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свідотства 
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кість  

сторінок 

 

Прізвища 

співавторів 

1 2 3 4 5 

Наукові праці 

1. Переваги та недоліки 

застосування 

логістичного 

аутсорсингу на 

підприємствах АПК 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції “Трансфор-

мація управлінської пара-

дигми в аграрному секторі 

економіки (30-31 жовтня 

2012 року, м. Полтава). 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2012. – С.19 – 20.” 

2 - 

2. Логістичний підхід до 

підвищення 

ефективності 

використання 

персоналу аграрних 

підприємств 

Технологічний аудит та 

резерви виробництва. – 

2012. –  № 1(3). – С.35 – 

37. 
3 - 

3. Вплив трансакційних 

витрат на 

рентабельність 

сільськогосподарсько

ї продукції 

Наукові праці Полтавської 

державної аграрної 

академії. – 2012. – Т. 3. 

Економічні науки.  

Вип. 2(5). – Полтава : 

ПДАА. – 2012. – С. 108 – 

112. 

5 - 

4. Етапи скорочення 

трансакційних витрат 

у процесі реалізації 

сільськогосподарсь-

кої продукції 

Формування і розвиток 

ринку продукції АПК : 

матеріали всеукраїнської 

науково-практичної інтер-

нет-конференції (м. Пол-

тава, 28 березня 2013 р.). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2013. – С. 48 – 51. 

4 - 

5 Чинники і шляхи 

підвищення 

економічної 

Матеріали науково-

практичної конференції  3 - 



1 2 3 4 5 

 ефективності 

діяльності 

підприємства 

викладачів факультету 

“Економіки та менедж-

менту” за результатами 

роботи в 2012 р 

(м. Полтава, ПДАА, 29 – 

30 травня 2013 р.). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2013. – С. 43 – 45. 

  

6. Чинники, що 

визначають 

економічну 

ефективність 

розвитку 

підприємства   

Матеріали міжнародної 

науково-практичної кон-

ференції «Ринкова еконо-

міка: тенденції і законо-

мірності» (30 жовтня 

2013 р., м. Алчевськ). –

Дніпропетровськ: Націо-

нальний гірничий універ-

ситет, 2013. – С. 103 – 

106. 

4 - 

7. 

Напрями зниження 

собівартості 

сільськогосподарсько

го підприємства 

Теорія і практика забез-

печення ефективного роз-

витку суб’єктів ринку: ма-

теріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної інтер-

нет-конференції (м. Пол-

тава 30 листопада 

2013 р.). – Полтава: 

ІнтерГра-фіка, 2013. – 

С. 122 – 123. 

2 - 

8. Особливості 

фінансових відносин 

підприємства у 

сучасних умовах 

господарювання 

Наукові праці Полтавської 

державної аграрної 

академії. – 2013. – 

Вип. 1(6). – Т. 3. – Еконо-

мічні науки. – Полтава : 

ПДАА, С. 61 – 66. 

6  

9. Теоретичні основи 

розробки та розвитку 

інвестиційної 

політики 

підприємства 

Вісник Дніпропетров-

ського університету: 

Серія «Економіка». – 

2013. – Т.21, вип. 7(3). – 

С. 160 – 165. 

6  

10. 

Чинники підвищення 

ефективності 

інноваційної 

діяльності  

Наука й економіка. – 2013. 

– Вип. 4(32). – Т. 1. – С. 

181 – 187. 

7  



1 2 3 4 5 

 підприємств    

11. 

Концептуальні 

підходи до 

забезпечення стійкого 

розвитку 

підприємства 

Наукові праці Полтавської 

державної аграрної 

академії. – 2013.– Т. 1, 

вип. 2(7). – С. 92 – 97. 

6 - 

12. Характеристика 

чинників впливу на 

стійкий розвиток 

підприємства 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної інтер-

нет-конференції «Напря-

ми економічного розвитку 

управління та регулю-

вання в АПК» (м. Полта-

ва, 15 квітня 2014 р.). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2014. – С. 7 – 10.   

4  

13. Стратегічні напрями 

техніко-

технологічного 

розвитку 

сільськогосподарськи

х підприємств 

Наукові праці Полтавської 

державної аграрної 

академії. – 2014. – Вип. 

2(9). – С. 135 – 142. 
8 

Дивнич 

О.Д. 

14. Особливості 

організації 

самостійної роботи 

студентів 

Матеріали методичного 

семінару викладачів 

кафедри економіки 

підприємства «Наукова 

робота студентів як 

чинник підвищення якості 

освіти». – Полтава: кафед-

ра економіки підпри-

ємства ПДАА, 2015. – 

С. 21 – 23. 

3 - 

15. Фінансова стратегія 

як інструмент 

ефективного 

управління 

фінансовою 

діяльністю 

підприємства 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Формування стратегії 

розвитку та управління 

підприємствами АПК в 

ринкових умовах» (м. 

Полтава, ПДАА, 29 квітня 

2015 р.). – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015. – С. 72 – 74. 

3 - 

16. Методичні основи 

оцінки ресурсного  

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної   
2 - 



1 2 3 4 5 

 

потенціалу сільсько-

господарських 

підприємств 

конференції «Проблеми 

інвестування та форму-

вання інвестиційного клі-

мату в АПК» (м. Полтава, 

ПДАА, 29-30 жовтня 

2015 р.). – Полтава, 

кафедра економіки під-

приємства, 2015. – 

С. 160 – 161. 

  

17. Інновації в 

рослинництві та 

джерела їх 

фінансування 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2015. – 

№ 5(167). – С. 184 – 192. – 

входить до еконо-

метричної бази SCOPUS. 

9 
Дивнич 

О.Д. 

18. Features of Formation 

of Logistics Systems in 

Fodder Production 

Zeszyty Naukowe 

Politechniki 

Częstochowskiej 

Zarządzanie. – 2016. – 

Nr 21. – s. 103 – 111 

dostępne na: 

http://www.zim. 

pcz.pl/znwz 

9 
Dyvnych O.

, Gorb O. 

19. Методичні засади 

оцінки рівня якості 

освітньої діяльності 

Матеріали 47-ї науково-

методичної конференції 

викладачів і аспірантів 

«Науково-методичні 

засади системи забезпе-

чення якості освітньої 

діяльності» (м. Полтава: 

ПДАА, 15-16 березня 

2016 р.). – Полтава: 

ПДАА, 2016. – С. 98-99. 

2 
Дивнич 

О.Д. 

20. Інтернет-реклама як 

засіб підвищення 

дохідності 

підприємств 

Збірник наукових праць 

професорсько-викладаць-

кого складу академії за 

підсумками науково-

дослідної роботи в 2015 р. 

(м. Полтава, ПДАА, 

18 – 19 травня 2016 р.). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. – С.199 – 201.  

3 - 

21. 
Проблеми 

фінансового  

Збірник тез доповідей 

учасників Міжнародної  
3 - 



1 2 3 4 5 

 

забезпечення сільсь-

когосподарських 

підприємств 

науково-практичної 

конференції «Фінансово-

економічне та обліково-

аналітичне забезпечення 

підприємницької діяль-

ності» м. Черкаси, 

20-21 квітня 2016 р.). – 

Черкаси: Східноєвро-

пейський університет 

економіки і менеджменту, 

2016. – С. 28 – 30. 

  

22. Організаційно-

економічні напрями 

інноваційного 

розвитку 

сільськогосподарськи

х підприємств 

Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія Еко-

номічні науки. – 2016. – 

Вип. 20.– С. 72 – 75. 

4 - 

23. Конкурентоспроможн

ість 

сільськогосподарськи

х  підприємств та 

напрями її 

підвищення 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Сучасні 

проблеми формування, 

розвитку і використання 

ресурсного потенціалу 

АПК» (м. Полтава, 

30 березня 2017 року). – 

Полтава: кафедра 

економіки підприємства 

ПДАА, 2017. – С. 192 – 

195. 

4 - 

24. Технологічні аспекти 

збереження 

економічного 

потенціалу 

підприємства 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Сучасні 

проблеми формування, 

розвитку і використання 

ресурсного потенціалу 

АПК» (м. Полтава, 30 

березня 2017 року). – 

Полтава: кафедра еконо-

міки підприємства ПДАА, 

2017. – С. 207 – 212. 

6 
Іващенко 

Т.А. 

25. Застосування 

функціонально-

вартісного аналізу  

Збірник наукових праць та 

тез наукових доповідей за 

Матеріалами IV Міжна- 

4 
Дивнич 

О.Д. 



1 2 3 4 5 

 при обґрунтуванні 

проектних рішень 

родної науково-практич-

ної конференції «Наукові 

розробки, передові 

технології, інновації» (6-

8 травня 2017 р.). – Прага-

Брно-Київ. – К.: НДІСР, 

2017. – С. 418 – 421. 

  

26. Впровадження 

інноваційного 

підходу в діяльність 

сільськогосподарськи

х підприємств 

Збірник наукових праць 

науково-практичної кон-

ференції професорсько-

викладацького складу 

Полтавської державної 

аграрної академії за 

підсумками науково-

дослідної роботи в 

2016 році (м. Полтава, 17-

18 травня 2017 року). – 

Полтава : РВВ ПДАА, 

2017. – С. 38 – 40. 

3 - 

27. Напрями 

вдосконалення збуту 

продукції 

підприємств АПК 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної кон-

ференції «Розвиток агро-

продовольчого ринку в 

умовах глобалізації 

економіки» (м. Полтава, 

ПДАА, 30 листопада 

2017 р.). – Полтава: 

кафедра економіки під-

приємства ПДАА. – 

С. 286 – 288. 

3 - 

28. Інноваційні напрями 

зниження 

собівартості 

виробництва 

продукції 

рослинництва 

Економіка і суспільство. – 

2017. – Вип. 13. – С.435 – 

441.  
7 

Дивнич 

О.Д. 

Основні навчально-методичні праці 

29. Економіка підпри-
ємства: [робочий 
зошит для студентів 
галузі знань 0305 
“Економіка і підпри-
ємництво” напряму 
підготовки 6.030508  

Полтава: РВВ ПДАА, 
2013. – 

66 с. 
66/40 

Дивнич 
О.Д. 
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 «Фінанси і кредит» і 

6.030509 «Облік і 

аудит»] 

   

30. Економіка і фінанси 

підприємства: [мето-

дичні рекомендації 

щодо виконання кур-

сової роботи (про-

екту) для студентів 

галузі знань 0306 

“Менеджмент і 

адміністрування” 

напряму підготовки 

6.030601 

“Менеджмент”] 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2013. – 165 с. 
165/80 

Калініченк

о О.В. 

Дивнич 

О.Д. 

31. Робочий зошит для 

практичних занять з 

дисципліни «Еконо-

міка підприємства» 

для студентів напря-

мів підготовки 

6.030508 «Фінанси і 

кредит» та 6.030509 

«Облік і аудит » 

Полтава: ПП «Крюков», 

2015. – 

67 с. 

 

67/47 
Дивнич 

О.Д. 

32. Економіка підпри-

ємства [методичні 

рекомендації для ви-

конання контрольної 

роботи студентами 

галузі знань 

0305 «Економіка і 

підприємництво» 

напрямів підготовки 

6.030508 «Фінанси і 

кредит» та 6.030509 

«Облік і аудит » зао-

чної форми навчання] 

Полтава:  ПП «Крюков», 

2015. – 69 с. 
69/45 

Дивнич 

О.Д. 

33. Економіка підпри-

ємства [методичні ре-

комендації для самос-

тійного вивчення дис-

ципліни для студентів 

напрямів підготовки   

Полтава:  ПП «Крюков», 

2015. – 47 с. 
47 - 
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 6.030508 «Фінанси і 

кредит» та 6.030509 

«Облік і аудит »] 

   

34. Робочий зошит для 

практичних занять з 

дисципліни 

«Економіка і фінанси 

підприємства»  для 

студентів галузі знань 

0306 “Менеджмент і 

адміністрування” 

напряму підготовки 

6.030601 

“Менеджмент” 

Полтава:  ПП «Крюков», 

2015. – 87 с. 
87/67 

Дивнич 

О.Д. 

35. Економіка і фінанси 

підприємства: [мето-

дичні рекомендації 

виконання контроль-

ної роботи  для сту-

дентів галузі знань 

0306 “Менеджмент і 

адміністрування” 

напряму підготовки 

6.030601 “Менедж-

мент” заочної форми 

навчання] 

Полтава:  ПП «Крюков», 

2015. – 80 с. 
80/60 

Дивнич 

О.Д. 

36. Економіка і фінанси 

підприємства: [мето-

дичні рекомендації 

для самостійного 

вивчення дисципліни 

для студентів галузі 

знань 0306 “Менед-

жмент і адміністру-

вання” напряму 

підготовки 6.030601 

“Менеджмент”] 

Полтава:  ПП «Крюков», 

2015. – 50 с. 
50 - 

37. Економіка і фінанси 

підприємства: [мето-

дичні рекомендації 

щодо виконання кур-

сової роботи для 

студентів галузі знань  

Полтава: РВВ ПДАА, 

2016. – 155 с. 
155/125 

Дивнич 

О.Д. 
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 0306 “Менеджмент і 

адміністрування” 

напряму підготовки 

6.030601 

“Менеджмент”] 

   

38. Економіка підпри-

ємства [методичні 

рекомендації для 

виконання контро-

льної роботи 

здобувачами вищої 

освіти заочної форми 

навчання галузі знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

спеціальностей 

073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг», 

076 «Підприємницт-

во, торгівля та 

біржова діяльність»] 

Полтава: РВВ ПДАА, 

2017. – 70 с. 
70 - 

 

 

 


