

аграрній освіті: матер. ІІ наук.-практ. 

Інтернет-конф., (22-25 квіт. 2014 р.). – 

Дн-ск: ДДАЕУ, 2014. – С. 7-8. 

2/0,16  

40 Формування екологічно орієнтованого 

механізму відносин підприємств АПК 

стаття Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка. Економічні науки. Випуск 9. – 

5/0,4  



Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин 

Я.І., 2014. – С. 131-135. 

 

41 Організаційно-економічні механізми 

державного регулювання відносин 

підприємств АПК 

тези Організаційно-економічний та правовий 

механізм функціонування аграраного 

сектору економіки України: матер. 

Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (8 

квіт. 2014 р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 

2014. – С. 16-18. 

3/0,2  

41 Інноваційні аспекти у формуванні 

конкурентної стійкості підприємств 

АПК 

стаття Часопис економічних реформ: наук.-

виробн. журнал – Луганськ: «Ноулідж», 

2014. – № 3(15). – С. 66-71. 

Фахове видання 

10/0,76 Березін О.В. 

43 Економічна безпека аграрних 

підприємств: зміст та інструментарій 

забезпечення 

тези Механізми, стратегії, моделі та 

технології управління економічними 

системами за умов інтеграційних 

процесів: теорія, методологія, практика: 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (2-4 

жовт. 2014 р.). – Хмельницький: 

ХДЦНІІ, 2014. – С. 204-205. 

3/0,1  

44 Екологічні проблеми підприємств АПК 

у системі екоосвіти 

тези Інноваційний менеджмент 

збалансованого (сталого) природного 

агровиробництва: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф., присвячена 90-річчю від 

дня народження Ф.Т. Моргуна, (23-24 

жовт. 2014 р.). – Дн-ск: «Свідлер А.Л.», 

2014. – С. 316-318. 

3/0,14  

45 Предприятия АПК Украины: роль в 

формировании национального 

продовольственного рынка 

статья  Актуальные проблемы инновационного 

развития экономики: матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. проф.-преп. состава и 

аспирантов. 9-10 апр. 2014 года: В 3 ч. – 

Белгород: Изд-во БУКЭП, 2014. – Ч. 2. – 

С. 161-170. 

Міжнародне видання 

10/0,5 Березин А.В. 



46 Державна підтримка агросфери: 

чинники активізації впливу 

тези Теорія і практика забезпечення 

ефективного розвитку суб’єктів ринку: 

матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конф., (28 лист. 2014 р.). – Полтава:  
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