
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ, 

ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Напрям та опис послуг 

(розгорнутий перелік 

консультаційних питань) 

Маркіна Ірина 

Анатоліївна 

Завідувач кафедри 

менеджменту, д.е.н., 

професор 

Консультування з питань 

діагностики стану економічної 

безпеки підприємства 

Консультування з питань 

оцінки рівня безпеки 

підприємства 

Консультування з питань 

розробки стратегічних 

напрямів формування системи 

управління безпекою 

підприємства 

Дорофєєв 

Олександр 

Вікторович 

Професор кафедри 

публічного управління 

та адміністрування, 

д.е.н, професор 

Паспортизація підприємств 

або сільських об’єднаних 

територіальних громад 

Консультування з питань 

підвищення ефективності 

діяльності підприємства 

Консультування з питань 

формування стратегії 

діяльності підприємства 

Дячков Дмитро 

Володимирович 

Професор кафедри 

менеджменту, д.е.н., 

доцент 

Консультування щодо 

напрямів 

інформатизації  управлінської 

діяльності 

Оцінка рівня інформаційного 

потенціалу підприємства 

Консультування щодо 

напрямів забезпечення 

інформаційної 

безпеки підприємства 

Помаз Олександр 

Михайлович 

Доцент кафедри 

менеджменту, к.е.н., 

доцент 

Консультування з питань 

підвищення ефективності 

операційного менеджменту у 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Консультування з питань 

енергозбереження в 

сільському господарстві 

Консультування з питань 



підвищення ефективності 

логістичного забезпечення 

сільськогосподарського 

виробництва 

Потапюк Ірина 

Петрівна 

Доцент кафедри 

менеджменту, к.е.н., 

доцент 

Консультування щодо 

напрямів забезпечення 

економічної 

безпеки підприємства 

Консультування з питань 

формування маркетингової 

стратегії діяльності 

підприємства 

Консультування з питань 

маркетингової діяльності 

підприємств сфери послуг 

Сазонова Тетяна 

Олександрівна 

Доцент кафедри 

менеджменту, к.е.н., 

доцент 

Моніторинг мотивації 

персоналу організації 

- аналіз карти мотиваторів; 

- аналіз мотиваційного 

потенціалу; 

- аналіз лояльності персоналу; 

- аналіз соціально-

психологічного клімату в 

колективі. 

Федірець Олег 

Володимирович 

Доцент кафедри 

менеджменту, к.е.н., 

доцент 

Проведення SWOT-аналізу, 

АВС-аналізу діяльності 

підприємств. 

Визначення енергетичної 

ефективності 

машиновикористання 

підприємства, розробки 

стратегії енергетичного 

менеджменту машинно-

тракторного парку, оптимізації 

його складу. 

Проведення енергетичного 

аудиту машинно-тракторного 

парку сільськогосподарських 

підприємств 

Шульженко Ірина 

Вадимівна 

Доцент кафедри 

менеджменту, к.е.н., 

доцент 

 

 

Консультування щодо 

напрямів регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності в регіоні 



Даниленко 

Вікторія Іванівна 

Доцент кафедри 

маркетингу, к.е.н., 

доцент 

Аналіз та шляхи 

удосконалення 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства: 

оптимізація асортименту та 

якості продукції; вибір 

посередників за умови виходу 

на зовнішній ринок; 

альтернативи міжнародних 

каналів розподілу 

сільськогосподарської 

продукції. 

 

Писаренко 

Володимир 

Вікторович 

Завідувач кафедри 

маркетингу, 

доктор економічних 

наук, професор 

Розробка бізнес та 

маркетингових планів по 

видам аграрної продукції та по 

господарству в цілому. 

Розробка оптимальної 

виробничої структури у 

відповідності з вимогами 

ринку: моделювання 

господарства, складання 

маржинальних калькуляцій 

Консультації стосовно 

можливостей та ефективності 

застосування ринкової 

інформації 

Макаренко Петро 

Миколайович 

Завідувач кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин, 

доктор економічних 

наук, професор, член 

кореспондент НААН 

України 

Формування кооперативів у 

сільському господарстві і його 

обслуговуванні 

Березіна Людмила 

Михайлівна 

Професор кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин, 

д.е.н., професор 

Проблеми 

ресурсовикористання аграрних 

підприємств 

Демиденко Леся 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин, 

Особливості функціонування 

логістичних систем у 

сільськогосподарському 

підприємстві 



к.е.н., доцент 

Самойлик Юлія 

Василівна 

Професор кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин, 

д.е.н., професор 

Сільськогосподарське 

дорадництво: організаційні, 

економічні, технологічні, 

інформаційні аспекти 

менеджменту в АПК 

Калініченко 

Олександр 

Володимирович 

Доцент кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин, 

к.е.н., доцент 

Економічна та енергетична 

оцінка технологій 

виробництва 

сільськогосподарських 

культур 

Дивнич Ольга 

Дмитрівна 

Доцент кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин, 

к.е.н., доцент 

Обґрунтування реалізації 

бізнес-проектів в 

агропромисловому комплексі 

Загребельна Ірина 

Леонідівна 

Доцент кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин, 

к.е.н., доцент 

Матриця оптимізації 

спеціалізації підприємства 

Лозинська Тамара 

Миколаївна 

 

Завідувач кафедри 

публічного управління 

та адміністрування, 

д.держ.упр., професор 

Стратегічне планування в 

місцевому самоврядуванні 

Шупта Ірина 

Миколаївна, 

 

Доцент кафедри 

публічного управління 

та адміністрування, 

к.п.н., доцент 

1. Профілактика та 

попередження конфліктів в 

управлінській діяльності. 

2. Формування власного стилю 

та іміджу 

Вакуленко Юлія 

Валентинівна 

Доцент кафедри 

інформаційних систем 

та технологій, кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент 

Прогнозування та обробка 

інформації в економічних 

розрахунках 

Оптимізаційне та кореляційне 

моделювання економічних 

процесів 

Галич Олександр 

Анатолійович 

ДиректорНавчально-

наукового інституту 

економіки, управління, 

права та інформаційних 

технологій,  професор 

кафедри публічного 

управління та 

адміністрування, 

Консультування з питань 

сталого розвитку сільських 

територій, 

сільськогосподарське 

дорадництво 

https://www.pdaa.edu.ua/people/lozynska-tamara-mykolayivna
https://www.pdaa.edu.ua/people/lozynska-tamara-mykolayivna
https://www.pdaa.edu.ua/people/shupta-iryna-mykolayivna
https://www.pdaa.edu.ua/people/shupta-iryna-mykolayivna


кандидат економічних 

наук, професор 

Копішинська 

Олена Петрівна 

Доцент кафедри 

інформаційних систем 

та технологій, кандидат 

фізико-математичних 

наук, доцент 

Техніка сучасних презентацій 

на підприємстві. 

Базові основи комерційної 

діяльності в мережі Internet. 

Електронні таблиці Excel в 

економічних розрахунках та 

підтримці прийняття 

управлінських рішень. 

Основи офісного 

програмування на базі Visual 

Basic та VBA. 

Методологія застосування 

управлінських інформаційних 

систем, заснованих на 

«хмарних обчисленнях», в 

діяльності підприємств різних 

напрямків діяльності (на 

прикладі ІС Bitrix24, Soft.Farm 

та ін.). 

Протас Надія 

Михайлівна 

Доцент кафедри 

інформаційних систем 

та технологій, кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент 

Ефективне використання 

систем обробки текстової 

інформації при підготовці 

ділових паперів. Створення 

комплексних фінансово-

економічних документів 

засобами текстового 

процесора Microsoft Word.  

Автоматизація розв’язування 

економіко-управлінських 

задач і різноманітних 

розрахунків із використанням 

можливостей табличного 

процесора Microsoft Excel:  

Створення мультимедійних 

комп’ютерних презентацій 

Використання економіко-

математичних методів і 

моделей для прийняття 

управлінських рішень 

Уткін Юрій 

Вікторович 

Завідувач кафедри 

інформаційних систем 

та технологій, кандидат 

Підготовка користувачів 

інформаційних систем для 

потреб підприємств АПК. 

Розробка методології 



технічних наук, доцент впровадження ІС на 

підприємствах та організаціях 

АПК. 

Розробка архітектури ІС для 

потреб автоматизації 

управлінської діяльності 

Махмудов Ханлар 

Зейналович 

Завідувач кафедри 

підприємництва і права, 

доктор економічних 

наук, професор 

Консультації з 

підприємницької діяльності 

Михайлова Олена 

Сергіївна 

Доцент кафедри 

підприємництва і права 

кандидат економічних 

наук , доцент 

 Створення та робота 

обслуговуючих кооперативів 

Розробка бізнес-планів 

Осташова Валерія 

Олександрівна 

Доцент кафедри 

підприємництва і права, 

кандидат юридичних 

наук, доцент 

Правове самовиховання 

громадян 

Дем’яненко 

Наталя Василівна 

Доцент кафедри 

підприємництва і права, 

кандидат економічних 

наук, доцент 

Бізнес - планування 

Напрямки розвитку сільських 

територій 

Шведенко Павло 

Юрійович 

Доцент кафедри 

підприємництва і права, 

кандидат юридичних 

наук 

Юридичні консультації 

Світлична Алла 

Василівна 

Доцент кафедри 

підприємництва і права, 

Кандидат економічних 

наук, доцент 

Побудова організаційних 

структур та структур 

управління 

Організаційне проектування 

Життєвий цикл організацій 

 

 


