
 

НАУКОВО-ДОСЛIДНА РОБОТА 
 

З 2011 року викладачі кафедри брали участь у науково - технічній 
підпрограмі № 2 «Розробити науково прикладні основи ефективного розвитку 
аграрного сектору економіки» (держ. реєстр. номер 0111U002537) Науково-
дослідного інституту стратегії соціально-економічного розвитку АПВ півдня 
України на 2011-2015 роки «Науково-методологічне забезпечення підвищення 
економічної ефективності та розвитку соціально спрямованого 
агропромислового виробництва» під керівництвом д.е.н., професора Яворської 
Т.І. Робота науковців кафедри подана в таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1  - Науково-дослідна робота на 2011-2015 роки 
Шифр та назва теми, етап затвердженої 

програми Виконавці Очікуваний ефект 

1 2 3 

Розділ 2.1: «Ефективне функціонування 
аграрного сектору в умовах ринку» 
 

Яворська Т. І., 
д. е. н., професор 
Болтянська Л.О., 
к.е.н., доцент 
Власюк Ю.О., к.е.н., 
доцент 
Лисак О.І., к.е.н., 
доцент 

Підвищення показників 
економічної ефективності 
виробничо-господарської 
діяльності 

2.1.10 Узагальнити основні чинники сприяння 
розвитку малого бізнесу в сільському 
господарстві 

Яворська Т. І., 
д. е. н., професор 
 

Моделювання основних 
чинників впливу на 
розвиток суб’єктів малого 
бізнесу в сільському 
господарстві з врахуванням 
факторів зовнішнього 
середовища 

2.1.11 Обґрунтувати заходи щодо 
вдосконалення процесу відтворення 
багаторічних насаджень 

Болтянська Л.О., 
к.е.н., доцент 
Власюк Ю.О., к.е.н., 
доцент 

Обґрунтувати заходи щодо 
вдосконалення процесу 
відтворення багаторічних 
насаджень 

2.1.12 Дослідити використання трудового 
потенціалу сільськогосподарських 
підприємств 

Лисак О.І., к.е.н.,  
доцент 

Аналіз ефективності 
використання трудового 
потенціалу 
сільськогосподарських 
підприємств 

Розділ 2.2. Стратегія розвитку АПК 

Грицаєнко Г.І., 
к.е.н., доцент 
Тебенко В.М., к.е.н., 
доцент 
Андрєєва Л.О., 
к.е.н., доцент 
Педченко Г.П., 
к.е.н., доцент 
Завадських Г.М., 
к.е.н., доцент 

Покращення показників 
конкурентоспроможності 
підприємств АПК в 
мінливих умовах ринкового 
середовища 



 

Грицаєнко М.І., 
аспірант 

2.2.16 Проаналізувати  інноваційну 
діяльність підприємств АПК регіону 

Грицаєнко Г.І., 
к.е.н., доцент 
Тебенко В.М., к.е.н., 
доцент 
 

Аналіз факторів, що 
впливають на інноваційну 
діяльність підприємств 
АПК регіону 

2.2.17 Розробити методичні рекомендацій 
щодо зміцнення конкурентної позиції 
підприємства в сучасних умовах 

Андрєєва Л.О., 
к.е.н., доцент 
 

Визначення найдоречніших 
методів, прийомів, 
принципів щодо зміцнення 
конкурентної позиції 
підприємства відповідно до 
сучасних умов 

2.2.18 Розробити методичні рекомендації 
щодо підвищення ефективності управління 
інвестиціями аграрних підприємств 

Завадських Г.М., 
к.е.н., доцент 
 

Обґрунтування заходів 
щодо вдосконалення 
стратегії управління 
інвестиціями аграрних 
підприємств 

2.2.19 Узагальнити основні чинники 
сприяння розвитку інноваційної діяльності 
в аграрній сфері 

Шпикуляк О.Г., 
д.е.н., ст. наук.  
співроб.; 
Грицаєнко М.І., 
аспірант 

Модель інноваційного 
розвитку аграрної сфери 
району 

2.2.20 Удосконалити механізм управління 
іміджем ВНЗ 

Педченко Г.П., 
к.е.н., доцент 

Методичні рекомендації 
щодо управління іміджем 
ВНЗ 

 
З 2016 року викладачі кафедри беруть участь у науково - технічній 

підпрограмі № 3 «Розробити науково-методичні основи формування та 
ефективного розвитку підприємництва в регіоні» (держ. реєстр. номер 
0116U002739) Науково-дослідного інституту стратегії соціально-економічного 
розвитку АПВ півдня України на 2016-2020 роки «Науково-методичні основи 
регулювання соціально-економічного розвитку регіону» під керівництвом 
д.е.н., професора Яворської Т.І. Робота науковців кафедри подана в таблиці 8.2. 

Таблиця 8.2  - Науково-дослідна робота на 2016-2020 роки 
Шифр та назва теми, етап затвердженої 

програми 
Виконавці Очікуваний ефект 

Розділ 2.1. Стратегічні напрями  розвитку 
підприємництва в регіоні 
 

Яворська Т. І., 
д. е. н., професор; 
Андрєєва Л. О., 
к. е. н., доцент; 
Педченко Г.П., 
к. е. н., доцент; 
Власюк Ю.О. 
к.е.н., доцент 

Зміцнення конкурентної 
позиції підприємств регіону 

Розділ 2.2. Соціально-економічна 
ефективність діяльності торговельних 
підприємств в регіоні 

Тебенко В.М., 
к .е. н., доцент; 
Болтянська Л.О., 
к .е. н., доцент; 

Підвищення показників 
соціально-економічної 
ефективності діяльності 
торговельних підприємств в 
регіоні 



 

Лисак О.І., к. е. н., 

доцент 

Розділ 2.3. Розвиток та ефективність 
інвестиційної та біржової діяльності в 
регіоні 

Грицаєнко Г. І., 
к. е. н., доцент; 
Завадських А.М., 
к. е. н., доцент; 
Грицаєнко М. І., 
к. е. н., ст. викладач 

Підвищення показників 
ефективності інвестиційної 
та біржової діяльності в 
регіоні 

 
Кількість надрукованих робіт у наукових виданнях України за 

навчальний рік – 26 од. 
 
1. Яворська Т.І.    Ефективність виробництва продукції скотарства у 

сільськогосподарських підприємствах регіону/ Т.І. Яворська // Вісник ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки» / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 
Харків, 2015. – № 3, С. 33–45. (Наукове фахове видання) 

2. Яворська Т.І. Доцільність галузевого підходу у віднесенні до суб’єктів 
підприємництва в сільському господарстві / Т.І. Яворська // Матеріали 
всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи 
сталого розвитку АПК півдня України (у друці) (тези доповіді) 

3. Яворська Т.І. Малий бізнес в аграрному підприємництві та особливості 
класифікації  його суб’єктів / Т.І. Яворська // Збірник наукових праць ТДАТУ 
(економічні науки)  – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 
– 2016 (у друці)  (Наукове фахове видання) 

4. Дідур В.А. Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів 
інтенсифікації землеробства [Електронний ресурс] / В.А. Дідур, І.М. Грицаєнко, 
Г.І. Грицаєнко // Науковий вісник ТДАТУ. – 2016. – вип. 6, Т. 1 – С. 22-34. – 
Режим доступу : http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf6t1/5.pdf. (Наукове 
фахове видання) 

5. Грицаєнко Г.І. Інвестиції в технічне забезпечення аграрного 
виробництва [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // 
Економіка та суспільство. – 2016. – вип. 3. – Режим доступу : 
http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3 (Наукове фахове 
видання) 

6. Тебенко В.М. Інноваційна діяльність промислових підприємств 
України. / В.М. Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету  (економічні науки), Мелітополь. - №1 (29). -  
2015 р.- С.69-73. (Наукове фахове видання)  

7. Tebenko V.M. Advanced technologies and properties development and 



 

implementation in Ukraine / V.M. Tebenko // Приднепровский научный вестник  
Том: 12 Год: 2015 р. Страницы: 1813-1817  eLIBRARY.RU (РИНЦ)  
(Наукометричне фахове видання) 

8. Болтянська Л.О. Організаційно-економічні основи формування та 
розвитку аграрного ринку /Л.О.Болтянська // Збірник наукових праць ТДАТУ 
(економічні науки)  – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 
– 2016 (у друці)  (Наукове фахове видання) 

9. Болтянська Л.О. Напрями підвищення економічної ефективності 
виробництва продукції в галузі тваринництва/Л.О.Болтянська // Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток аграрної 
сфери» в рамках ІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Київський 
технічний ярмарок 2016». Київ, НУБіП 2016.- 19-21с. (тези доповіді) 

10. Андрєєва Л.О. Аналітична оцінка діяльності м’ясопереробних 
підприємств регіону/ Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак/Науково-виробничий журнал 
«Інноваційна економіка», №1-2, 2016 (61). С. 141-146 (0,8 друк. арк.) (Ринц, 
Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання) 

11. Андрєєва Л.О. Аналітична оцінка підприємницької діяльності 
м’ясопереробних підприємств регіону / Л.О. Андрєєва // Матеріали 
всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи 
сталого розвитку АПК півдня України (у друці) (тези доповіді)  

12. Андрєєва Л.О. Методичні аспекти стратегічного розвитку підприємств/ 
Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Науковий журнл «Бізнес-інформ», № 6, 2016 (у 
друці) (Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics, 
Index Copernicus та ін.) (Наукометричне фахове видання)  

13. Завадських  Г.М. Передумови підвищення ефективності управління 
підприємствами АПК України / Г.М. Завадських // Науковий економічний 
журнал  – “Інтелект XXI”.- 2015.- №3.- С. 22-26. (Наукове фахове видання) 

14. Завадських  Г.М. Особливості розвитку інтелектуального капіталу в 
Україні/ Г.М. Завадських // Матеріали Круглого столу «Інтелектуальний капітал 
як основа інвестиційного розвитку», НАУХТ, 13.05 2016р. (у друці) (тези 
доповіді) 

15. Завадських Г.М. Інвестиційна політика регіонів/ Г.М. Завадських//  
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та 
перспективи сталого розвитку АПК півдня України (у друці) (тези доповіді) 

16. Завадських Г.М. Диференціація та концентрація регіонів на ринку кави/ 
Г.М. Завадських// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки)  – 
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2016 (у друці)  
(Наукове фахове видання) 



 

17. Лисак Л.О. Аналітична оцінка діяльності м’ясопереробних підприємств 
регіону/ Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак/Науково-виробничий журнал «Інноваційна 
економіка», №1-2, 2016 (61). С. 141-146 (0,8 друк. арк.) (Ринц, Index 
Copernicus) (Наукометричне фахове видання) 

18. Лисак О.І. Методичні аспекти стратегічного розвитку підприємств/ Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак // Науковий журнл «Бізнес-інформ», № 6, 2016 (у друці) 
(Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics, Index 
Copernicus та ін.) (Наукометричне фахове видання)    

19. Власюк Ю.О. Державна підтримка молочного скотарства: стан і 
перспективи/ Ю.О. Власюк, Г.П. Педченко// Збірник наукових праць ТДАТУ 
(економічні науки)  – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 
– 2015. – № 1 (29). – С. 29-33.  (Наукове фахове видання) 

20. Власюк Ю.О. Особливості моделювання інвестиційного процесу в 
аграрному секторі  / Ю.О. Власюк, Г.П. Педченко// Вісник Хмельницького 
національного університету (економічні науки)  – Хмельницький. – 2016. – № 3 
(у друці) (Index Copernicus, Google Scholar) (Наукометричне фахове 
видання)  

21. Власюк Ю.О. Особливості державної підтримки молочного скотарства 
в Україні / Ю.О. Власюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України 
(у друці) (тези доповіді) 

22. Pedchenko G.P. Peculiarities of entrepreneurship development in 
agricultural sector/ G.P. Pedchenko // // Матеріали всеукраїнської науково-
практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК 
півдня України (у друці) (тези доповіді) 

23. Педченко Г.П. Державна підтримка молочного скотарства: стан і 
перспективи/ Ю.О. Власюк, Г.П. Педченко// Збірник наукових праць ТДАТУ 
(економічні науки)  – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 
– 2015. – № 1 (29). – С. 29-33. (Наукове фахове видання) 

24. Педченко Г.П. Особливості моделювання інвестиційного процесу в 
аграрному секторі  / Ю.О. Власюк, Г.П. Педченко// Вісник Хмельницького 
національного університету (економічні науки)  – Хмельницький. – 2016. – № 3 
(у друці) (Index Copernicus, Google Scholar) (Наукометричне фахове 
видання)   

25. Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній 
сфері / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2015. – №8. – С. 292-298. – Режим доступу : http://global-
national.in.ua/archive/8-2015/60.pdf (Наукове фахове видання)  

26. Шпикуляк О.Г. Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної 



 

сфери / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко // Бізнес Інформ. – 2016. – №6. – (у 
друці) (Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics, 
Index Copernicus та ін.) (Наукометричне фахове видання)  

 
Кількість опублікованих робіт методичного характеру за навчальний 

рік – 4 од. 
  

1. Яворська Т.І. Удосконалення професійної підготовки фахівців 
спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"/Т.І. Яворська// 
Збірник  науково-методичних  праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-
виховного процесу в вищому навчальному закладі». За ред. В.М. Кюрчева. – 
Мелітополь: Мелітопольська типографія «Люкс», 2016 (у друці) (Науково-
методичне видання) 

2. Власюк Ю.О. Роль інформаційних технологій в освітньому процесі 
/Ю.О. Власюк // Збірник  науково-методичних  праць ТДАТУ «Удосконалення 
навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі». За ред. В.М. 
Кюрчева. – Мелітополь: Мелітопольська типографія «Люкс», 2016 (у друці) 
(Науково-методичне видання) 

3. Педченко Г.П., Мілько Д.О. Iнновацiйнi форми та методи навчання у 
вищих навчальних закладах// Збірник  науково-методичних  праць ТДАТУ 
«Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. 
За ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь: Мелітопольська типографія «Люкс», 2016 
(у друці) (Науково-методичне видання) 

4. Болтянська Л.О. Використання активних методів навчання у вищих 
навчальних закладах / Болтянська Л.О., Болтянський Б.В. // Збірник  науково-
методичних  праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу в 
вищому навчальному закладі. За ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь: 
Мелітопольська типографія «Люкс», 2016 (у друці) (Науково-методичне 
видання)  
 

Таблиця 8.3 – Кількість надрукованих робіт  
професорсько-викладацького складу кафедри 

№ Виконавцi Статті Доповіді (тези 
конференцій) 

1. Яворська Т.І. 3 1 
2. Грицаєнко Г.І. 2 - 
3. Тебенко В.М. 2 - 
4. Болтянська Л.О. 2 1 
5. Андрєєва Л.О. 2 1 
6. Педченко Г.П. 3 1 
7. Завадських Г.М. 2 2 
8. Власюк Ю.О. 3 1 
9. Лисак О.І. 2 - 
10. Грицаєнко М.І. 2 - 



 

Всього 23 7 
 

Викладачі кафедри брали участь у науково-практичних конференціях. 
Таблиця 8.4 – Участь у конференціях – 12 од. в т.ч.: 10 – всеукраїнських; 

                                                                           2 – міжнародних                           

№ ПІБ Назва конференції Місце 
проведення 
конференції 

Тема доповіді 

1 2 3 4 5 

1. Яворська Т.І. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Підприємницька 
діяльність в 
сільському 
господарстві та роль 
малого бізнесу в її 
здійсненні 

2. Грицаєнко Г.І.

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Пріоритетні напрями 
інтенсифікації 
землеробства 

3. Тебенко В.М. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Інноваційна 
діяльність 
підприємств України 

4. Андрєєва 
Л.О. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Аналітична оцінка 
підприємницької 
діяльності 
м’ясопереробних 
підприємств регіону 

5. Болтянська 
Л.О. 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Інноваційний розвиток 
аграрної сфери» в рамках ІІІ 
Міжнародної спеціалізованої 
виставки «Київський 
технічний ярмарок 2016» 

17-18 березня 
2016 р., 

Київ, НУБіП 
 

Напрями підвищення 
економічної 
ефективності 
виробництва 
продукції в галузі 
тваринництва 

6. Болтянська 
Л.О. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Сучасні тенденції 
розвитку ринку 
продукції садівництва 
в регіоні 

7. Педченко 
Г.П. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Особливості розвитку 
підприємництва в 
аграрному секторі 



 

8. Завадських 
Г.М. 

Круглий стіл 
«Інтелектуальний капітал як 
основа інвестиційного 
розвитку», НАУХТ 

13.05.2016 р.,  
НАУХТ 

Особливості розвитку 
інтелектуального 
капіталу в Україні 

9. Завадських 
Г.М. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Інвестиційна політика 
регіонів 

10. Власюк Ю.О. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Підтримка 
підприємницької 
діяльності 
підприємств молочно-
продуктового під 
комплексу 

11. Лисак О.І. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Актуальні проблеми 
реалізації 
сільськогосподарської 
продукції 

12. Грицаєнко 
М.І. 

Всеукраїнська  науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК 
півдня України»  

квітень - травень 
2016 р., ТДАТУ 

Розвиток інститутів 
інноваційної 
діяльності в аграрній 
сфері 

 
Викладачами кафедри було надано відгуки на автореферати 

докторських та кандидатських дисертацій. 
 
Таблиця 8.5 - Відгуки на автореферати – 40 од., в т.ч.: 
                                                                        - докторських – 12 од.; 
                                                                        - кандидатських – 28 од. 

Рецензент Здобувач Тема дисертації Місце, дата захисту 
Автореферати докторських дисертацій 

1 Яворська Т.І. Копитко М.І. 

Комплексне забезпечення 
економічної безпеки 

підприємств (на матеріалах 
підприємств транспортного 

машинобудування) 

ВНЗ «Університет 
економіки та права 
«КРОК», 22.10.15 

2 Яворська Т.І. Гончаренко О.В. 
Інституціональне регулювання 

розвитку інновацій в 
агропромисловому виробництві 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет, 13.10.15 

3 Яворська Т.І. Сумець О.М. 
Логістична діяльність 

підприємств олійно-жирової 
галузі та оцінка її ефективності 

Національний 
університет харчових 
технологій, 04.03.16 

4 Яворська Т.І. Гончаренко О.Г. 
Управління ресурсним 

потенціалом виробничого 
комплексу кримінально-

Одеський 
національний 
політехнічний 



 

виконавчої системи України університет, 
17.02.2016 

5 Яворська Т.І. Калашнікова 
Т.В. 

Теоретико-методологічні та 
практичні засади державної 

підтримки розвитку аграрного 
сектора України 

Миколаївський 
національний 

аграрний 
університет, 01.04.16 

6 Яворська Т.І., 
Андрєєва Л.О. Колодійчук В.А. 

Ефективність логістичних 
систем у  зернопродуктовому 

підкомплексі АПК 

Львівський 
національний 

аграрний університет, 
28.10.15 

7 Яворська Т.І., 
Прус Ю.О. Москаленко А.М. 

Формування ефективного 
використання 

сільськогосподарських земель 
Полісся України в ринкових 

умовах 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокористування 
України 
29.12.15 

8 Яворська Т.І. Чемерис В.А. 

Інноваційні основи формування 
та розвитку інфраструктури 

аграрного ринку регіону 

ДУ «Інститут 
регіональних 

досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН 

України», м. Львів, 
14.12.15 

9 Яворська Т.І. Козак Л.В. 

Формування стратегій 
позиціювання продукції 
аграрних підприємств на 

вітчизняному та світовому 
ринках 

ДВНЗ «Київський 
національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана», 

7.10.15 

10 Яворська Т.І., 
Завадських Г.М. Новікова Н.Л. 

Державне регулювання 
економічних інтересів аграрної 

сфери 

Національний 
науковий центр 

«Інститут аграрної 
економіки», 26.04.16 

11 Яворська Т.І., 
Лисак О.І. Ходаківська О.В. 

Організаійно-економічне 
регулювання екологізації 
аграрного виробництва 

Національний 
науковий центр 

«Інститут аграрної 
економіки», 05.07.16 

12 Яворська Т.І., 
Завадських Г.М. Безус Р.М. 

Формування організаційно-
економічних засад розвитку 

виробництва органічної 
продукції 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет, 29.12.15 

Автореферати кандидатських дисертацій 

1 Яворська Т.І. Жмурко І. В. 
Розвиток системи пенсійного 

страхування сільського 
населення в Україні 

Національний 
науковий центр 

«Інститут аграрної 
економіки» м. Київ, 

4.11.15 

2 Яворська Т.І., 
Яцух О.А. Гаврилюк В.М. Розвиток фінансового лізингу в 

сільському господарстві 

Національний 
науковий центр 

«Інститут аграрної 
економіки» м. Київ, 

2.12.15 



 

3 Яворська Т.І. Харченко Т.О. 

Економічне обґрунтування 
інноваційної діяльності 
сільськогосподарських 

підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва, 

8.09.15 

4 Яворська Т.І., 
Грицаєнко Г.І. Задорожня Л. М. 

Інституційне забезпечення 
розвитку ринку інновацій в 

аграрній сфері 

Вінницький 
національний 

аграрний університет, 
04.12.15 

5 Яворська Т.І. Шкода М.С. 

Економіко-організаційні важелі 
регуляторної політики 

інноваційного розвитку 
економіки України 

ВНЗ «Університет 
економіки та права 
«КРОК», 23.11.15 

6 Яворська Т.І. Тимошевська Т.І. 

Економічний механізм 
управління земельними 

ресурсами 
сільськогосподарських 

підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва, 

22.09.15 

7 Яворська Т.І. Лисенко В.А.  

Формування ефективного 
економічного механізму в 

сільськогосподарських 
підприємствах 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва, 

16.02.16 

8 Яворська Т.І. Могилат М. Г. 

Стратегія ефективного 
використання земель 

сільськогосподарських 
підприємств 

Полтавська державна 
аграрна академія, 

15.04.16 

9 Яворська Т.І. Дудник Олена 
Василівна   

Інвестиційні механізми 
управління ресурсним 
потенціалом аграрних 

підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва, 

30.06.16 

10 Яворська Т.І., 
Грицаєнко Г.І. Комарова І.Л. 

Розвиток інвестиційної 
діяльності в аграрних 

підприємствах 

Національний 
науковий центр 

«Інститут аграрної 
економіки», 29.09.15 

11 Яворська Т.І., 
Грицаєнко Г.І. Пришляк Н. В. 

Ефективність виробництва 
біопалива на підприємствах 
бурякоцукрового комплексу 

Вінницький 
національний 

аграрний університет  
28.12.15 

12 Яворська Т.І., 
Грицаєнко Г.І. Калашніков А.О. 

Інвестиційне забезпечення  
розвитку 

сільськогосподарських 
підприємств 

Дніпропетровський 
державний аграрно-

економічний 
університет, 12.05.16 

13 Яворська Т.І., 
Болтянська Л.О. Науменко І. В. 

Забезпечення ефективності 
використання матеріально-
технічної бази сільського 

господарства 

Кіровоградський 
національний 

технічний 
університет  

25.12.15 

14 Яворська Т.І., 
Завадських Г.М. Стариченко М.А. 

Інвестиційна діяльність 
сільськогосподарських 

підприємств 

Білоцерківський 
національний 

аграрний 



 

університет, 22.07.15 

15 Яворська Т.І., 
Лисак О.І. Кузьменко О. А. 

Економічна ефективність 
виробництва круп’яних культур 

сільськогосподарськими 
підприємствами 

Білоцерківський 
національний 

аграрний 
університет, 21.07.15 

16 Яворська Т.І., 
Лисак О.І. Дідур К. М. 

Формування системи 
управління персоналом 
аграрних підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва, 

22.09.15 

17 Яворська Т.І., 
Лисак О.І. Большая О.В. 

Розвиток ринку праці та 
державне регулювання 
зайнятості населення 

Полтавська державна 
аграрна академія, 

22.10.15 

18 Яворська Т.І., 
Власюк Ю.О. Дашевська Н.С. 

Розвиток маркетингової 
діяльності 

сільськогосподарських 
підприємств на ринку продукції 

тваринництва 

Полтавська державна 
аграрна академія, 

22.10.15 

19 Яворська Т.І., 
Лисак О.І. Ткаченко С.М. 

Управління економічною 
стійкістю аграрних 

підприємств 

Подільський 
державний  аграрно-

технічний 
університет 

Міністерства освіти і 
науки України, 

10.07.15. 

20 Андрєєва Л.О. Гуля Ю.В. 
Використання брендингу 

підприємствами галузі 
птахівництва 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет, 22.01.16 

21 Андрєєва Л.О. Гаврик О. Ю. 
Управління витратами 
підприємств яєчного 

птахівництва 

Білоцерківський 
національний 

аграрний 
університет, 22.07.15 

22 Андрєєва Л.О. Масляєва О.О. 
Підвищення 

конкурентоспроможності 
молокопереробних підприємств 

Дніпропетровський 
державний аграрно-

економічний 
університет, 
07.07.2016 

23 Болтянська Л.О. Корчинська О.О. 
Розвиток підприємництва в 
сфері сільського зеленого 

туризму 

Білоцерківський 
національний 

аграрний 
університет, 15.01.16 

24 Болтянська Л.О. Яснолоб І.О. Формування та розвиток ринку 
плодоовочевої продукції 

Полтавська державна 
аграрна академія,  

30.06.16 

25 Тебенко В.М. Голович Н.М. 

Економічна безпека 
функціонування 

сільськогосподарських 
підприємств 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокористування 



 

України, 25.12.15 

26 Тебенко В.М. Муллер М. В. 
Формування інноваційного 
розвитку м’ясопереробних 

підприємств 

Полтавська державна 
аграрна академія, 

30.06.16 

27 Власюк Ю.О. Мартинюк Г. П. 

Організаційно-економічні 
засади відродження скотарства 

в сільськогосподарських 
підприємствах 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет, 25.02.16 

28 Власюк Ю.О. Прозоров Р.Г. 

Формування та розвиток 
логістичної системи молочного 

скотарства у 
сільськогосподарських 

підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва, 

05.07.16 
 
Проведено рецензування навчального підручника – 1 од.: 
1. Д.е.н., проф. Яворською Т.І.  проведено рецензування навчального 

підручника Андрійчука В.Г. «Економіка підприємств агропромислового 
комплексу», представленої на здобуття премії Національної академії аграрних 
наук України. 
  

Проведено рецензування наукової монографії – 1од.: 
1. Яворська Т.І. – рецензування наукової монографії к.е.н., доцента 

Боровік Л.В. «Управління фінансовими та інвестиційними ресурсами в 
аграрний сектор регіону». 

 
Викладачі кафедри брали участь у Сьомій міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2016» з доповіддю на семінарі «Впровадження 
автоматизованої системи керування ВНЗ «Освіта» у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті» - 3 од.: 

1. Грицаєнко Г.І. на тему: «Створення наукового парку як засіб 
комерціалізації інноваційних розробок науковців ВНЗ». 

2. Грицаєнко М.І. на тему: «Створення наукового парку як засіб 
комерціалізації інноваційних розробок науковців ВНЗ». 

3. Власюк Ю.О. на тему: «Впровадження автоматизованої системи 
керування ВНЗ «Освіта» у ТДАТУ» 

 
Таблиця 8.6 - Наукові збірники, видані кафедрою – 3 од. 

№ Назва збірника Вид 
збірника 

Кількість 
 публікацій 

1. Збірник наукових праць за підсумками наукової  заочної Збірник 31 



 

інтернет-конференції студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного університету, присвяченої  
Дню студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 2015. –  100 с. 

наукових 
праць 

2. Збірник наукових праць за підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та магістрантів 
кафедри економіки підприємств. - Випуск 6. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016 - 74 с. 

Збірник 
наукових 

праць 
19 

3. Матеріали наукової конференції студентів та магістрантів 
/ За ред. Т.І. Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. –Т.1. 
– 121 с. 

Збірник 
наукових 

праць 
43 

 
Таблиця 8.7 - Дисертації, по яких рішення спеціалізованих вчених рад 
затверджені МОН, молоді та спорту України – 1 од. 

№ П.І.Б. 
дисертанта Тема дисертації Дата 

захисту 
Дата 

затвердження 

1 Грицаєнко М.І. 
Розвиток та ефективність 
інноваційної діяльності 

в аграрній сфері 
23.06.2015 29.09.2015 



 

 
Таблиця 8.8 - Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – 5 од. 

№№ Назва 
розробки 

П.І.Б. 
автора(ів) 

Назва підприємства (установи), де відбулося 
впровадження 

Документальне 
підтвердження 
впровадження 

У навчальний процес 

1 Результати дисертаційних 
досліджень Грицаєнко М.І. ТДАТУ довідка № 02-2072 від 

05.11.2014 р. 

2 Результати дисертаційних 
досліджень Грицаєнко М.І. ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 
довідка № 323 від 

24.11.2014 р. 

У виробництво 

3 Концепція інноваційного 
розвитку аграрної сфери Грицаєнко М.І. Департамент агропромислового розвитку 

Запорізької облдержадміністрації 
довідка № 01.00/1693 від 

07.11.2014 р. 

4 Створення наукового парку Грицаєнко М.І. Управління агропромислового розвитку 
Мелітопольської райдержадміністрації 

довідка № 01.06/581 від 
06.11.2014 р. 

5 Створення наукового парку Грицаєнко М.І. 

Мелітопольська дослідна станція 
садівництва імені М. Ф. Сидоренка 
Інституту садівництва Національної 

академії аграрних наук України 

довідка № 562 від 
19.11.2014 р. 



 

РЕЗУЛЬТАТИВНА ТАБЛИЦЯ ЗА НАУКОВОЮ РОБОТОЮ 
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 

 
Види робіт Кількість, од. 

Участь у науково-технічній підпрограмі 10 
Наукові роботи, опубліковані викладачами 
кафедри  30 

Кількість надрукованих статей професорсько-
викладацького складу кафедри 20 

в т.ч. у фахових виданнях (наукометричних 
виданнях) 16 (8) 

Кількість надрукованих доповідей (тез 
конференцій) професорсько-викладацького складу 
кафедри 

7 

Участь у конференціях 
в т.ч.:                                                                                            12 

– всеукраїнських 10 
– міжнародних 2 
Відгуки на автореферати  40 
В т. ч. – докторських дисертацій 12 

      - кандидатських дисертацій 28 
Рецензування навчальних підручників 1 
Рецензування наукових монографій 1 
Участь у міжнародних виставках 3 
Наукові збірники, видані кафедрою 3 
Дисертації, по яких рішення спеціалізованих 
вчених рад затверджені МОН, молоді та спорту 
України 

1 

Впровадження досягнень науки, техніки і 
передового досвіду 5 

 
8.4. Керівництво науковою роботою студентів. 

 
Викладачі кафедри працювали зі студентами в 10 наукових гуртках – 67 

осіб. 
Таблиця 8.4.1 

Участь студентів у наукових гуртках  
Керівник Тема дослідження гуртка Студенти, 

осіб 

Яворська Т.І. 

Методичні та практичні аспекти дослідження 
ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств, галузей та 
видів продукції 

5 



 

Грицаєнко М.І. Інвестиційний розвиток АПК 6 

Грицаєнко Г.І. Економічне управління аграрним підприємством 6 

Болтянська Л.О. Перспективи розвитку аграрних підприємств 
України 9 

Андрєєва Л.О. Стратегічні напрями розвитку АПК України 10 

Педченко А.П. Економіко-математичні та статистичні методи 
дослідження в сфері АПК 7 

Тебенко В.М. Економічна ефективність виробництва 
сільськогосподарської продукції 8 

Завадських А.М. Соціально-економічний розвиток територій 
(регіональний аспект) 7 

Лисак О.І. Проблеми екологізації АПК 7 
Власюк Ю.Д. Математичне моделювання в економіці 7 

 
За результатами наукових досліджень була проведена наукова заочна 

інтернет-конференція студентів та магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, присвячена  Дню студента, в який взяв 
участь 31 студент.  

Традиційно була проведена наукова студентська конференція студентів 
і магістрантів ТДАТУ 2015 року, в який брали участь 43 студенти. 

19 студентів та магістрантів під керівництвом викладачів кафедри 
брали участь у наукових конференціях за результатами навчальних та 
виробничих практик 2015 року. 

8 студентів брали участь у Всеукраїнській студентській науково-
практичній конференції «Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку», присвяченій  65  річниці  від  дня  народження  д.е.н.,  
професора  Петра Степановича Березівського (м. Дубляни, 2016)  

6 студентів взяли участь у Міжнародній конференції “Дні студентської 
науки у Львівському національному   університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького” Факультет економіки та менеджменту, 12-
13 травня 2016 р 

Всього участь у конференціях взяли 106 студентів: 

№ П.І.Б. 
автора Тема доповіді Назва конференції 

1. Авакян Г.Ю. 

Стан розвитку та шляхи 
підвищення  ефективності 

виробництва овочів в 
Україні 

Наукова заочна інтернет-конференрнція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

2. Айзман К.С. 

Сучасний стан  ринку 
продукції плодівництва 
України та перспективи 

його розвитку 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

3. Андрєєв Є.А. Інвестиційна 
привабливість 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 



 

сільськогосподарського 
виробництва 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

4. Бабешко А.І. 
Необхідність та 

передумови планування 
бюджету родини 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

5. Ганжа О.Р. Інвестиції в золото: 
переваги та недоліки 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

6. Ганжа О.Р. Аспекти екологізації 
виробництва 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

7. Гришин І.С. 
Концептуальні засади 

економічного управління 
підприємством 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

8. Гуменюк .О. Бюджет родини та його 
перерозподіл 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

9. Єлісєєв О.В. Значення екологічної 
економіки для суспільства 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

10. Завадських Д.В. 
Особливості інноваційної 
діяльності  в сільському 

господарстві 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

11. Зибіна Д.А. Діяльність бізнес-ангелів в 
Україні 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

12. Зибіна Д.А. 
Застосування 

нестандартних форм 
зайнятості  на ринку праці 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

13. Клименко В.Р. 

Оцінка 
конкурентоспроможності 

продукції ПАТ 
«Житомирський 

маслозавод» 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

14. Кушнір Т.Б. Фінансова система 
України 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

15. Лисак Г.Є. 
Еколого-економічні 

проблеми Запорізької 
області 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

16. Манжола М.В. Контролінг як ефективна Наукова заочна інтернет-конференція 



 

система управління 
підприємством 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного університету, 

присвячена  Дню студента. 

17. Неліпа С.В. 
Собівартість виробництва 

молока та резерви їх 
скорочення 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

18. Педаш А.І. 
Імітаційне моделювання в 

управлінні соціально-
економічними системами 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

19. Пєдаш Д.В. 
Проведення електронних 

розрахунків за допомогою 
системи Webmoney 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

20. Півень І.О. 
Економічна ефективність 

виробництва продукції 
рослинництва 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

21. Сазонова І.В. Інвестиції в нерухомість 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

22. Cєрова В. Причини і наслідки 
світової фінансової кризи 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

23. Тебенко М.І. Інновації та ризик 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

24. Унанян М.В. 
Інформаційне 

забезпечення контролінгу 
в бюджетній сфері 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

25. Фірсова Н.М. PEST-аналіз молочної 
продукції в Україні 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

26. Франческо Є.В. 
Контролінг в системі 

управління підприємством 
та його автоматизація 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

27. Харченко Д.В. Методи прийняття 
управлінського рішення 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

28. Цемашко Ю.М. 

Особливості та проблеми 
впровадження SWOT-

аналізу в практику 
стратегічного управління 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

29. Швігл Є.В. Проблеми та перспективи Наукова заочна інтернет-конференція 



 

вдосконалення 
інвестиційного клімату в 

Україні 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного університету, 

присвячена  Дню студента. 

30. Швігл Є.В. 

Сучасні підходи до 
управління прибутком 

промислового 
підприємства 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента. 

31. Шебуняєва А.С. 

Особливості використання 
матриці Ансоффа при 

запровадженні 
стратегічного управління 

Наукова заочна інтернет-конференція 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 
присвячена  Дню студента.  

32. Айзман К.С. 

Механізм побудови 
інформаційної системи 
управління потоковими 

процесами 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

33. Арабаджийськи
й О.І. 

Моделювання управління 
витратами торговельного 

підприємства 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

34. Беша О. 

Актуальні проблеми 
ціноутворення на 

підприємствах 
агропромислового 

комплексу 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

35. Білоконь С.О. 
Аерокосмічна галузь 
України: проблеми і 

перспективи розвитку 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

36. Богданова О. Проблеми безробіття в 
Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

37. Бріцин А. Стан та перспективи 
розвитку зерна в Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

38. Васецька І. 

Прогнозування та 
моделювання як засоби 
управління акціонерним 

товариством 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

39. Ганжа О.Р. Особливості інвестування 
в золото 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

40. Ганжа О.Р. 
Особливості 

впровадження інновацій 
на підприємстві 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

41. Ганзін М.Д. 

Перспективи розвитку 
готельного бізнесу та 
ресторанної справи в 

Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

42. Генчева К.В. 

Розробка моделей оцінки 
діяльності страхових 

компаній з використанням 
технологій імітаційного 

моделювання 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

43. Гришин І.С. Oсoбливoсті фoрмувaння 
бюджету нa підприємстві 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

44. Гришин І.С. Проблеми розвитку галузі 
м’ясного скотарства в 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 



 

Україні 

45. Данченко О. 

Планування прибутку 
підприємства при 

визначенні стратегії його 
розвитку 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

46. Дубініна В.О. 

Система забезпечення 
якості та 

конкурентоспроможності 
продукції 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

47. Єргунова І.С. Світовий досвід розробки 
та реалізації проектів 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

48. Журавель І.В. 
Економічна ефективність 

виробництва зерна та 
шляхи її підвищення 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

49. Зибіна Д.А. 
Створення та 

функціонування бізнес-
ангелів в Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

50. Зибіна Д.А. Особливості формування 
попиту на інновації 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

51. Коваленко І.В. Підвищення ефективності 
зерновиробництва 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

52. Копалова А.О. Особливості управління 
підприємством 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

53. Куруоглу В.В. 
Динамічне моделювання 
економічного розвитку 

країни в сучасних умовах 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

54. Куц Я.Ю. 
Управління міжнародним 

проектом та його 
особливості 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

55. Лар᾿єва Л. 
Прогнозування та 

планування діяльності 
підприємства 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

56. Леонова А.А. 
Безробіття як соціально-

економічна проблема 
населення України 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

57. Манжола М.В. Характеристика процесу 
управління проектами 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

58. Мисик Д.П. 
Сутність та значення 
контрольної функції в 
управлінні проектами 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

59. Мисик Д.П. Підвищення ефективності 
виробництва соняшнику 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

60. Москаленко П.В. Матеріальні та ідеальні 
математичні моделі 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

61. Ніколова О.А. 
Аналіз сезонних коливань 

виробництва молока в 
Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

62. Палько А.О. 

Основні напрямки 
підвищення економічної 

ефективності 
рослинництва 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

63. Сазонова І.В. Нерухомість як Щорічна наукова конференція студентів та 



 

інструмент інвестування магістрантів ТДАТУ 

64. Самсонова М.М. 
Прогноз рівня цін молока і 

молочних продуктів в 
Україні на 2016 рік 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

65. Сеттаров А.У. 

Аналіз взаємозв'язку між 
виробництвом і ціною 

реалізації молока та 
молочних продуктів в 

Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

66. Сімонова К.Л. 
Розвиток організаційних 

структур у реалізації 
нововведень в Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

67. Унанян М.В. 
Економічне обґрунтування 

доцільності  
інвестиційного проекту 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

68. Харченко Д.В. 
Ефективність 

впровадження інновацій у 
галузь рослинництва 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

69. Цемашко Ю.М. 

Застосування методу 
аналізу ієрархій для 

виявлення конкурентних 
позицій вітчизняних 

підприємств ринку м’яса 
птиці 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

70. Швігл Є.В. Перешкоди інноваційного 
розвитку в Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

71. Швігл Є.В. Інвестиційний клімат 
України 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

72. Шевченко В.О. 
Аналіз рядів розподілу 

виробництва картоплі та 
перспективи розвитку 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

73. Шостак  Г.В. Цінова політика 
підприємства 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

74. Шпигун О.С. Демографічна криза в 
Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

75. Дубініна В. Особливості складання 
звітності з праці 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

76. Ібрагімова З.Д. 
Аналіз інтенсивності рядів 
динаміки великої рогатої 

худоби 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

77. Іванова О. 
Проблеми обліку зерна в 

статистичній та 
бухгалтерській звітності 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

78. Копалова А. 

Особливості складання 
статистичної звітності 

промисловими 
підприємствами 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 
79. Орлова В.Є. Аналіз концентрації Щорічні конференції за підсумками 



 

поголів’я птиці в регіонах 
України 

навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

80. Авакян А. 
Напрями підвищення 

ефективності 
овочівництва в Україні 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

81. Айзман К.С. Розвиток ринку продукції 
плодівництва в Україні 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

82. Ставицька К.В. 
Сучасні інформаційні 
системи управління 

складом 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств.. 

83. Ткаченко І.А. 

Застосування сучасних 
інформаційних систем для 
підтримки управлінських 

рішень 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

84. Гришин І.С. Основи економічного 
управління підприємством 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

85. Манжола М.В. 
Контролінг у системі 

економічного управління 
підприємством 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

86. Унанян М.В. 
Контролінг у бюджетній 

сфері: інформаційне 
забезпечення 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

87. Франческо Є.В. Сутність та автоматизація 
системи контролінгу 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

88. Харченко Д.В. 

Методи прийняття рішень 
в сучасній системі 

економічного управління 
підприємством 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

89. Ганжа О.Р. 

Ефективність виробництва 
молока в 

сільськогосподарських 
підприємствах України 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

90. Єргунова І.С. 
Резерви підвищення 

ефективності виробництва 
молока 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств.. 

91. Зибіна Д. 

Ефективність виробництва 
свинини в 

сільськогосподарських 
підприємствах 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств.. 
92. Манжола М.В. Зниження собівартості Щорічні конференції за підсумками 



 

кормів за рахунок 
впровадження зеленого 

конвеєра 

навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств. 

93. Швігл Є.В. 
Розвиток виробництва 

озимої пшениці в Україні 
та світі 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та виробничих практик 
студентів та магістрантів кафедри 

економіки підприємств 

94. Гришин І. Концепція економічного 
управління підприємством 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку: Всеукраїнська 

студентська науково-практична  
конференція, присвячена  65  річниці  від  

дня  народження  д.е.н.,  професора  Петра 
Степановича Березівського. – Дубляни, 

2016 

95. Харченко  Д. 

Сучасні  методи  
прийняття  рішень  в  

економічному 
управлінні підприємством 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку: Всеукраїнська 

студентська науково-практична  
конференція, присвячена  65  річниці  від  

дня  народження  д.е.н.,  професора  Петра 
Степановича Березівського. – Дубляни, 

2016 

96. Франческо Є. Автоматизація системи 
контролінгу 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку: Всеукраїнська 

студентська науково-практична  
конференція, присвячена  65  річниці  від  

дня  народження  д.е.н.,  професора  Петра 
Степановича Березівського. – Дубляни, 

2016 

97. Унянан  М. 

Інформаційне  
забезпечення  контролінгу  

в  бюджетній 
сфері 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку: Всеукраїнська 

студентська науково-практична  
конференція, присвячена  65  річниці  від  

дня  народження  д.е.н.,  професора  Петра 
Степановича Березівського. – Дубляни, 

2016 

98. Сазонова  І. 
Особливості  нерухомості  

як  інвестиційного 
інструменту 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку: Всеукраїнська 

студентська науково-практична  
конференція, присвячена  65  річниці  від  

дня  народження  д.е.н.,  професора  Петра 
Степановича Березівського. – Дубляни, 

2016 

99. Швігл Є. 
Інвестиційний клімат в 
Україні: проблеми та 

перспективи 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку: Всеукраїнська 

студентська науково-практична  
конференція, присвячена  65  річниці  від  

дня  народження  д.е.н.,  професора  Петра 
Степановича Березівського. – Дубляни, 

2016 

100. Ганжа О. Переваги та недоліки 
інвестування в золото 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку: Всеукраїнська 

студентська науково-практична  



 

конференція, присвячена  65  річниці  від  
дня  народження  д.е.н.,  професора  Петра 

Степановича Березівського. – Дубляни, 
2016: 

101. Зибіна Д. Особливості діяльності 
бізнес-ангелів в Україні 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  реалії  та  
перспективи  розвитку: Всеукраїнська 

студентська науково-практична  
конференція, присвячена  65  річниці  від  

дня  народження  д.е.н.,  професора  Петра 
Степановича Березівського. – Дубляни, 

2016 

102. Унанян М., 
Гришин І. 

Проблеми та шляхи 
підвищення виробництва 

сої 

Міжнародна конференція “Дні 
студентської науки у Львівському 
національному   університеті ветеринарної 
медицини  та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького” Факультет економіки та 
менеджменту 12-13 травня 2016 р. Частина 
4- С. 78-80 

103. Єргунова І., 
Мисик Д.  

Напрями підвищення 
ефективності виробництва 

молока 

Міжнародна конференція “Дні 
студентської науки у Львівському 
національному   університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького” Факультет економіки та 
менеджменту, 12-13 травня 2016 р.Частина 
4, С. 26-28 

104. Манжола М., 
Франческо Є.  

Впровадження 
перспективної системи 
землеробства як напрям 
зниження собівартості 

озимої пшениці  

Міжнародна конференція “Дні 
студентської науки у Львівському 
національному   університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького” Факультет економіки та 
менеджменту, 12-13 травня 2016 р., 
Частина , С. 53-56 

 
За результатами досліджень опубліковано 104 наукову працю 

студентів: 

№ П.І.Б. 
автора Назва 

Видавництво, 
журнал 

(назва, номер, рік)1) 

П.І.Б. 
керівника 

1. Авакян Г.Ю. 

Стан розвитку та 
шляхи підвищення  

ефективності 
виробництва овочів в 

Україні 

Збірник наукових праць за 
підсумками наукової  заочної 

інтернет-конференції студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвяченої  Дню студента. -  м. 

Мелітополь, ТДАТУ, 2015. –  с.6-7. 

Яворська 
Т.І. 

2. Айзман К.С. 

Сучасний стан  ринку 
продукції 

плодівництва України 
та перспективи його 

розвитку 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 

Яворська 
Т.І. 



 

2015. –  с.8-10. 

3. Андрєєв Є.А. 

Інвестиційна 
привабливість 

сільськогосподарсько
го виробництва 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.15-16. 

Тебенко 
В.М. 

4. Бабешко А.І. 

Необхідність та 
передумови 

планування бюджету 
родини 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.17-18. 

Завадских 
Г.М. 

5. Ганжа О.Р. Інвестиції в золото: 
переваги та недоліки 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.19-21. 

Грицаєнко 
Г.І. 

6. Ганжа О.Р. Аспекти екологізації 
виробництва 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.22-24. 

Тебенко 
В.М. 

7. Гришин І.С. 

Концептуальні засади 
економічного 

управління 
підприємством 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.25-28. 

Грицаєнко 
Г.І. 

8. Гуменюк Л.О. Бюджет родини та 
його перерозподіл 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.29-31. 

Болтянська 
Л.О. 

9. Єлісєєв О.В. 
Значення екологічної 

економіки для 
суспільства 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.32-33. 

Завадских 
Г.М. 

10. Завадських Д.В. Особливості 
інноваційної 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

Власюк 
Ю.О. 



 

діяльності  в 
сільському 

господарстві 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.34-35. 

11. Зибіна Д.А. Діяльність бізнес-
ангелів в Україні 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.36-39. 

Грицаєнко 
Г.І. 

12. Зибіна Д.А. 

Застосування 
нестандартних форм 
зайнятості  на ринку 

праці 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.40-42. 

Тебенко 
В.М. 

13. Клименко В.Р. 

Оцінка 
конкурентоспроможн
ості продукції ПАТ 

«Житомирський 
маслозавод» 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.43-44. 

Андрєєва 
Л.О. 

14. Кушнір Т.Б. Фінансова система 
України 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.45-47. 

Власюк 
Ю.О. 

15. Лисак Г.Є. 
Еколого-економічні 

проблеми Запорізької 
області 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.48-50. 

Болтянська 
Л.О. 

16. Манжола М.В. 

Контролінг як 
ефективна система 

управління 
підприємством 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.51-54 

Грицаєнко 
Г.І. 

17. Неліпа С.В. 

Собівартість 
виробництва молока 

та резерви їх 
скорочення 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

Болтянська 
Л.О. 



 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.55-57 

18. Педаш А.І. 

Імітаційне 
моделювання в 

управлінні соціально-
економічними 

системами 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.58-59. 

Власюк 
Ю.О. 

19. Пєдаш Д.В. 

Проведення 
електронних 

розрахунків за 
допомогою системи 

Webmoney 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.60-61. 

Педченко 
Г.П. 

20. Півень І.О. 

Економічна 
ефективність 
виробництва 

продукції 
рослинництва 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.62-64. 

Болтянська 
Л.О. 

21. Сазонова І.В. Інвестиції в 
нерухомість 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.68-69. 

Грицаєнко 
Г.І. 

22. Cєрова В. 
Причини і наслідки 
світової фінансової 

кризи 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.70-71. 

Завадских 
Г.М. 

23. Тебенко М.І. Інновації та ризик 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.72-74. 

Андрєєва 
Л.О. 

24. Унанян М.В. 

Інформаційне 
забезпечення 
контролінгу в 

бюджетній сфері 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.75-78. 

Грицаєнко 
Г.І. 

25. Фірсова Н.М. PEST-аналіз молочної Збірник наукових праць за підсумками Андрєєва 



 

продукції в Україні наукової  заочної інтернет-конференції 
студентів та магістрів Таврійського 

державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.79-80. 

Л.О. 

26. Франческо Є.В. 

Контролінг в системі 
управління 

підприємством та 
його автоматизація 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.81-84. 

Грицаєнко 
Г.І. 

27. Харченко Д.В. 
Методи прийняття 

управлінського 
рішення 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.85-88. 

Грицаєнко 
Г.І. 

28. Цемашко Ю.М. 

Особливості та 
проблеми 

впровадження SWOT-
аналізу в практику 

стратегічного 
управління 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.89-91. 

Андрєєва 
Л.О. 

29. Швігл Є.В. 

Проблеми та 
перспективи 

вдосконалення 
інвестиційного 

клімату в Україні 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.92-94. 

Грицаєнко 
Г.І. 

30. Швігл Є.В. 

Сучасні підходи до 
управління 
прибутком 

промислового 
підприємства 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.95-97. 

Тебенко 
В.М. 

31. Шебуняєва А.С. 

Особливості 
використання матриці 

Ансоффа при 
запровадженні 
стратегічного 

управління 

Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 

студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню 

студента. -  м. Мелітополь, ТДАТУ, 
2015. –  с.98-100. 

Андрєєва 
Л.О. 

32. Айзман К.С. 

Механізм побудови 
інформаційної 

системи управління 
потоковими 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с.6-8. 

Власюк 
Ю.О. 



 

процесами 

33. Арабаджийськ
ий О.І. 

Моделювання 
управління витратами 

торговельного 
підприємства 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 9-10. 

Власюк 
Ю.О. 

34. Беша О. 

Актуальні проблеми 
ціноутворення на 

підприємствах 
агропромислового 

комплексу 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 11-13. 

Лисак О.І. 

35. Білоконь С.О. 
Аерокосмічна галузь 
України: проблеми і 

перспективи розвитку 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 14-15. 

Завадських 
А.М. 

36. Богданова О. Проблеми безробіття 
в Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 16-18. 

Лисак О.І. 

37. Бріцин А. 
Стан та перспективи 

розвитку зерна в 
Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 19-20. 

Завадських 
А.М. 

38. Васецька І. 

Прогнозування та 
моделювання як 

засоби управління 
акціонерним 
товариством 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 21-23. 

Власюк 
Ю.О. 

39. Ганжа О.Р. Особливості 
інвестування в золото 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 24-26. 

Грицаєнко 
Г.І. 

40. Ганжа О.Р., 

Особливості 
впровадження 
інновацій на 
підприємстві 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 27-29. 

Тебенко 
В.М. 

41. Ганзін М.Д. 

Перспективи 
розвитку готельного 

бізнесу та 
ресторанної справи в 

Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 30-32. 

Завадських 
А.М. 

42. Генчева К.В. 

Розробка моделей 
оцінки діяльності 

страхових компаній з 
використанням 

технологій 
імітаційного 
моделювання 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 33-34. 

Власюк 
Ю.О. 

43. Гришин І.С. 
Oсoбливoсті 

фoрмувaння бюджету 
нa підприємстві 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 35-37. 

Aндрєєвa 
Л.O. 

44. Гришин І.С. Проблеми розвитку Матеріали наукової конференції Яворська 



 

галузі м’ясного 
скотарства в Україні 

студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 
Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 

2016. – Т.1. – с. 38-39. 

Т.І. 

45. Данченко О. 

Планування прибутку 
підприємства при 

визначенні стратегії 
його розвитку 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 40-41. 

Лисак О.І. 

46. Дубініна В.О. 

Система забезпечення 
якості та 

конкурентоспроможн
ості продукції 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 42-44. 

Болтянська 
Л.О. 

47. Єргунова І.С. 
Світовий досвід 

розробки та реалізації 
проектів 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 45-47. 

Андрєєва 
Л.О. 

48. Журавель І.В. 

Економічна 
ефективність 

виробництва зерна та 
шляхи її підвищення 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 48-50. 

Яворська 
Т.І. 

49. Зибіна Д.А. 

Створення та 
функціонування 
бізнес-ангелів в 

Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 51-54. 

Грицаєнко 
Г.І. 

50. Зибіна Д. А. 
Особливості 

формування попиту 
на інновації 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 55-57. 

Тебенко В. 
М. 

51. Коваленко І.В. 
Підвищення 
ефективності 

зерновиробництва 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 58-59 

Яворська 
Т.І. 

52. Копалова А.О. 
Особливості 
управління 

підприємством 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 60-62. 

Болтянська 
Л.О. 

53. Куруоглу  В.В. 

Динамічне 
моделювання 
економічного 

розвитку країни в 
сучасних умовах 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 63-64. 

Власюк 
Ю.О. 

54. Куц Я.Ю. 

Управління 
міжнародним 

проектом та його 
особливості 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 65-67. 

Андрєєва 
Л.О. 

55. Лар᾿єва Л. 

Прогнозування та 
планування 
діяльності 

підприємства 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 68-69. 

Болтянська 
Л.О. 

56. Леонова А.А. 

Безробіття як 
соціально-економічна 
проблема населення 

України 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 70-71. 

Завадських 
А.М. 



 

57. Манжола М.В. 
Характеристика 

процесу управління 
проектами 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 72-74. 

Андрєєва 
Л.О. 

58. Мисик Д.П. 
Сутність та значення 
контрольної функції в 
управлінні проектами 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 75-77. 

Андрєєва 
Л.О. 

59. Мисик Д. П. 

Підвищення 
ефективності 
виробництва 
соняшнику 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 78-79. 

Яворська 
Т.І. 

60. Москаленко П.В. 
Матеріальні та 

ідеальні математичні 
моделі 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 80-82. 

Власюк 
Ю.О. 

61. Ніколова О.А. 
Аналіз сезонних 

коливань виробництва 
молока в Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 83-85. 

Педченко 
Г.П. 

62. Палько А.О. 

Основні напрямки 
підвищення 
економічної 
ефективності 
рослинництва 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 86-88. 

Яворська 
Т.І. 

63. Сазонова І.В. 
Нерухомість як 

інструмент 
інвестування 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 89-91. 

Грицаєнко 
М.І. 

64. Самсонова М.М. 

Прогноз рівня цін 
молока і молочних 
продуктів в Україні 

на 2016 рік 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 92-94. 

Педченко 
Г.П. 

65. Сеттаров А.У. 

Аналіз взаємозв'язку 
між виробництвом і 

ціною реалізації 
молока та молочних 
продуктів в Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 95-96. 

Педченко 
Г.П. 

66. Сімонова К.Л. 

Розвиток 
організаційних 

структур у реалізації 
нововведень в 

Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 97-99. 

Тебенко 
В.М. 

67. Унанян М.В. 

Економічне 
обґрунтування 

доцільності  
інвестиційного 

проекту 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 100-102. 

Андрєєва 
Л.О. 

68. Харченко Д.В. 

Ефективність 
впровадження 

інновацій у галузь 
рослинництва 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 103-105. 

Яворська 
Т.І. 



 

69. Цемашко Ю.М. 

Застосування методу 
аналізу ієрархій для 

виявлення 
конкурентних 

позицій вітчизняних 
підприємств ринку 

м’яса птиці 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 106-107. 

Власюк 
Ю.О. 

70. Швігл Є.В. 
Перешкоди 

інноваційного 
розвитку в Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 108-110. 

Тебенко 
В.М. 

71. Швігл Є.В. Інвестиційний клімат 
України 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 111-113 

Грицаєнко 
М.І. 

72. Шевченко В.О. 

Аналіз рядів 
розподілу 

виробництва картоплі 
та перспективи 

розвитку 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 114-116. 

Педченко 
Г.П. 

73. Шостак  Г. В. Цінова політика 
підприємства 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 117-119. 

Лисак О.І. 

74. Шпигун О.С. Демографічна криза в 
Україні 

Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2016. – Т.1. – с. 120-121 

Завадських 
А.М. 

75. Дубініна В. 
Особливості 

складання звітності з 
праці 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 7-9. 

Педченко 
Г.П. 

76. Ібрагімова З.Д. 

Аналіз інтенсивності 
рядів динаміки 
великої рогатої 

худоби 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 10-11. 

Педченко 
Г.П. 

77. Іванова О. 

Проблеми обліку 
зерна в статистичній 

та бухгалтерській 
звітності 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 12-15. 

Педченко 
Г.П. 

78. Копалова А. 

Особливості 
складання 

статистичної 
звітності 

промисловими 
підприємствами 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 16-18. 

Педченко 
Г.П. 



 

79. Орлова В.Є. 
Аналіз концентрації 

поголів’я птиці в 
регіонах України 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 19-22. 

Педченко 
Г.П. 

80. Авакян А. 

Напрями підвищення 
ефективності 

овочівництва в 
Україні 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 23-24. 

Яворська 
Т.І. 

81. Айзман К.С. 

Розвиток ринку 
продукції 

плодівництва в 
Україні 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 25-27. 

Яворська 
Т.І. 

82. Ставицька К.В. 
Сучасні інформаційні 
системи управління 

складом 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 28-30. 

Власюк 
Ю.О. 

83. Ткаченко І.А. 

Застосування 
сучасних 

інформаційних 
систем для підтримки 
управлінських рішень 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 31-32. 

Власюк 
Ю.О. 

84. Гришин І.С. 
Основи економічного 

управління 
підприємством 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 33-37. 

Грицаєнко 
Г.І. 

85. Манжола М.В. 

Контролінг у системі 
економічного 

управління 
підприємством 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 38-42. 

Грицаєнко 
Г.І. 

86. Унанян М.В. 

Контролінг у 
бюджетній сфері: 

інформаційне 
забезпечення 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 43-46. 

Грицаєнко 
Г.І. 

87. Франческо Є.В. 
Сутність та 

автоматизація 
системи контролінгу 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

Грицаєнко 
М.І. 



 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 47-51. 

88. Харченко Д.В. 

Методи прийняття 
рішень в сучасній 

системі економічного 
управління 

підприємством 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 52-56. 

Грицаєнко 
М.І. 

89. Ганжа О.Р. 

Ефективність 
виробництва молока в 
сільськогосподарськи

х підприємствах 
України 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 57-62. 

Яворська 
Т.І. 

90. Єргунова І.С. 
Резерви підвищення 

ефективності 
виробництва молока 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 63-64. 

Власюк 
Ю.О. 

91. Зибіна Д. 

Ефективність 
виробництва свинини 
в сільськогосподар-
ських підприємствах 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 65-67. 

Яворська 
Т.І. 

92. Манжола М.В. 

Зниження 
собівартості кормів за 

рахунок 
впровадження 

зеленого конвеєра 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 68-70. 

Яворська 
Т.І. 

93. Швігл Є.В. 

Розвиток 
виробництва озимої 
пшениці в Україні та 

світі 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

виробничих практик студентів та 
магістрантів кафедри економіки 

підприємств. - Випуск 7. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 71-73 

Яворська 
Т.І. 

94. Гришин І.  

Концепція 
економічного 

управління 
підприємством 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  
реалії  та  перспективи  розвитку: 

збірник  тез  Всеукраїнської  
студентської  науково-практичної  

конференції, присвяченої  65  річниці  
від  дня  народження  д.е.н.,  

професора  Петра Степановича 
Березівського. – Дубляни, 2016. – с. 

23-25 

Грицаєнко 
Г.І. 

95. Харченко  Д.   

Сучасні  методи  
прийняття  рішень  в  

економічному 
управлінні 

підприємством 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  
реалії  та  перспективи  розвитку: 

збірник  тез  Всеукраїнської  
студентської  науково-практичної  

конференції, рисвяченої , 65  річниці  

Грицаєнко 
Г.І. 



 

від  дня  народження  д.е.н.,  
професора  Петра Степановича 

Березівського. – Дубляни, 2016. – с. 
25-27 

96. Франческо Є.  Автоматизація 
системи контролінгу 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  
реалії  та  перспективи  розвитку: 

збірник  тез  Всеукраїнської  
студентської  науково-практичної  

конференції, присвяченої  65  річниці  
від  дня  народження  д.е.н.,  

професора  Петра Степановича 
Березівського. – Дубляни, 2016. – с. 

38-41. 

Грицаєнко 
Г.І. 

97. Унянан  М.  

Інформаційне  
забезпечення  

контролінгу  в  
бюджетній сфері 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  
реалії  та  перспективи  розвитку: 

збірник  тез  Всеукраїнської  
студентської  науково-практичної  

конференції, присвяченої  65  річниці  
від  дня  народження  д.е.н.,  

професора  Петра Степановича 
Березівського. – Дубляни, 2016. – с. 

41-43 

Грицаєнко 
Г.І. 

98. Сазонова  І.   

Особливості  
нерухомості  як  
інвестиційного 

інструменту 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  
реалії  та  перспективи  розвитку: 

збірник  тез  Всеукраїнської  
студентської  науково-практичної  

конференції, присвяченої  65  річниці  
від  дня  народження  д.е.н.,  

професора  Петра Степановича 
Березівського. – Дубляни, 2016. – с. 

119-120 

Грицаєнко 
Г.І. 

99. Швігл Є.  
Інвестиційний клімат 
в Україні: проблеми 

та перспективи 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  
реалії  та  перспективи  розвитку: 

збірник  тез  Всеукраїнської  
студентської  науково-практичної  

конференції, присвяченої  65  річниці  
від  дня  народження  д.е.н.,  

професора  Петра Степановича 
Березівського. – Дубляни, 2016. – с. 

121-122. 

Грицаєнко 
Г.І. 

100. Ганжа О.  Переваги та недоліки 
інвестування в золото 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  
реалії  та  перспективи  розвитку: 

збірник  тез  Всеукраїнської  
студентської  науково-практичної  

конференції, присвяченої  65  річниці  
від  дня  народження  д.е.н.,  

професора  Петра Степановича 
Березівського. – Дубляни, 2016. – с. 

124-125. 

Грицаєнко 
Г.І. 

101. Зибіна Д.  
Особливості 

діяльності бізнес-
ангелів в Україні 

Сучасний  менеджмент:  витоки,  
реалії  та  перспективи  розвитку: 

збірник  тез  Всеукраїнської  

Грицаєнко 
Г.І. 



 

студентської  науково-практичної  
конференції, присвяченої  65  річниці  

від  дня  народження  д.е.н.,  
професора  Петра Степановича 

Березівського. – Дубляни, 2016. – с. 
125-127 

102. Унанян М., 
Гришин І. 

Проблеми та шляхи 
підвищення 

виробництва сої. 

Матеріали Міжнародної 
конференції“Дні студентської науки 
у Львівському національному   
університеті ветеринарної медицини  
та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького” Факультет економіки та 
менеджменту 
12-13 травня 2016 р.   Частина 4- С. 
78-80 

Яворська 
Т.І. 

103. Єргунова І., 
Мисик Д.  

Напрями підвищення 
ефективності 

виробництва молока 
 

Матеріали Міжнародної 
конференції“Дні студентської науки 
у Львівському національному   
університеті ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького” Факультет економіки та 
менеджменту, 12-13 травня 2016 
р.Частина 4, С. 26-28 

Яворська 
Т.І. 

104. Манжола М., 
Франческо Є.  

Впровадження 
перспективної 

системи землеробства 
як напрям зниження 
собівартості озимої 

пшениці 
 

Матеріали Міжнародної конференції 
“Дні студентської науки у 
Львівському національному   
університеті ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького” Факультет економіки та 
менеджменту, 12-13 травня 2016 р., 
Частина , С. 53-56 

Яворська 
Т.І. 

 
Таблиця 8.4.2 

Студентські наукові роботи, рекомендовані 
на державні (регіональні) конкурси 

№№ 
П.І.Б. та № групи 

автора 
Назва роботи 

Установа, 
яка 

проводила 
конкурс 

П.І.Б. 
керівника 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт для студентів вищих навчальних закладів 
III-IV рівнів акредитації  

1 
Єргунова І.,  
11 МБ ЕП 

«Обґрунтування напрямів стратегічного 
розвитку підприємства ПП «Зоряна» 
Михайлівського району Запорізької 

області» 

КНЕУ, м. 
Київ 

Власюк Ю.О. 

2 
Унанян М.,  
11 МБ ЕП 

«Економічна ефективність виробництва 
сої та шляхи її підвищення в ТОВ 

«Агрофірма Україна» Мелітопольського 
району Запорізької області» 

КНЕУ, м. 
Київ 

Тебенко В.М. 



 

3 
Швігл Є.В., 

41ЕП 

«Шляхи зміцнення конкурентної позиції 
СБК «Дружба» Мелітопольського 

району Запорізької області» 

КНЕУ, м. 
Київ 

Андрєєва 
Л.О. 

 
8.5. Проведення студентських предметних олімпіад 

 
Перший тур предметних олімпіад на рівні університету проводився по 

всіх дисциплінах кафедри для студентів кожного напряму окремо і проходив в 
два етапи.  

На першому етапі відбір переможців здійснювався на базі результатів 
відповідей на запитання. Переможці першого етапу брали участь у другому 
етапі. На другому етапі учасники виконували науково-дослідну роботу з 
відповідних дисциплін згідно запропонованої тематики. Таким чином, було 
проведено 6 олімпіад, в яких взяли участь 55 студентів . 

Таблиця 8.5 
Участь студентів у предметних олімпіадах 

Предмет Керівник Курс, 
напрям 

Кількість 
учасників 

Економіка підприємства Болтянська Л.О. 3-5 курс ЕП 19 
Інвестування Грицаєнко Г.І. 4 курс ЕП 6 
Проектний аналіз Грицаєнко Г.І. 4 курс ЕП 6 
Економічне управління 
підприємством Грицаєнко Г.І. 1 курс МБ ЕП 7 

Економіка та організація 
діяльності об’єднань підприємств Грицаєнко М.І. 5 курс ЕП 2 

Статистика Педченко Г.П. 2 курс ЕП, ОА, ФК 15 
Разом 55 

 
Кафедра клопотала перед деканатами факультету ЕтаБ до представлення 

переможців до заохочень. Всіх переможців першого туру рекомендували до 
участі у другому Всеукраїнському турі. 

Кравець І., студент групи 21сЕП, прийняв участь у другому турі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Інвестування”, яка 
відбулася на базі Університету державної фіскальної служби України 13-15 
квітня 2016 року. За кращі теоретичні знання, проявлені в ході змагань, він був 
нагороджений Почесною грамотою   



 

РЕЗУЛЬТАТИВНА ТАБЛИЦЯ ЗА НАУКОВОЮ РОБОТОЮ 
СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 

 
Види робіт Кількість, од. 

Кількість студентів у наукових гуртках 
кафедри 67 

Участь студентів під керівництвом 
викладачів кафедри у конференціях 

в т.ч.: 
106 

- на рівні закладу 93 
– міжнародних 14 

Опубліковано наукових праць студентів під 
керівництвом викладачів кафедри 104 

Кількість студентів, що взяли участь у 
державних конкурсах 3 

Кількість предметних олімпіадах, проведених 
на кафедрі 6 

Кількість студентів, що взяли участь у 
предметних олімпіадах на кафедрі 55 

Кількість студентів, що взяли участь у ІІ 
етапі Всеукраїнських студентських олімпіад 1 

 
 


