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Співавтори 

Наукові праці 

1.  Теоретичні аспекти 

забезпечення 

конкурентоздатност

і виробництва 

молока 

колективна 

монографі

я 

Ринкова трансформація економіки 

АПК: колективна монографія у 

чотирьох частинах. / За ред. П.Т. 

Саблука, В.Я. Амбросова, 

Г.Є. Мазнєва. Ч. 4. Стабілізація 

доходів сільських товаровиро-

бників в умовах ринку. – К.: ІАЕ, 

2002. – С. 207-210.  

4  

2.  Розвиток молочного 

продуктового під-

комплексу України 

та економіко-

організацій-ний 

механізм 

забезпечення 

конкурентоспромож

ного виробництва 

молока 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Держава та регіони. Науково-

виробничий журнал. Серія: 

Економіка та підприємництво – 

2003. – № 4. – С. 102-106.  

5  

3.  Підвищення якості 

молока – один із 

головних чинників 

забезпечення 

конкурентноздатног

о виробництва 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Вісник Полтавської державної 

аграрної академії. Науково-

виробничий, фаховий журнал. – 

2003. – №6 (31). – С. 131-133.  

3  

4.  Чинники 

забезпечення 

конкурентоспромож

ного виробництва 

молока 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Вісник Полтавської державної 

аграрної академії. Науково-

виробничий, фаховий журнал. – 

2004. – №1. – С. 92-94.  

3  

5.  Деякі аспекти 

забезпечення 

конкурентоспромож

ного виробництва 

молока в аграрних 

підприємствах 

Полтавщини 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Наукові праці: Науково-

методичний журнал. Т. 30. Вип. 

17. Економічні науки. – Миколаїв: 

Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 

2004. – С. 76-80.  

4  

6.  Шляхи 

удосконалення 

виробництва і 

використання 

кормів у молочному 

скотарстві 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Збірник наукових праць 

«Економіка: проблеми теорії і 

практики». Випуск 191. – 2004. – 

С. 293-298.  

6  



7.  Основні принципи 

ресурсоощадних 

технологій 

виробництва молока 

тези Матеріали VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Наука і освіта 2004». Том 65 

«Економіка підприємства». – 

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 

2004. – С. 74-76. 

3  

8.  Шляхи 

удосконалення 

виробництва і 

використання 

кормів у молочному 

скотарстві 

тези Матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Економіка підприємства: 

проблеми теорії і практики». Том 

1. – Дніпропетровськ: Наука і 

освіта, 2004. – С. 24-25. 

2  

9.  Висока якість 

продукції – 

запорука її 

конкурентоспромож

ності 

тези Матеріали науково-практичної 

конференції «Формування 

конкурентноздатності підприємств 

АПК в умовах ринкової 

трансформації економіки». – 

Полтава: Полтавська ТПП, ПП 

«Форміка», 2004. – С. 14-16. 

3  

10.  Ресурсоощадні 

принципи в галузі 

молочного 

скотарства – основа 

конкурентоспромож

ного виробництва 

тези Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Формування 

конкурентноздатності підприємств 

АПК в умовах ринкової 

трансформації економіки». – 

Полтава: Полтавська ТПП, ПП 

«Форміка», 2004. – С. 27-29. 

3  

11.  Оптимізація затрат 

ресурсів – основа 

конкурентоспромож

ного виробництва 

молока 

стаття Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії – Том 

3(22). Економічні науки. – 

Полтава: Полтавська ТПП, ПП 

«Форміка», 2005. – С. 180-185. 

6  

12.  Проблеми 

зайнятості 

населення у 

Полтавському 

регіоні 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Економіка: проблеми теорії і 

практики. Збірник наукових праць. 

Випуск 205: В 4 т. Том І. – 

Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 

39-45.  

7 

 

13.  Проблеми 

організації оплати 

праці в Україні 

тези Тези звітної науково-практичної 

конференції викладачів 

факультету за 2005 рік (26-27 

квітня 2006 р.). Факультет 

економіки та менеджменту. – 

Полтава, 2006. – С. 56-59. 

4  

14.  Теорія і практика 

формування 

трудових доходів 

тези «Економіка – наш вибір» Тези 

доповідей наукового 

студентського гуртка кафедри – 

Полтава.: РВВ ПДАА, 2006. – С. 

25-28. 

4  

15.  Сучасні особливості 

працевлаштування 

та зайнятості 

населення 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Збірник наукових праць 

Харківського національного 

університету. Вісник ХНАУ. Серія 

«Економіка АПК і 

7 

 



природокористування», 2007. – С. 

88-94.  

16.  Мотивація праці – 

багатокомпонентни

й чинник 

конкурентоспромож

ності 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Таврійський науковий вісник: 

Збірник наукових праць ХДАУ. 

Вип. 48. – Херсон: Айлант. 2007. – 

С. 266-271.  

5 

 

17.  Життєвий рівень 

населення та його 

показники в Україні 

стаття «Економіка – наш вибір» 

Матеріали доповідей наукового 

студентського гуртка кафедри 

«Сучасна економічна реальність» 

Вип. 2. – Полтава.: РВВ ПДАА, 

2007. – С. 15-19. 

5  

18.  Економічні та 

соціальні проблеми 

села 

стаття Формування 

конкурентоспроможності 

підприємств АПК в умовах 

глобалізації. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (Полтава, 13-14 

листопада 2007 року). – Полтава: 

ПДАА, 2007. – С. 51-53. 

3  

19.  Моніторинг 

продуктивності 

праці в аграрному 

секторі 

тези Державна політика та стратегія 

реформування економіки України 

в ХХІ сторіччі. Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Полтава, 

27 березня 2007 року). – Полтава.: 

ПДАА, 2007 – С. 99-100. 

2  

20.  Освіта і професійна 

мобільність – 

основа 

конкурентоспромож

ності робочої сили 

тези Тези звітної науково-практичної 

конференції викладачів 

факультету за 2006 рік (18 квітня 

2007 р.) Факультет економіки та 

менеджменту. – Полтава, 2007. – 

С. 89-93. 

4  

21.  Атестація і 

паспортизація 

робочих місць 

тези Матеріали теоретичного семінару 

кафедри економіки / Під ред. І.І. 

Шупик. – Полтава.: РВВ ПДАА, 

2007. – С. 24-27. 

4  

22.  Мета та завдання 

дисципліни 

«Економіка праці та 

СТВ» 

тези Матеріали методичного семінару 

кафедри економіки / Під ред. І.І. 

Шупик. – Полтава.: РВВ ПДАА, 

2007. – С. 18-21. 

4  

23.  Жінки на ринку 

праці в Україні 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий вісник Полтавського 

університету споживчої кооперації 

України – травень 2008 р., № 2 

(27). – С. 60-62.  

3 

 

24.  Проблеми трудової 

та соціальної 

стаття у 

фаховому 

Вісник Харківського 

національного технічного 

7 
 



реалізації людини 

на сучасному ринку 

праці 

виданні університету сільського 

господарства: Економічні науки. 

Вип. 71. – Харків: ХНТУСГ, 2008 

р. – С. 128-134.  

25.  Фінансові важелі 

відтворення робочої 

сили 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Вісник Харківського 

національного технічного 

університету сільського 

господарства: Економічні науки. 

Вип. 72. – Харків: ХНТУСГ, 2008 

р. – С. 163-168.  

6  

26.  Самомаркетинг як 

спосіб формування 

конкурентоспромож

ності робочої сили 

тези Формування конкурентноздатності 

підприємств АПК. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 75-річчю 

з дня народження д.е.н., професора 

Рабштини В.М. (м. Полтава, 21-22 

травня 2008 року). – Полтава: 

Довкілля-К, 2008. – С. 62-65. 

4  

27.  Організація 

нормування праці та 

шляхи його 

удосконалення 

тези Матеріали конференції 

професорсько-викладацького 

складу по результатах 

дослідницької роботи за 2007 рік 

(23-24 квітня 2008 р.) Факультет 

економіки та менеджменту. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2008. – С. 

36-38. 

3  

28.  Переваги 

застосування 

кредитно-модульної 

системи при 

викладанні 

дисципліни 

«Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини» 

тези Матеріали навчально-методичної 

конференції «Кредитно-модульна 

система організації навчання у 

вищому навчальному закладі як 

одна з ключових позицій 

Болонської декларації» / У двох 

частинах. Частина 2. – Полтава.: 

РВВ «ТЕRRA» ПДАА, 2008 р. – С. 

24-26. 

3  

29.  Сутність та 

напрямки 

формування 

конкурентоспромож

ної оплати праці в 

Україні 

тези Матеріали конференції 

професорсько-викладацького 

складу по результатах науково-

дослідницької роботи за 2008 рік, 

Полтава ПДАА, 2009 р. – С. 34-36. 

3  

30.  Територіальна та 

професійна 

мобільність 

трудових ресурсів в 

умовах кризи 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Вісник Харківського 

національного технічного 

університету сільського 

господарства: Економічні науки. 

Вип. 82. – Харків: ХНТУСГ, 2009 

р. – С. 145-151.  

6  

31.  Стан виплат оплати 

праці в сільському 

господарстві 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Вісник Харківського 

національного технічного 

університету сільського 

господарства: Економічні науки. 

Вип. 90. – Харків: ХНТУСГ, 2009 

5 Бурлака О.П. 



р. – С. 110-115.  

32.  Організація 

трудових процесів у 

сільському 

господарстві 

тези Матеріали конференції 

професорсько-викладацького 

складу по результатах науково-

дослідницької роботи за 2009 рік, 

Полтава ПДАА, 2009 р. (21-22 

квітня 2010 р.) / ПДАА. – Полтава: 

ПДАА, 2010. – С. 41-43. 

3  

33.  Трудова та 

соціальна реалізація 

робочої сили на 

ринку праці 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий вісник Полтавського 

університету споживчої кооперації 

України. Частина 2. №4 (43). Серія 

«Економічні науки». – Полтава: 

ПУСКУ, 2010. – С. 27-30.  

4  

34.  Оцінка рівня та 

якості життя 

населення в Україні 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Вип. 

1 Т. 1. Економічні науки. – 

Полтава: ПДАА. – 2010. – С. 59-

65.  

7 Бурлака О.П. 

35.  Інтеграційні 

процеси в 

ефективному 

розвитку АПК 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Вип. 

2 Т. 2. Економічні науки. – 

Полтава: ПДАА. – 2011. – С. 63-

68. (0,32 д.а.) 

6  

36.  Напрямки 

підвищення 

ефективності 

інтеграційних 

формувань АПК 

тези Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Формування та розвиток 

інтеграційних процесів в АПК». 

20-21 жовтня 2011 р. – Полтава: 

ПДАА, 2011. – С. 44-47 

4  

37.  Використання 

комп’ютерних 

технологій при 

викладанні 

дисципліни 

«Економіка праці та 

СТВ»: практичний 

аспект» 

тези Матеріали ХVІІІ методичної 

конференції «Організаційно-

методичне забезпечення 

практичної підготовки студентів: 

стан, проблеми, перспективи». – 

Полтава: ПДАА, 29.02-1.03.2012 р. 

2012. – С. 90-92. 

3 - 

38.  Зайнятість 

сільського 

населення 

Полтавщини 

тези Матеріали конференції 

професорсько-викладацького 

складу за результатами науково-

дослідної діяльності у 2011 році. 

Факультет економіки та 

менеджменту, 15-16 травня 2012 р. 

/ ПДАА. – Полтава: ПДАА, 2012. – 

С. 47-50. 

3 - 

39.  Роль маркетингу у 

вирішенні проблем 

соціально-побутової 

сфери 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Вип. 

1 (4). – Т. 1. Економічні науки. – 

Полтава: ПДАА. – 2012. – С. 122-

126. (0,32 д.а.) 

6 - 

40.  Розвиток м’ясного 

підкомплексу АПК 

тези Матеріали конференції 

професорсько-викладацького 

3 І.Г. 

Миколенко, 



в Полтавській 

області 

складу за результатами наукових 

досліджень у 2012 році. Факультет 

економіки та менеджменту, 29-30 

травня 2013 р. / ПДАА. – Полтава: 

ПДАА, 2013. – С. 52-54. 

С.В. 

Писаренко 

41.  Соціально-трудові 

проблеми на селі та 

шляхи їх 

розв’язання 

тези Управління людськими ресурсами 

в постіндустріальному суспільстві: 

глобальні виклики та перспективи 

розвитку: Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет конференції 

(Полтава, 29 жовтня 2013 року.) – 

Полтава: ПДАА, 2013. – С. 30-33. 

4 - 

42.  Ринок праці в АПК: 

стан, проблеми, 

шляхи розвитку 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Вип. 

2 (7). – Т. 1. – Полтава: ПДАА. – 

2013. – С. 111-118 (0,32 д.а.) 

8  

43.  Мобільність 

трудових ресурсів в 

умовах кризи 

тези Організаційно-економічні засади 

ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання в аграрній сфері / 

Матеріали науково-теоретичного 

семінару викладачів кафедри 

економіки підприємства. – 

Полтава, 2014. – С. 25-28. 

4 - 

44.  Економічні та 

соціальні проблеми 

села 

тези Напрями економічного розвитку, 

управління та регулювання в АПК. 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції 

(м. Полтава, 15 квітня 2014 р.). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2014. – С. 

62-65.  

4  

45.  Вартість життя 

населення, його 

показники 

тези Матеріали конференції 

професорсько-викладацького 

складу за результатами наукових 

досліджень у 2013 році. Факультет 

економіки та менеджменту, 13-14 

травня 2014 р. / ПДАА. – Полтава: 

ПДАА, 2014. – С. 24-27 

  

46.  Ринок праці в 

аграрній сфері 

тези Формування стратегії розвитку та 
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Полтава.: РВВ ПДАА, 2012. – 155 

с. 

155 Миколенко 

І.Г. 

92.  Методичні 

рекомендації для 

проведення 

семінарських занять 

з навчальної 

дисципліни 

«Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини» для 

студентів за 

напрямом 

підготовки 6.030507 

«Маркетинг» 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава.: ПДАА, 2012. – 84 с. 84  

93.  Методичні 

рекомендації для 

самостійної роботи 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава.: ПДАА, 2012. – 48 с. 48  



студентів з 

навчальної 

дисципліни 

«Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини» для 

студентів за 

напрямом 

підготовки 6.030507 

«Маркетинг» 

94.  Методичні 

рекомендації щодо 

виконання 

контрольних робіт 

для студентів 

заочної форми 

навчання з 

навчальної 

дисципліни 

«Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини» для 

студентів за 

напрямом 

підготовки 

6.030507 «Маркетин

г» 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава.: ПДАА, 2012. –         36 с. 36  

95.  Дядик Т.В. 

Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини: курс 

лекцій для 

студентів галузі 

знань 0305 

«Економіка та 

підприємництво», 

0306 «Менеджмент 

та адміністрування» 

курс 

лекцій 

Полтава.: РВВ ПДАА, 2015 65  

96.  Методичні 

рекомендації для 

виконання 

практичних занять з 

дисципліни 

«Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини» для 

студентів галузі 

знань 0305 

«Економіка та 

підприємництво», 

спеціальностей 

6.030509 «Облік і 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава.: РВВ ПДАА, 2015 90  



аудит», 6.030508 

«Фінанси і кредит», 

6.030504 «Економіка 

підприємства 

97.  Дядик Т.В. 

Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини: 

методичні 

рекомендації для 

самостійної роботи  

для студентів галузі 

знань 0305 

«Економіка та 

підприємництво», 

0306 «Менеджмент 

та адміністрування» 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава.: РВВ ПДАА, 2015 42  

98.  Дядик Т.В. 

Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини: 

методичні 

рекомендації щодо 

виконання 

контрольних робіт 

для студентів 

заочної форми 

навчання для 

студентів галузі 

знань 0305 

«Економіка та 

підприємництво», 

0306 «Менеджмент 

та адміністрування» 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава.: РВВ ПДАА, 2015 32  

99.  

Дядик Т.В. 

Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини: 

методичні 

рекомендації з 

використання 

інтерактивних 

методів навчання 

для студентів галузі 

знань 0305 

«Економіка та 

підприємництво», 

0306 «Менеджмент 

та адміністрування» 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава.: РВВ ПДАА, 2015 31  

100.  Державне 

регулювання 

економіки: 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 49 с. 25 
І.Г. 

Миколенко 



[методичні 

рекомендації щодо 

виконання 

контрольної роботи] 

студентами заочної 

форми навчання 

напряму підготовки 

6.030504 «Економік

а підприємства» 

101.  Державне 

регулювання 

економіки: 

[методичні 

рекомендації та 

завдання для 

практичних занять] 

для студентів денної 

форми навчання 

напряму підготовки 

6.030504 «Економік

а підприємства» 

методичні 

рекоменда

ції 

Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 40 с. 20 
І.Г. 

Миколенко 

102.  Дядик Т.В. Аграрна 

економіка: [курс 

лекцій] для 

студентів денної 

форми навчання 

спеціальності 

7.03050401 «Економ

іка підприємства» 

курс 

лекцій 

Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 140 

с. 
140 

І.Г. 

Миколенко 

103.  Дядик Т.В. 

Нормування праці: 

[робочий зошит] 

для здобувачів 

вищої освіти 

спеціальності 

073 «Менеджмент» 

галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

робочий 

зошит 
Полтава: РВВ ПДАА, 2017 92 с. - 

 


