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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

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) 86 

з них,  

кандидатів наук 
53 

докторів наук 12 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 57 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
9 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 14 

 з них,  із захистом дисертації  

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 6 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього  
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались 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.) 5 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. 18 9 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 35 

4.1. 
з них, 

завершених  
15 

4.2. перехідних  12 

4.3. нових  8 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 30 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
13 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) 14 

5.3.                                         перехідних 1 
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/* Науково-дослідна робота (НДР) — робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою 

визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні. 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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.) 117 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
65 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  47 

2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
36 

3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
19 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 1195 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 2 

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

імпакт-фактор 
8 

7. опубліковано монографій, усього 6 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
2 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 27 
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8.1. 
з них,  

за кордоном 
6 

9. опубліковано підручників  

10. опубліковано навчальних посібників 13 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 4 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
 

11.2. патентів на корисну модель 4 

12. отримано свідоцтв авторського права  

13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) 3 

13.1. 
з них,  

нової техніки 
 

13.2. технологій 2 

13.3. матеріалів  

13.4. сортів рослин та порід тварин  

13.5. методів, теорій 1 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 3 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
 

14.2. технологій  

14.3. матеріалів  
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14.4. сортів рослин та порід тварин  

14.5. методів, теорій 3 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 1 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
 

15.2. технологій  

15.3. матеріалів  

15.4. сортів рослин та порід тварин  

15..5 методів, теорій 1 

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 

 

/* Наукова (науково-технічна) продукція (НТП) - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації. 
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2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 

 (перелік  розробок повинен відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво») 

 
 

№ 

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 Назва  
Паспортизація 

Білоцерківської об’єднаної 

громади Великобагачанського 

району Полтавської області  

 

Автори розробки  

Лозинська Т. М., д. держ. 

упр., професор; 

Дорофєєв О. В., к.е.н.,  доцент 

Розроблено методику проведення аналізу 

ресурсної бази місцевої громади, яка включає 

відстеження економічної динаміки місцевої 

господарської системи, демографічних та 

інших змін в соціальній сфері, ефективності 

використання ресурсного потенціалу, а також 

гендерних аспектів життєдіяльності в громаді 

Ефективність впровадження: 

соціальна – оптимізація і підвищення 

ефективності управління на рівні 

територіальної громади; створення умов для 

своєчасного та якісного надання соціальних 

послуг громадянам. 

Полтавський обласний 

благодійний фонд 

«Фонд розвитку 

громади «Ініціатива» 

36020 м. Полтава пр. 

Піонерський 3 кв. 9 

Мачухівська сільська 

рада Полтавського 

району Полтавської 

області вул. Л. 

Убийвовк, 1 с. Мачухи 

38754 

 

14.12.2016 Обсяг отриманих коштів  

10 тис. грн. Налагоджено 

співпрацю для подальшої 

роботи 

2 

Назва  
Проведення хронометражу та 

його оцінка 

 

Автори розробки  

Сазонова Т.О., к.е.н., доцент, 

Федірць О.В., к.е.н., доцент,  

Помазом О.М. , к.е.н., доцент 

Здійснено проведення хронометражу та його 

оцінку, результати якого використані в 

практичній діяльності товариства  для 

оптимізації  виробничого процесу.  

 

ТОВ «Агрофірма                 

ім. Довженка», 38030, 

Полтавська обл., 

Шишацький р-н, с. 

Яреськи, вул. 

Козацький шлях, 29.  

Термін 

проведення  - 

травень 2016 р. 

Акт про  

впровадження 

відсутній 

Налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи 

3 

Назва  
«Паспортизація 

Білоцерківської сільської 

об’єднаної громади 

Великобагачанського району 

Полтавської області»  

Здійснено аналіз ресурсного потенціалу, а 

також соціальної та житлово-комунальної 

інфраструктури зазначеної громади, 

результати якого було використано для 

формування стратегії її розвитку. 

Зазначена науково-дослідна робота була 

Полтавський обласний 

благодійний фонд 

«Фонд розвитку 

громади «Ініціатива», 

36020, м. Полтава, 

пров. Піонерський, 

Акт про  

викоканння 

робіт №12 від 

01.07.2016 р. 

Налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи 



 11 

 

Автор розробки  

Дорофєєв О.В., к.е.н., 

професор  

профінансована за господарським договором 

із замовником на суму 10000 грн. 

буд. 3, кв.9 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

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

Опис розробки 

Назва розробки. Паспортизація Білоцерківської об’єднаної громади Великобагачанського району Полтавської області. 

Автори. Лозинська Т. М., доктор наук з державного управління, професор; Дорофєєв О. В., кандидат еконмоічних наук, доцент. 

Основні характеристики, суть розробки. Розроблено методику проведення аналізу ресурсної бази місцевої громади, яка включає відстеження 

економічної динаміки місцевої господарської системи, демографічних та інших змін в соціальній сфері, ефективності використання ресурсного 

потенціалу, а також гендерних аспектів життєдіяльності в громаді 

Соціальна привабливість розробки для просування на регіональному рівні, впровадження та реалізації, показники. Соціальна 

привабливість запропонованої методики полягає в оптимізація і підвищенні ефективності управління на рівні територіальної громади; створенні 

умов для своєчасного та якісного надання соціальних послуг громадянам. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки. Територіальні громади 

України. 

Стан готовності розробок. Виконано. Дата акту впровадження 14.12.2016 р. Місце впровадження – Білоцерківська об’єднана громада 

Великобагачанського району Полтавської області, Мачухівська сільська рада Полтавського району Полтавської області. 

Результати впровадження. Запропонована методика дозволить отримати об’єктивні дані щодо стану використання ресурсної бази місцевої 

громади, на основі яких розроблятимуться плани її соціально-економічного розвитку. 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра публічного управління та 

адміністрування. 

 

Телефон: (0532) 50-25-22, Лозинська Тамара Миколаївна,  

E-mail: tnloz@rambler.ru 

 

Назва розробки. «Паспортизація Білоцерківської сільської об’єднаної громади Великобагачанського району Полтавської області»  
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Автор розробки Дорофєєв О.В., к.е.н., професор 

В межах діяльності Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива» в межах 

теми «Паспортизація Білоцерківської сільської об’єднаної громади Великобагачанського району Полтавської області» 

Дорофєєвим О. В. було здійснено аналіз ресурсного потенціалу, а також соціальної та житлово-комунальної 

інфраструктури зазначеної громади, результати якого було використано для формування стратегії її розвитку. Зазначена 

науково-дослідна робота була профінансована за господарським договором із замовником на суму 10000 грн.  
 

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 
Ю.В. Самойлик, Н.В. 

Шашло,Чи Дэфу 
Органическое производство: мировые 

тенденции, проблемы и перспективы 

Азимут научных исследований: 

экономика и управление. –  

2016. – Том 6. – № 1. – С. 

27-36 

2 

Patyka V., Buletsa N.,  

Pasichnyk L., Zhitkevich 

N., Kalinichenko A., 

Gnatiuk T., Butsenko L. 

Specifics of pesticides effects on the 

phytopathogenic bacteria. 
Ecological chemistry and engineering 

S. Nr 23 (2), 2016. p.312-

331. 

3 
Kalinichenko A., Havrysh 

V., Perebyynis  V. 

Evaluation of biogas production and usage 

potential. 
Ecological chemistry and engineering 

S. Nr 23 (3), 2016. p.387-

400. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 
Шаравара Т.О., доктор 

історичних наук, доцент 

Social innovations of local self-government 

on the territory of Ukraine at the end of the 

ХІХth – beginning of the ХХth centuries: 

historical aspect  

Science and Education a New 

Dimension 
 

2 

Brzozowska A., Bubel D., 

Kalinichenko A., 

Nekrasenko L. 

Transformation of the financial system in 

agriculture in the age of globalization. 
Agricultural economics. 155/2016 
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3 
Сьомич М.І., к.держ.упр., 

доцент 

Нормативно-правове регулювання 

інформаційної діяльності суб’єктів 

господарювання України   

Міжнародний науковий періодичний 

журнал «Modern Science – Moderní 

věda»  

2016 (подано до друку)  

2016 р., (подано до 

друку).  

4 

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 

 

5 
Markina I., Sharkova A., 

Barna M. 

Entrepreneurship in the shadow economy: the 

case study of Russia and Ukraine 

International journal of environmental 

& science education 

Markina I., Sharkova A., 

Barna M. 

6 
Маркіна І., Шаркова А., 

Барна М. 

Підприємництво в тіньовій економіці: 

приклад вивчення Росії і України 

Міжнародний журнал екологічного 

та природно-наукової освіти 

Маркіна І., Шаркова А., 

Барна М. 

7 Markina I. 
The development of the shadow 

entrepreneurship in Ukraine 

Journal of business economic and 

management 
Markina I. 

8 
Маркіна I. 

 

Розвиток тіньового підприємництва в 

Україні 

Журнал бізнес-економіки та 

управління 

Маркіна I. 

 

 

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 

Національні наукові конкурси 

1 

Збір та утилізація відходів в 

контексті підвищення якості 

соціальних послуг 

Помаз  Олександр 

Михайлович,  

к.е.н., доцент 

Конкурс студентських наукових робіт «Від 

студентського самоврядування – до 

самоврядування громад» Полтавської 

обласної ради 

Друга премія і диплом. 

Премія в розмірі  1 тис. грн. 

2 

Особливості безробіття в 

Полтавській області та в м. 

Полтава 

Помаз  Олександр 

Михайлович,  

к.е.н., доцент 

Конкурс студентських наукових робіт «Від 

студентського самоврядування – до 

самоврядування громад» Полтавської 

-  
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обласної ради 

Міжнародні наукові конкурси 

1     

2     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ 

3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи кафедрою 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.) 12 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
3 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 2 

1.4. всеукраїнських семінарів  

1.5. інших 8 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 11 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  

2.3. інших 11 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 17 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 6 

5 Участь в експертних радах, журі 4 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 47 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 14 
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8 
Інше (вказати)  

3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених кафедрою у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про 

проведення наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 

№ 

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.  Конференція (міжнародна) 
VIІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку» 
24-25 березня 2016 р. 

2.  Круглий стіл (вузівський) 
«Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій 

системі України» 
25 травня 2016 р. 

3.  
Теоретичний семінар  (кафедральний) «Підприємництво в ринковій економіці та його особливості в 

сільському господарстві» 

24 лютого 2016 р. 

4.  
Методичний семінар (кафедральний) «Інтерактивні методи навчання як чинник розвитку освітніх 

технологій» 
19 травня 2016 р. 

5.  
III Міжнародна науково-практична 

конференція 

Інформаційні технології та інноваційні методи у теорії і практиці 

сучасного бізнесу 

22-23 листопада 

2016 р. 

6.  
Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція 

Підприємництво в Україні:  

сучасний стан та перспективи розвитку 
28 листопада 2016 р. 

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

8.  Круглий стіл, обласний «Виклики та перспективи аграрної політики України». 05.04.2016 

9.  
ІV Міжнародна науково-практичної 

конференції 
«Економічний розвиток: теорія, методологія, управління» 

28-30.11. 

2016 р. 

10.  
Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція  

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності 

підприємств реального сектору економіки» 
28.10.2016 р. 

11.  
Круглий стіл  «Виклики та перспективи аграрної політики України» 05.04.2016 р. 

12.  
Круглий стіл  «Фізичний стан сучасного менеджера як форма виразу його 

іміджу» 

20.04.2016 р. 
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Студентські наукові заходи 

1.  Конференція (вузівська) 

Міжкафедральна конференція за результатами проходження 

комплексної практики з фаху студентами факультету економіки 

та менеджменту ОКР «Спеціаліст» 

31 березня 2016 р. 

2.  

Конференція (вузівська) Міжкафедральна конференція за результатами проходження 

стажування з фаху студентами факультету економіки та 

менеджменту ОКР «Магістр»  

13 вересня 2016 р. 

3.  
Конференція (вузівська) 

Студентська наукова конференція, присвячена Дню студента  17 листопада 2016 р. 

4.  
VІХ студентська наукова конференція 

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

5.  

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. 

6.  Круглий стіл, міжвузівський 
«Фізичний стан сучасного менеджера як форма виразу його 

іміджу» 
20.04.2016 

7.  Круглий стіл, внутрішньоакадемічний Етичний вимір професійної діяльності державного службовця 16.11.2016 

8.  Круглий стіл, внутрішньоакадемічний 
«Імідж як засіб формування позитивного враження про компанію 

та ключовий фактор її ділового успіху» 
30.11.2016 

9.  Круглий стіл, внутрішньоакадемічний 
«Фізичний стан сучасного менеджера як форма виразу його 

іміджу» 
02.12.2016 

10.  
Науково-практична студентська 

конференція  

За результатами вивчення дисципліни «Менеджмент і 

адміністрування (Адміністративний менеджмент)» (стн)  
24.05.2016 р. 

11.  
Науково-практична студентська 

конференція 

За результатами вивчення дисципліни «Менеджмент»  
10.11.2016 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 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
Дата  участі 
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ступінь, вчене 

звання) 

наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 
1 2 3 4 

1.  
Писаренко В.В., д.е.н., 

професор  

Член спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 Полтавської державної аграрної 

академії (9 засідань) 
Постійно (9) 

2.  
Писаренко В.В., д.е.н., 

професор 

Член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 Полтавського університету 

економіки і торгівлі ( 8 засідань) 
Постійно (8) 

3.  
Писаренко В.В., д.е.н., 

професор 

Організатор VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове 

забезпечення продуктового ринку» 
 

4.  
Писаренко В.В., д.е.н., 

професор  

Співорганізатор круглого столу «Розвиток виробництва органічної продукції в 

агропродовольчій системі України» 
 

5.  

Писаренко В.В., д.е.н., 

професор  

Член редакційної колегії Збірника наукових праць науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково -дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 

року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. 

 

6.  
Писаренко В.В., д.е.н., 

професор  
Член редакційної колегії Вісника ПДАА, №1-2, 2016  

7.  
Писаренко В.В., д.е.н., 

професор  
Член редакційної колегії НАУКОВІ ПРАЦІ ПДАА  

8.  
Макаренко П. М., 

д.е.н., професор  
член Спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 ПДАА Постійно (9 засідань) 

9.  
Макаренко П. М., 

д.е.н., професор 
член редакційної колегії науково-виробничого фахового журналу Вісник ПДАА  

10.  
Макаренко П. М., 

д.е.н., професор 
член редакційної колегії наукового фахового журналу Наукові праці ПДАА  

11.  
Помаз Ю.В., к.і.н., 

доцент 

Співорганізатор круглого столу «Розвиток виробництва органічної продукції в 

агропродовольчій системі України» 
25 травня 2016 

12.  
Воронько-Невіднича 

Т. В., к.е.н., доцент 

Член редакційної колегії Збірника наукових праць науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково -дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 

року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. 

 

13.  
Березіна Л.М., д.е.н., 

професор 

член Спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 ПДАА та  

К 08.804.01Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 

(ДДАЕУ) 

Постійно (17 засідань) 

14.  Березіна Л.М., д.е.н., член редакційної колегії наукового фахового журналу Вісник ПДАА  
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професор 

15.  
Дядик Т. В., к.е.н., 

доцент 
член Спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 ПДАА Постійно (9 засідань) 

16.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Офіційний опонент по захисту дисертації Дуди Володимира Петровича на тему: 

“Розвиток реструктуризаційного потенціалу підприємств молочної 

промисловості”, представлену до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.01 

в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки 

України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

11.03.2016 р.  

17.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Офіційний опонент по захисту дисертації Федорової Тетяни Володимирівни на 

тему: “Підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі”, 

представлену до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 14.083.02 у 

Житомирському національному агроекологічному університеті Міністерства 

освіти і науки України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

31.01.2016 р. 

18.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Офіційний опонент по захисту дисертації Прозорова Романа Геннадійовича на 

тему: “Формування та розвиток логістичної системи молочного скотарства у 

сільськогосподарських підприємствах”, представлену до захисту у спеціалізованій 

вченій раді К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті 

імені В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

05.07.2016 р. 

19.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Офіційний опонент по захисту дисертації Амеліної Юлії Сергіївни на тему: 

“Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств органічного 

овочівництва та плодівництва”, представлену до захисту у спеціалізованій вченій 

раді К 08.804.01 Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету Міністерства освіти і науки України на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 

28.10.2016 р. 

20.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Член експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення 

акредитаційної експертизи з підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050401 

«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» у Харківському 

національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва відповідно до 

25-27 лютого 2016 р. 
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Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження 

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах», наказу Міністерства 

освіти і науки України № 296 л від 23.02.2016 р. з 25 по 27 лютого 2016 р. 

21.  

Шаравара Тамара 

Олексіївна, доктор 

історичних наук, 

доцент 

Спеціалізована вчена рада з історичних наук Д.17.051.01 Запорізький національний 

університет 
Протягом року 

22.  

Шаравара Тамара 

Олексіївна,  

доктор історичних 

наук, доцент 

Спеціалізована вчена рада з історичних наук К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
Протягом року 

23.  

Шаравара Тамара 

Олексіївна,  

доктор історичних 

наук, доцент 

Член редакційної колегії електронного наукового фахового видання «Історія науки 

і біографістика» Протягом року 

24.  
Калініченко А. В., 

д.с.-г.н., професор 
Член редколегії журналу „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, Познань, Польща  

25.  
Калініченко А. В., 

д.с.-г.н., професор 
Член редколегії журналу «Вісник ПДАА»  

26.  
Калініченко А. В., 

д.с.-г.н., професор 

Член редколегії журналу „International Scientific E-Journal «Agricultural and 

Resource Economics»”, Електронний журнал, Харків, Україна 
 

27.  
Калініченко А. В., 

д.с.-г.н., професор 
рецензент у журналі „Logistyka”, Познань, Польща  

28.  
Калініченко А. В., 

д.с.-г.н., професор 

рецензент у журналі „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, Ченстохова, 

Польща 
 

29.  
Галич О. А., к.е.н., 

доцент 

Член спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 Полтавської державної аграрної 

академії за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(сільське господарство і АПК) 

 

30.  
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 

31.  
Махмудов Ханлар 

Зейналович, д.е.н., 

професор 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради ПДАА  з 2014 р. по теперішній 

час 
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32.  
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. 

33.  
Лозинська Т. М., д. 

держ. упр., професор 
Редакційна колегія збірника наукових праць ПДАА: серія «економічні науки» Протягом року 

34.  
Лозинська Т. М., д. 

держ. упр., професор 
Спеціалізована вчена рада ПДАА із захисту кандидатських дисертацій 

Протягом року 

35.  
Лозинська Т. М., д. 

держ. упр., професор 

Спеціалізована вчена рада Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) із 

захисту докторських дисертацій 

Протягом року 

36.  
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Член  редакційної колегії Экономико-правовой журнал «Бизнес, Образование, 

Право» / Росія  
з 2013 р. 

37.  
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Член редакційної колегії Вестник Волгоградского государственного университета / 

Росія  
з 2013 р. 

38.  
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Член  редакційної колегії Вопросы современной экономики / Росія  
з 2013 р. 

39.  
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Член  редакційної колегії MANEKO / Словаччина  
з 2014 р. 

40.  
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Член  редакційної колегії International Journal of Environmental and Science 

Education – IJESE / Нідерланди  
з 2016 р. 

41.  
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Експерт Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства 

освіти і науки України 
з 2001 р. 

42.  
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Член науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі 

спеціальності «Менеджмент» 
з 2016 р. 

43.  
Сазонова Т.О., к.е.н., 

доцент 

Голова науково-методичної ради» Полтавської державної аграрної академії зі 

спеціальності «Менеджмент 
з 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.  
Самойлик Ю.В., к.е.н., 

доцент 

Участь у міжнародному проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду»: вивчення досвіду м. Миргород щодо створення ОСББ та 

смт. Шишаки щодо реалізації освітніх програм (травень 2016 р.)  
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2.  
Самойлик Ю.В., к.е.н., 

доцент 

Участь у міжнародному проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду»: вивчення досвіду Сумської області щодо створення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (с. Хоружівка Сумьскої 

області, діяльність СОК «Господар – 2015»), та досвіду створення робочих 

місць (с. Липова Долина «Завод Кобзаренка» (травень 2016 р.)  

 

3.  Калініченко О. В. 

Підготовка студентів до “V Зимової Студреспубліки”. Тема: “Освіта й 

громадянське просвітництво – пріоритетні зони модернізації Полтави й 

України”, 5 – 7 лютого 2016 р. 
Грамота 

4.  Калініченко О. В. 

Підготовка студентів до Всеукраїнського турніру “Дебати” серед ВНЗ ІІІ-IV 

рівня акредитації, що є партнерами Проекту ПРООН і ЄС “Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду” 
 

5.  Калініченко О. В. 

Підготовлено наукову роботу студентів Полтавської державної аграрної 

академії до V конкурсу студентських наукових робіт з тематичного напряму 

“Сталий розвиток за участі місцевих громад”  
 

6.  Калініченко О. В. 

Підготовлено наукову роботу студентів Полтавської державної аграрної 

академії до конкурсу студентських наукових робіт “Від студентського 

самоврядування – до самоврядування громад”  
 

7.  Калініченко О. В. 

Підготовлено наукову роботу студентів Полтавської державної аграрної 

академії до конкурсу бізнес-планів в рамках “Школи з основ підприємницької 

діяльності “Молодь обирає бізнес”  
 

8.  Калініченко О. В. 

Підготовлено 9 наукових робіт студентів Полтавської державної аграрної 

академії до участі Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук 
 

9.  Калініченко О. В. 

Підготовлено 11 наукових робіт студентів Полтавської державної аграрної 

академії до участі в конкурсі “Завтра.UA”, що проходить у рамках 

Стипендіальної програми на основі Всеукраїнської благодійної організації 

“Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” 

 

10.  Калініченко О. В. 

За високий рівень у керуванні студентською науковою роботою «Роль 

лідерства у процесі забезпечення ефективної самоорганізації населення» та у 

підготовці студентки Лесюк Альони Станіславівни, яка нагороджена 

дипломом за перемогу у ΙΙ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 н. р. 

Нагороджений головою галузевої конкурсної комісії, деканом економічного 

факультету КНУ ім. Т. Шевченка, членом-кореспондентом НАН України, д. е. 

н., професором В. Д. Базилевичем. 

Грамота 
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11.  Калініченко О. В. 

За сприяння розвитку студентської науки та підготовку переможця ΙΙ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н. р. за напрямом «Економіка  та 

управління підприємствами», нагороджений ректором КНЕУ А. Ф. Павленком 

Подяка 

12.  
Шаравара Т. М., д.і.н., 

доцент 

15-16 квітня 2016 р. Міжнародний симпозіум "Українсько-польські 

архітектурні візії: Погляд крізь час та епохи" 
Диплом 

13.  
Калініченко А. В., д.с.-

г.н., професор 
VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki (VIII Загальнопольський фестиваль 

екоенергетики), 6-9.12.2016, м. Ополе, Польща 
 

14.  
Махмудов Ханлар 

Зейналович, д.е.н., 

професор 

З’їзд спілки економістів України  (7.11.2016 р.)  

 

 

http://www.kname.edu.ua/index.php/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/39-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9/1779-15-16-%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F-2016-%D1%80-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%83%D0%BC-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8
http://www.kname.edu.ua/index.php/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/39-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9/1779-15-16-%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F-2016-%D1%80-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%83%D0%BC-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво кафедри 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 
Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 31 

4 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього  

4.2. Наукові підрозділи кафедри, 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 
Навчально-тренінгова лабораторія 

«Менеджменту і адміністрування» 

1. Проблеми аграрного менеджменту на 

сучасному етапі розвитку економіки 

2. Державна аграрна політика та її вплив на 

менеджмент підприємств 

3. Трансформація функції адміністрування в 

менеджменті 

4. Гармонійний розвиток аграрної економіки 

Проведення науково-дослідних робіт в межах  

напряму наукової лабораторії, участь у 

всеукраїнських та регіональних конкурсах, 

олімпіадах, проведення круглих столів,  

науково-практичних  конференцій,  публікації  

статей і тез, тощо 

2 

Угода про створення філії 

кафедри маркетингу на 

виробництві з навчально-науково-

виробничої діяльності 

Цією угодою обидві сторони засвідчують свою 

домовленість про створення філії кафедри 

маркетингу на виробництві з метою: 

- практичного навчання студентів; 
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 - поліпшення якості підготовки майбутніх 

фахівців шляхом поєднання теоретичного та 

практичного навчання; 

- поглибленого вивчення новітніх технологій 

виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва, та її переробки; 

- формування навичок організаторської та 

суспільно-виховної роботи студентів; 

- проведення спільних наукових досліджень 

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 

1     

2     

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     
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2     

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді 

(надати загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і 

науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

Полтавський коледж 

вищого навчального 

закладу «Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна»  

Проведення спільних консультацій, 

науково-дослідні проекти і розробки з 

актуальних проблем у сфері освіти і 

науки; організація та забезпечення 

проходження на безоплатній основі 

виробничої та переддипломної 

практики здобувачів вищої освіти; 

участь в організації та проведенні 

науково-практичних і науково-

методичних конференцій та інших 

наукових заходів 

Договір № 2 від 

24 листопада 

2016 року, термін 

дії до 31 грудня 

2019 року 

 

2 Україна 

Полтавський інститут 

економіки і права 

вищого навчального 

Проведення спільних консультацій, 

науково-дослідні проекти і розробки з 

актуальних проблем у сфері освіти і 

Договір № 3 від 

24 листопада 

2016 року, термін 
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закладу «Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна» 

науки; організація та забезпечення 

проходження на безоплатній основі 

виробничої та переддипломної 

практики здобувачів вищої освіти; 

участь в організації та проведенні 

науково-практичних і науково-

методичних конференцій та інших 

наукових заходів 

дії до 31 грудня 

2019 року 

 Україна 

ТОВ «АПК 

Докучаєвські 

чорноземи» 

стажування студентів та аспірантів на 

базі академічних установ 

угода,  1.05.2014 

р. –1.05. 2019 р. 

проходження практики на 

зазначеному товаристві,   

проведення наукових 

досліджень,  впровадження 

результатів  курсових і 

дипломних робіт 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      

2      
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
5.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього (тез) 2 (73) 

з них,   

самостійно студентами 
(73) 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 6 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 6 

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.) 
11 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 11 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 9 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 9 

5.2.             – Міжнародних олімпіад  
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6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 2 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 2 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

Розділ 6. ІНШЕ (участь у конференціях) 
 

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

 (конференції, круглі столи, семінари тощо) 

Результати 

участі 

 (сертифікат, 

стаття, тези 

) 
1 2 3 4 

1.  
Писаренко В.В., 

д.е.н., професор 

47-а науково-методична  конференція викладачів та аспірантів «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» (м. Полтава, 18-19 березня 2016 р.) 
Тези 

2.  
Писаренко В.В., 

д.е.н., професор 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція Маркетингове забезпечення 

продуктового ринку. (м. Полтава, 17-18 травня 2016 року) 
Тези, стаття 

3.  

Шульга Л.В., 

к.е.н, професор 

кафедри 

47-а науково-методична  конференція викладачів та аспірантів «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» (м. Полтава, 18-19 березня 2016 р.) 
Тези 

4.  
Хурдей В.Д., 

к.е.н., доцент 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція Маркетингове забезпечення 

продуктового ринку. (м. Полтава, 17-18 травня 2016 року) 
Тези, стаття 

5.  
Комаріст О.І., 

к.е.н., доцент 

47-а науково-методична  конференція викладачів та аспірантів «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» (м. Полтава, 18-19 березня 2016 р.) 
Тези 

6.  
Комаріст О.І., 

к.е.н., доцент 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція Маркетингове забезпечення 

продуктового ринку. (м. Полтава, 17-18 травня 2016 року) 

Тези (3), 

стаття 

7.  
Даниленко В.І., 

к.е.н., доцент 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція Маркетингове забезпечення 

продуктового ринку. (м. Полтава, 17-18 травня 2016 року) 

Тези (4), 

стаття 
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8.  

Терещенко І.О., 

к.е.н., доцент 

кафедри 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція Маркетингове забезпечення 

продуктового ринку. (м. Полтава, 17-18 травня 2016 року) 
Тези, стаття 

9.  

Терещенко І.О., 

к.е.н., доцент 

кафедри 

Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 

27-28 січня 2016 р) 

Стаття 

10.  
Решетнікова 

О.В., к.е.н., 

доцент кафедри 

Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 

27-28 січня 2016 р) 

Стаття 

11.  
Решетнікова 

О.В., к.е.н., 

доцент кафедри 

47-а науково-методична  конференція викладачів та аспірантів «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» (м. Полтава, 18-19 березня 2016 р.) 
 

12.  
Решетнікова 

О.В., к.е.н., 

доцент кафедри 

Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 

27-28 січня 2016 р) 

Стаття (2), 

тези 

13.  
Калюжна Ю.П., 

к.е.н., доцент 

кафедри 

Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 

27-28 січня 2016 р) 

Тези, стаття 

14.  
Калюжна Ю.П., 

к.е.н., доцент 

кафедри 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція „Пріоритети розвитку 

національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів”. 
Тези 

15.  
Кошова Л.М.., 

асистент 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція Маркетингове забезпечення 

продуктового ринку. (м. Полтава, 17-18 травня 2016 року) 
Тези, стаття 

16.  
Кошова Л.М.., 

асистент 
V Международная научно-практическая конференция «Основы рационального 

природопользования» 
Тези 

17.  
Кошова Л.М.., 

асистент 

47-а науково-методична  конференція викладачів та аспірантів «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» (м. Полтава, 18-19 березня 2016 р.) 
Тези 

18.  
Кошова Л.М.., 

асистент 
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку 

національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів» 

Тези 

19.  
Демиденко 

Л.М., к.е.н., 

доцент 

Теоретичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Підприємництво в 

ринковій економіці та його особливості в сільському господарстві»  

(м. Полтава, 24 лютого  2016 р.) 

Тези 

20.  
Демиденко   Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавської Тези 



 31 

Л.М., к.е.н., 

доцент 
державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. 

Полтава, 18-19 травня 2016 р.) 

21.  
Демиденко 

Л.М., к.е.н., 

доцент 

47-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 р.) 

Т ези 

22.  
Демиденко 

Л.М., к.е.н., 

доцент 

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне 

забезпечення підприємницької діяльності», 20-21 квітня 2016 р. – Черкаси: Східноєвропейський 

університет економіки і менеджменту. 

Тези  

23.  
Дивнич О.Д., 

к.е.н., доцент 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інвестування та формування 

інвестиційного клімату в АПК», 29-30 жовтня 2015 р. 

Сертифікат, 

тези 

24.  
Дивнич О.Д., 

к.е.н., доцент 

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне 

забезпечення підприємницької діяльності», 20-21 квітня 2016 р. – Черкаси: Східноєвропейський 

університет економіки і менеджменту, 2016. 

Сертифікат, 

тези 

25.  
Дивнич О.Д., 

к.е.н., доцент 

Внутрівузівська конференція професорсько-викладацького складу академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2015 р., 18-19 травня – Полтава: ПДАА, 2016. 
Тези 

26.  
Дивнич О.Д., 

к.е.н., доцент 

47-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності», 15-16 березня 2016 р. – Полтава: ПДАА, 2016 
Тези 

27.  
Дядик Т.В., 

к.е.н., доцент 

47-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 р.) 

Тези 

28.  
Дядик Т.В., 

к.е.н., доцент 

  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 

2016 р.) 

Тези 

29.  
Дядик Т.В., 

к.е.н., доцент 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового 

ринку» (м. Полтава, 17-18 травня 2016 р.) 

Сертифікат, 

тези 

30.  
Дядик Т.В., 

к.е.н., доцент 
  Круглий стіл на тему: «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі 

України» (м. Полтава, 25 травня 2016 р.) 

 

31.  
Дядик Т.В., 

к.е.н., доцент 

Теоретичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Підприємництво в ринковій 

економіці та його особливості в сільському господарстві» (м. Полтава, 24 лютого  2016 р.) 
Тези 

32.  
Дядик Т.В., 

к.е.н., доцент 

  Методичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Інтерактивні методи 

навчання як чинник розвитку освітніх технологій» (м. Полтава, 19 травня 2016 р.) 
Тези 

33.  
Дядик Т.В., 

к.е.н., доцент 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління» / Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень науково-дослідний 

інститут соціально-економічного розвитку  (м. Прага, 28-30 листопада 2016 р.) 

Стаття 

34.  
Загребельна І.Л., 

к.е.н., старший 

Науково-методичні засади системи забезпечення якості освітньої діяльності: Матеріали 47-ї 

науково-методичної конференції викладачів і аспірантів ПДАА (м. Полтава, 15-16 березня 2016 
Тези 
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викладач р.). 

35.  
Калініченко О. 

В., к.е.н., доцент 

ІІ міжнародна наук.-практ. конференція «Стратегія збалансованого використання економічного, 

технологічногоита ресурсного потенціалу країни» (ПДАТУ, м. Камянець-Подільський, 1 червня 

2016 р.) 

Тези 

36.  
Калініченко О. 

В., к.е.н., доцент 

Круглий стіл на тему: «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі 

України» (м. Полтава, 25 травня 2016 р.) 
 

37.  
Коваленко М.В., 

к.е.н., доцент 

Теоретичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Підприємництво в ринковій 

економіці та його особливості в сільському господарстві» (м. Полтава, 24 лютого  2016 р.) 
Тези 

38.  
Коваленко М.В., 

к.е.н., доцент 

Методичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Інтерактивні методи навчання 

як чинник розвитку освітніх технологій» (м. Полтава, 19 травня 2016 р.) 
Тези 

39.  
Коваленко М.В., 

к.е.н., доцент 
Круглий стіл на тему: «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі 

України» (м. Полтава, 25 травня 2016 р.) 

 

40.  
Коваленко М.В., 

к.е.н., доцент 

ІІІ Міжнародна науково-практичної Інтернет-конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні 

механізми розвитку національної економіки» (м. Полтава, ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 

27 жовтня 2016 р.) 

Тези 

41.  
Коваленко М.В., 

к.е.н., доцент 

Міжнародна науково-практичної конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (м. Харків, ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва, 22 грудня 2016 р.) У друці 

Тези у друці 

42.  
Kovalenko M.V. International scientific and practical conference «Economics, management, law: socio-economic aspects 

of development» (Roma, Italy, 2016) 

Стаття 

43.  
Kovalenko M.V. International scientific and practical conference «Science and рractice» (Melbourne, Australia, 2016). У 

друці 

Стаття у 

друці 

44.  
Миколенко І. Г., 

к.е.н., доцент 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління» / Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень науково-дослідний 

інститут соціально-економічного розвитку  (м. Прага, 28-30 листопада 2016 р.) 

 

45.  
Миколенко І. Г., 

к.е.н., доцент 

Теоретичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Підприємництво в ринковій 

економіці та його особливості в сільському господарстві» (м. Полтава, 24 лютого  2016 р.) 

Тези 

46.  
Миколенко І. Г., 

к.е.н., доцент 

  Методичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Інтерактивні методи 

навчання як чинник розвитку освітніх технологій» (м. Полтава, 19 травня 2016 р.) 
Тези 

47.  

Миколенко І. Г., 

к.е.н., доцент 
Круглий стіл на тему: «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі 

України»   

(м. Полтава, 25 травня 2016 р.) 

 

48.  
Миколенко І. Г., 

к.е.н., доцент 

  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 

Тези 



 33 

2016 р.) 

49.  
Олійник Є.О.,  

к.е.н., ст. 

викладач 

V Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток 

соціально-економічних систем у трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 27-28 січня 2016 р.) 

Тези 

50.  
Писаренко С. В., 

к.с.-г.н., доцент 

Теоретичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Підприємництво в ринковій 

економіці та його особливості в сільському господарстві»  

(м. Полтава, 24 лютого  2016 р.) 

Тези 

51.  
Писаренко С. В., 

к.с.-г.н., доцент 

  Методичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Інтерактивні методи 

навчання як чинник розвитку освітніх технологій» (м. Полтава, 19 травня 2016 р.) 
Тези 

52.  

Писаренко С. В., 

к.с.-г.н., доцент 
Круглий стіл на тему: «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі 

України»   

(м. Полтава, 25 травня 2016 р.) 

 

53.  
Писаренко С. В., 

к.с.-г.н., доцент 

  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 

2016 р.) 

Тези 

54.  
Писаренко С. В., 

к.с.-г.н., доцент 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління» / Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень науково-дослідний 

інститут соціально-економічного розвитку  (м. Прага, 28-30 листопада 2016 р.) 

Тези 

55.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 

Теоретичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Підприємництво в ринковій 

економіці та його особливості в сільському господарстві» (м. Полтава, 24 лютого  2016 р.) 
Тези 

56.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 

  Методичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Інтерактивні методи 

навчання як чинник розвитку освітніх технологій» (м. Полтава, 19 травня 2016 р.) 
Тези 

57.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового 

ринку» (м. Полтава, 17-18 травня 2016 р.) 

Сертифікат, 

тези 

58.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 
  Круглий стіл на тему: «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі 

України» (м. Полтава, 25 травня 2016 р.) 

 

59.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 

IV науково-практична конференція «Християнська етика в освітньому просторі» на тему: 

«Актуальні проблеми незалежної України в контексті євроінтеграції» (м. Полтава, ПДАА, 

8 червня 2016 р.) 

 

60.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 

  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 

2016 р.) 

Тези 

61.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 

Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Управління ресурсним забезпеченням 

господарської діяльності підприємств реального сектору економіки» 

Тези 
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(м. Полтава, ПДАА, 28 жовтня 2016 р.) 

62.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підприємництво в Україні: сучасний 

стан та перспективи розвитку» (м. Полтава, ПДАА, 28 листопада 2016 р.) 

Тези 

63.  
Помаз Ю.В., 

к.і.н., доцент 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління» / Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень науково-дослідний 

інститут соціально-економічного розвитку  (м. Прага, 28-30 листопада 2016 р.) 

Стаття 

64.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Теоретичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Підприємництво в ринковій 

економіці та його особливості в сільському господарстві»  

(м. Полтава, 24 лютого  2016 р.) 

Тези 

65.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

  Методичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Інтерактивні методи 

навчання як чинник розвитку освітніх технологій» (м. Полтава, 19 травня 2016 р.) 
Тези 

66.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового 

ринку»  

(м. Полтава, 17-18 травня 2016 р.) 

Сертифікат, 

тези 

67.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 
  Круглий стіл на тему: «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі 

України»  (м. Полтава, 25 травня 2016 р.) 

 

68.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Международная научно-практической конференции, посвященной 25 годовщине Комратского 

государственного университета «Наука, Образование, Культура»,  «Ştiinţă, Educaţie, Cultură» (г. 

Комрат (Молдова) 4 февраля 2016 г.) 

 

69.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 

2016 р.) 

Тези 

70.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Міжнародна науково-практична 

конференція (20-22 травня 2016 р. Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія)) – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2016 

Тези 

71.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціально-економічних 

систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ,  

Національна металургійна академія 

Тези 

72.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління» (м. Прага, 28-30 листопада 2016 р.) 

Стаття 

73.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Інформаційно-консультаційний семінар-тренінг, проведений на базі Полтавської торгово-

промислової палати тренером і консультантом з питань експорту на європейські і міжнародні 

ринки, експертом ДП «Держзовнішінформ» Олегом Мирошниченко на тему: «Експорт до ЄМ: 

процес, філософія, можливості» (28 січня 2016 р.). 

 



 35 

74.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Семінар з бухгалтерського обліку, проведений Полтавською торгово-промисловою палатою на 

базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2 лютого 2016 р.) 

 

75.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

68-а Наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів 

університету. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016 

Тези 

76.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

VІІ Міжнародної науково-практична Інтернет-конференція «Забезпечення сталого розвитку 

аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» : 27-28 жовтня 2016 р., 

Дніпропетровськ 

Тези 

77.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція науковців, аспірантів та студентів 

«Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти»: 10 

листопада 2016 р. – Кам‘янець-Подільський, 2016 

Тези 

78.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (08 

жовтня 2016 р.), Луцьк, Луцький НТУ, 2016 

Тези 

79.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні 

механізми розвитку національної економіки», 27 жовтня 2016 р., Полтава. ПолтНТУ, 2016 

Сертифікат, 

Тези 

80.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективність економіки: проблеми 

сьогодення та майбутнього», 12-13 жовтня 2016 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2016 

Сертифікат, 

Тези 

81.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

Всеукраїнська наук.- практ. інтернет конф. «Теорія та практика менеджменту: реалії і 

перспективи розвитку»  Херсон., ХДАУ. – 29.06.2016 

Тези 

82.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Національне виробництво й економіка в умовах 

реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції», 

м.Камянець-Подільський (ПДАТУ), 28 жовтня 2016 року  

Тези 

83.  
Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація 

розвитку національного виробництва», м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р. 

Тези 

84.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 
Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні 

та практичні аспекти», 10-11 листопада 2016 р., Херсон, Херсонський Державний університет 

Тези 

85.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 
Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах 

інтеграційних процесів», 22 грудня 2016 р., Харків, Харкіський національний аграрнй 

університет ім. В.В. Докучаєва 

Тези 

86.  

Самойлик Ю.В., 

к.е.н., доцент 
Третя Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукове забезпечення 

розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики», Полтава, ПДАА 1 

грудня 

Тези 
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87.  
Сосновська 

О.О., к.е.н., 

доцент 

Теоретичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Підприємництво в ринковій 

економіці та його особливості в сільському господарстві»  

(м. Полтава, 24 лютого  2016 р.) 

Тези 

88.  
Сосновська 

О.О., к.е.н., 

доцент 

  Методичний семінар викладачів кафедри економіки підприємства «Інтерактивні методи 

навчання як чинник розвитку освітніх технологій» (м. Полтава, 19 травня 2016 р.) 
Тези 

89.  
Сосновська 

О.О., к.е.н., 

доцент 

  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 

2016 р.) 

Тези 

90.  
Сосновська 

О.О., к.е.н., 

доцент 

Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Управління ресурсним забезпеченням 

господарської діяльності підприємств реального сектору економіки» 

(м. Полтава, ПДАА, 28 жовтня 2016 р.) 

Тези. Стаття 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 

постійно здійснювати роботу з підвищення якості підготовки спеціалістів з урахуванням змін економічної ситуації в 

Україні. Особливу увагу приділяти магістратурі та аспірантурі; 

• створити умови підготовки да видання викладачами опорних конспектів лекцій з дисциплін, не забезпечених 

підручниками (навчальними посібниками); 

• забезпечити кафедру коштами на творчі відрядження викладачів, придбання науково-методичної літератури з 

навчальних дисциплін кафедри; 

• підвищити інтенсивність виховної роботи серед студентів з орієнтацією на специфіку поведінки людей в умовах 

ринкових відносин; 

• посилити підготовку нових спеціальних курсів лекцій, практичних і семінарських занять, тестування в нових 

напрямках підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальності «Маркетинг»; 

• досягти підвищення рівня економічної підготовки фахівців неекономічного профілю; 

• поліпшити підготовку магістрів і аспірантів з орієнтацією використання їх як штатних працівників кафедри зі 

спеціалізацією на викладанні дисциплін, які недостатньо забезпечені резервом кадрів; 

• систематизувати зв'язок кафедри і відділу кадрів ПДАА з випускниками, незалежно від того у якій сфері економіки 

вони працюють; 

• • посилити науково-практичну роботу із реформованими аграрними підприємствами з метою підвищення їх 

конурентоздатності. 
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№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 

1.  
Шаравара Т.О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навчальний посібник для аспірантів / Т.О. Шаравара – К.: 

Видавництво Ліра-К, 2016. – 256 с. 

2.  
Дедухно А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум для здобувачів  вищої освіти аграрних вищих навчальних 

закладів III–IV рівнів акредитації / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко.– К. : Видавництво Ліра-К, 2016.– 180 с. 

3.  
Лифар А. А. English for specific purposes: навч.посібник [з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» 

для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина»] / Лифар А. А. – К.: Видавництво Ліра-К., 2016. – 192 с.  

4.  

Лифар А. А. English for specific purposes: навч.посібник [з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» 

для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»]  / Лифар А. А. – К.: 

Видавництво Ліра-К., 2016. – 209 с. 
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5.  

Ніколаєнко Ю.О. Business English: навчальний посібник [ з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська) для студентів 

спеціальностей: 8.09010101 «Агрономія», 8.09010108 «Насінництво та насіннєзнавство», 8.04010602 «Прикладна екологія та 

збалансоване природокористування»] / Ю.О. Ніколаєнко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 194 с.  
 

6.  

Сільчук О. В. English for students of agriculture: Навчальний посібник [для здобувачів вищої освіти спеціальностей 6.090101 

«Агрономія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»] / О. В. Сільчук. – 

К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 216 с. 

 

7.  

Савенкова О.О. Lingua Latina: Навчальний посібник [з дисципліни «Латинська мова» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Ветеринарна медицина»]  / О.О. Савенкова. – К.: Ліра, 2016. – 213 с.  

 

8.  

Тагільцева Я.М. English for Specific Purposes: навчальний посібник [з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» для 

студентів спеціальностей 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» та 8.03060101  «Менеджмент організацій та 

адміністрування»] / Я.М. Тагільцева, Ю.О. Ніколаєнко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 196 с.  

 

9.  
Ясковець І. І. Моделювання та прогнозування стану довкілля: Навчальний посібник / І. І. Ясковець, Т. Ю. Осипова, Д. Ю. Касаткін, 

Н. М. Протас. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016.  

10.  
Маренич М. М., Кондртюк М. І., Копішинська О. П., Уткін Ю. В. Інформаційні технології в агрономії: навчальний посібник. – 

Харків: «Фінарт», 2017. – 432 с.. 

11.  
Галич. О. А. Управління інформаційними зв’язками та бізнес процесами: навчальний посібник / О. А. Галич., О. П. Копішинська, 

Ю. В. Уткін. – Харків: Фінарт, 2016. – 244 с. 

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

13.  
Маркина И.А. Логистика и управление цепями  поставок. Теория и практика:  учеб. пособие / В.Н. Гончаров [и др.]. Минск: 

Мисанта, 2015. – 464 с. (56 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 
«Звукоізоляційна панель 

касетного типу» 

Патент України на 

корисну модель 
24.06.2016 

власник 

охоронного 

документа 

ПДАА 

Калініченко А.В., 

Сакало В.М., 

Прасолов Є.Я. 

2 

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. 

3 

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. 

4 

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. 

Свідоцтва авторського права 

1      

2      



 44 

 

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в 

звітному періоді додається на ___________ арк. 


