
8. НАУКОВО-ДОСЛIДНА РОБОТА 
 

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 8.1. 

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

затвердженої програми 
Виконавці Очікуваний ефект 

1 2 3 
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; 
Лисак О.І., к. е. 

н., доцент 

Підвищення показників 
соціально-економічної 

ефективності діяльності 
торговельних 

підприємств в регіоні 

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 – 25 од. 
 



1. Яворська Т.І.    Напрями державної підтримки малого бізнесу в 
сільському господарстві / Т.І. Яворська // Збірник наукових праць 
Таврійського державного   агротехнологічного   університету   
(економічні науки).  – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія 
«Люкс». – 2017. – (у друці). (Наукове фахове видання) 

2. Яворська Т.І. Розвиток сільського зеленого туризму в регіоні / Т.І. 
Яворська // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в 
умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та 
управління персоналом Запорізького національного технічного 
університету, м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив 
авторів; за заг. ред.. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний 
технічний університет. – Запоріжжя ; «Просвіта», 2017. – Т. 1. – 436 с. – 
С. 425-428. (тези доповіді)  

3. Грицаєнко Г. Інвестиційна привабливість України [Електронний ресурс] / 
Г. Грицаєнко, М. Грицаєнко // Agricultural and Resource Economics: 
International Scientific E-Journal – 2017. – Vol. 3. – No. 1. – Рр. 80-93 – 
Mode of access : https://are-journal.com (Ринц, Index Copernicus) 
(Наукометричне фахове видання) 

4. Грицаєнко Г. Технічне оснащення як пріоритетний напрям інвестування 
аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Г. Грицаєнко, І. 
Грицаєнко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 9. – Режим доступу: 
http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9 (Ринц, Index 
Copernicus) (Наукометричне фахове видання) 

5. Грицаєнко Г.І. Сучасний стан інвестиційної привабливості України / 
Г. Грицаєнко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в 
умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та 
управління персоналом Запорізького національного технічного 
університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив 
авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний 
технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 128-
129. (тези доповіді) 

6. Грицаєнко Г.І. Пріоритетний напрям інвестування аграрного виробництва 
/ Г. Грицаєнко // Сучасні тенденції  менеджменту в аграрному 
виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-
конференції, м. Дубляни, 16-17 травня 2017 р. ; Львівський національний 
аграрний університет. – Дубляни, 2017. – С. 110-112. (тези доповіді) 

7. Тебенко В.М.  Торговельне підприємництво в Запорізькому регіоні / В.М. 



Тебенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в 
умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та 
управління персоналом Запорізького національного технічного 
університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив 
авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Запорізький національний 
технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – с. 429-
432 с. (тези доповіді)  

8. Тебенко В.М. Передумови розвитку овочівництва в Мелітопольському 
районі Запорізької області / В.М. Тебенко, Г.М. Завадських, Д.В. Грибова 
// Науковий журнал Бізнес Інформ № 12, 2016 р. (467) с.132 -137. (Ринц, 
Index Copernicus)  (Наукометричне фахове видання) 

9. Тебенко В.М. Ефективність розвитку галузі садівництва / В.М. Тебенко, 
Г.М. Завадських // Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (у друці) (Наукове фахове видання) 

10. Болтянська Л.О. Аналіз факторів формування пропозиції плодової 
продукції на ринку / Л.О. Болтянська // Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного університету (у друці) 
(Наукове фахове видання) 

11. Андрєєва Л.О. Проблеми та перспективи експорту аграрної продукції 
України/ Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак/ Agricultural and resource economics: 
international scientific e-journal. - 2017. - Vol. 3, № 1. - С. 139-151. (Ринц, 
Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання) 

12. Завадських  Г.М. Передумови розвитку овочівництва в 
Мелітопольському районі Запорізької області / Г.М. Завадських, В.М. 
Тебенко, Д.В. Грибова // Науковий журнал Бізнес Інформ № 12, 2016 р. 
(467) с.132 -137. (Ринц, Index Copernicus)  (Наукометричне фахове 
видання) 

13. Лисак Л.О. Проблеми та перспективи експорту аграрної продукції 
України/ О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва / Agricultural and resource economics: 
international scientific e-journal. - 2017. - Vol. 3, № 1. - С. 139-151. (Ринц, 
Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання) 

14. Власюк Ю.О. Сучасний стан підприємництва в Запорізькій області // 
Г.П. Педченко, Ю.О.Власюк/ Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (економічні науки) (у друці) 
(Наукове фахове видання) 

15. Завадських Г.М. Ефективність розвитку галузі садівництва / Г.М. 
Завадських, В.М. Тебенко  // Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (у друці) (Наукове фахове 



видання) 
16. Завадських Г.М. Україна в системі глобальних економічних процесів / 

Матеріали Круглого столу «Міжнародна економічна діяльність країни в 
глобальній економіці» ( 30 березня 2017), НУХТ, Київ, 2017.Вип. 11.Ч.1- 
С.48-53. (тези доповіді)  

17. Педченко Г.П. Сучасний стан підприємництва в Запорізькій області // 
Г.П. Педченко, Ю.О.Власюк/ Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (економічні науки) (у друці) 
(Наукове фахове видання) 

18.  Педченко Г. П. Розвиток та підтримка підприємництва в Запорізькій 
області// Педченко Г.П. / Стратегічні імперативи розвитку туризму та 
економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції,присвяченої 10-річчю факультету міжнародного 
туризму та управління персоналом Запорізького національного 
технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / 
колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Запорізький 
національний технічний університет. –Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 
2. –с.342-344. (тези доповіді) 

19. Грицаєнко М.І. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній 
сфері: менеджмент та ефективність: Монографія / О.Г. Шпикуляк, М.І. 
Грицаєнко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с. 

20. Грицаєнко М. Інвестиційна привабливість України [Електронний 
ресурс] / М. Грицаєнко, Г. Грицаєнко // Agricultural and Resource 
Economics: International Scientific E-Journal – 2017. – Vol. 3. – No. 1. – Рр. 
80-93 – Mode of access : https://are-journal.com (Ринц, Index Copernicus) 
(Наукометричне фахове видання) 

21. Грицаєнко М.І. Довіра як передумова розвитку підприємницької 
діяльності / М.І. Грицаєнко // Бізнес Інформ. – 2016. – №12. – 143-148. 
(Ринц, Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання) 

22. Грицаєнко М.І. Роль ВНЗ у формуванні соціального капіталу регіону / 
М.І. Грицаєнко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 129-136. 
(Ринц, Index Copernicus) (Наукометричне фахове видання) 

23. Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у становленні підприємницької 
мережі аграрної сфери України / М.І. Грицаєнко // Економіка АПК. – 
2017. – №3 (у друці) Ринц, Index Copernicus) (Наукометричне фахове 
видання) 

24.  Грицаєнко М.І. Місце вищої професійної освіти у формуванні 
соціального капіталу регіону / М.І. Грицаєнко // Стратегічні імперативи 
розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали 



Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю 
факультету міжнародного туризму та управління персоналом 
Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 
березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. 
Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя 
: «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С.133-135. (тези доповіді) 

25. Грицаєнко М.І. Довіра як детермінанта соціального капіталу 
підприємництва / М.І. Грицаєнко // Сучасні тенденції  менеджменту в 
аграрному виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції, м. Дубляни, 16-17 травня 2017 р.; Львівський 
національний аграрний університет. – Дубляни, 2017. – С.113-115. (тези 
доповіді) 

 
Кількість надрукованих робіт у закордонних наукових виданнях 

за навчальний рік – 11 од. 
 

1. Тебенко В.М. Економічні аспекти оцінки ефективності продукції 
садівництва / В.М. Тебенко, Л.О. Болтянська /Conference Proceedings, Part 
1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 72-75. 
(міжнародне наукове видання) 

2. Тебенко В.М. Ефективність розвитку галузі садівництва в 
сільськогосподарських підприємствах Мелітопольського району 
Запорізької області України / В.М. Тебенко, Г.М. Завадських  / Integration 
of business structures: strategies and technologies : International scientific- 
practical conference (24 february, 2017, Tbilisi, Georgia) / Sulkhan-Saba 
Orbeliana Teaching University. - Tbilisi, 2017. - Pt. 1. - С. 186-188. 
(міжнародне наукове видання) 

3. Андрєєва Л.О. Практичні аспекти підприємницької діяльності / Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак /Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. 
Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 64-66. (міжнародне 
наукове видання) 

4. Андрєєва Л.О. Експортна політика аграрних підприємств України/ Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак / Integration of business structures : strategies and 
technologies : International scientific- practical conference (24 february, 2017, 
Tbilisi, Georgia) / Sulkhan-Saba Orbeliana Teaching University. - Tbilisi, 2017. 
- Pt. 1. - С. 171-174. (міжнародне наукове видання) 

5.  Болтянська Л.О.  Економічні аспекти оцінки ефективності продукції 
садівництва / Л.О. Болтянська, В.М. Тебенко /Conference Proceedings, Part 



1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 72-75. 
(міжнародне наукове видання) 

6. Лисак О.І. Практичні аспекти підприємницької діяльності / О.І. Лисак, 
Л.О. Андрєєва /Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, 
Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 64-66. (міжнародне наукове 
видання)  

7. Лисак О.І. Експортна політика аграрних підприємств України/ О.І. Лисак, 
Л.О. Андрєєва, / Integration of business structures : strategies and 
technologies: International scientific- practical conference (24 february, 2017, 
Tbilisi, Georgia) / Sulkhan-Saba Orbeliana Teaching University. - Tbilisi, 2017. 
- Pt. 1. - С. 171-174. (міжнародне наукове видання) 

8. Власюк Ю.О. Місце малого і середнього бізнесу в розвитку 
підприємництва Запорізької області / Ю.О. Власюк, Г.П. Педченко / 
International Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: 
Strategies and Technologies, Part II, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: 
Baltija Publishing. – Р. 63-65. (міжнародне наукове видання)  

9. Завадських Г.М.  Ефективність розвитку галузі садівництва в 
сільськогосподарських підприємствах Мелітопольського району 
Запорізької області України / Г.М. Завадських, В.М. Тебенко / Integration 
of business structures: strategies and technologies : International scientific- 
practical conference (24 february, 2017, Tbilisi, Georgia) / Sulkhan-Saba 
Orbeliana Teaching University. - Tbilisi, 2017. - Pt. 1. - С. 186-188. 
(міжнародне наукове видання)  

10.  Педченко Г.П. Місце малого і середнього бізнесу в розвитку 
підприємництва Запорізької області. / Г.П. Педченко, Ю.О.Власюк/ 
International Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: 
Strategies and Technologies, Part II, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: 
Baltija Publishing. – Р. 63-65. (міжнародне наукове видання)  

 11.  Gritsaienko H. Investment of agricultural machinery in agricultural 
production of Ukraine / V. Didur, H. Gritsaienko, I. Gritsaienko // 
Mechanization in agriculture & conserving of the resources. – 2017. – Vol. 1. – 
Pp. 11-14. (міжнародне наукове видання) 
Кількість опублікованих робіт методичного характеру за навчальний 

рік –1од. 
  

1. Власюк Ю.О. Деякі сучасні аспекти проблеми професійного вибору і 
мотивації до навчання. // Ю.О. Власюк/ Збірник науково-методичних 
праць ТДАТУ. Випуск 19  Таврійський державний агротехнологічний 



університет – Мелітополь, 2017.  (у друці) (Науково-методичне 
видання) 

 
Таблиця 8.3 – Кількість надрукованих наукових робіт професорсько-

викладацького складу кафедри  

№ Виконавцi Статті Доповіді (тези 
конференцій) 

1. Яворська Т.І. 1 1 
2. Грицаєнко Г.І. 2 3 
3. Тебенко В.М. 2 3 
4. Болтянська Л.О. 1 1 
5. Андрєєва Л.О. 1 2 
6. Педченко Г.П. 1 2 
7. Завадських Г.М. 2 2 
8. Власюк Ю.О. 1 1 
9. Лисак О.І. 1 2 
10. Грицаєнко М.І. 4 2 
Всього 16 19 

 
Викладачі кафедри брали участь у науково-практичних конференціях. 

Таблиця 8.4 – Участь у конференціях – 29 од. в т.ч.: 29 – міжнародних                           
 

№ ПІБ Назва конференції Місце проведення 
конференції 

Тема доповіді 

1 2 3 4 5 

1. Яворська Т.І. 

Міжнародна  науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Сучасні аспекти та 
перспективи розвитку 
державної підтримки 

малого підприємництва 
в сільському 
господарстві 

2 Яворська Т.І. 

Міжнародна науково-
практична конференція, 

присвячена 10-річчю 
факультету міжнародного 

туризму та управління 
персоналом Запорізького 
національного технічного 

університету 

30–31 березня 2017 р, 
м. Запоріжжя 

Розвиток сільського 
зеленого туризму в 

регіоні 



3. Грицаєнко Г.І. 

Міжнародна науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Методика оцінки 
ефективності 

інвестиційної діяльності 
в регіоні 

4. Грицаєнко Г.І. 

Міжнародна науково-
практична конференція, 

присвячена 10-річчю 
факультету міжнародного 

туризму та управління 
персоналом Запорізького 
національного технічного 

університету 

30–31 березня 2017 р, 
м. Запоріжжя 

Сучасний стан 
інвестиційної 

привабливості України 

5. Грицаєнко Г.І. 

Міжнародна науково-
практична Інтернет-

конференція «Сучасні тенденції 
менеджменту в аграрному 

виробництві» 

16-17 травня 2017 р., 
м. Дубляни 

Пріоритетний напрям 
інвестування аграрного 

виробництва 

6. Грицаєнко Г.І. 

V Міжнародний науковий 
конгрес «Машини для 

сільського господарства 
2017» 

21-24 червня 2017, 
Варна, Болгарія 

Investment of 
agricultural machinery 

in agricultural 
production of Ukraine 

7. Тебенко В.М. 

International Scientific 
Conference of socio-economic 

systems: the new economic 
conditions 

September 28, 2016. 
Kielce, Poland 

Економічні аспекти 
оцінки ефективності 

продукції садівництва 

8. Тебенко В.М. 

Міжнародна  науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Сучасний стан 
роздрібної торгівлі в 
Запорізькій області 

9. Тебенко В.М. 

Міжнародна науково-
практична конференція, 

присвячена 10-річчю 
факультету міжнародного 

туризму та управління 
персоналом Запорізького 
національного технічного 

університету 

30–31 березня 2017 р, 
м. Запоріжжя 

Торговельне 
підприємництво в 

Запорізькому регіоні 



10. Тебенко В.М. 

Integration of business structures: 
strategies and technologies : 

International scientific- practical 
conference 

24 february, 2017, 
Tbilisi, Georgia 

Ефективність розвитку 
галузі садівництва в 

сільськогосподарських 
підприємствах 

Мелітопольського 
району Запорізької 

області України 

11. Андрєєва Л.О. 

International Scientific 
Conference of socio-economic 

systems: the new economic 
conditions 

September 28, 2016. 
Kielce, Poland 

Практичні аспекти 
підприємницької 

діяльності 

12. Андрєєва Л.О. 

Міжнародна науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Методичні аспекти 
стратегічного розвитку 

підприємств 

13. Андрєєва Л.О. 

Integration of business structures: 
strategies and technologies : 

International scientific- practical 
conference 

24 february, 2017, 
Tbilisi, Georgia 

Експортна політика 
аграрних підприємств 

України 

14. Болтянська Л.О.

International Scientific 
Conference of socio-economic 

systems: the new economic 
conditions 

September 28, 2016. 
Kielce, Poland 

Економічні аспекти 
оцінки ефективності 

продукції садівництва 

15. Болтянська Л.О.

Міжнародна  науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Методичні засади 
ціноутворення 

16. Педченко Г.П. 

Міжнародна  науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Підприємництво в 
Запорізькій області: 
стан, проблеми та 

перспективи розвитку 

17. Педченко Г.П. 

Міжнародна науково-
практична конференція, 

присвячена 10-річчю 
факультету міжнародного 

туризму та управління 
персоналом Запорізького 
національного технічного 

університету 

30–31 березня 2017 р, 
м. Запоріжжя 

Розвиток та підтримка 
підприємництва в 

Запорізькій області 



18. Педченко Г.П. 

Integration of business structures: 
strategies and technologies : 

International scientific- practical 
conference 

24 february, 2017, 
Tbilisi, Georgia 

Місце малого і 
середнього бізнесу в 

розвитку 
підприємництва 

Запорізької області 

19. Завадських 
Г.М. 

Круглий стіл «Міжнародна 
економічна діяльність країни в 

глобальній економіці» 

30.03.2017 р.,  
НУХТ, Київ 

Україна в системі 
глобальних економічних 

процесів 

20. Завадських Г.М.

Міжнародна  науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Методичні підходи до 
оцінки інвестиційної 

привабливості регіону 

21. Завадських Г.М.

Integration of business structures: 
strategies and technologies : 

International scientific- practical 
conference 

24 february, 2017, 
Tbilisi, Georgia 

Ефективність розвитку 
галузі садівництва в 

сільськогосподарських 
підприємствах 

Мелітопольського 
району Запорізької 

області України 

22. Власюк Ю.О. 

Міжнародна  науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Роль державної 
підтримки у системі 

формування 
конкурентоспроможнос

ті виробництва 
продукції тваринництва 

23. Власюк Ю.О. 

Integration of business structures: 
strategies and technologies : 

International scientific- practical 
conference 

24 february, 2017, 
Tbilisi, Georgia 

Місце малого і 
середнього бізнесу в 

розвитку 
підприємництва 

Запорізької області 

24. Лисак О.І. 

International Scientific 
Conference of socio-economic 

systems: the new economic 
conditions 

September 28, 2016. 
Kielce, Poland 

Практичні аспекти 
підприємницької 

діяльності 

25. Лисак О.І. 

Міжнародна  науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Регіональні фактори 
впливу на розвиток 
торговельних мереж 



26. Лисак О.І. 

Integration of business structures: 
strategies and technologies: 

International scientific- practical 
conference 

24 february, 2017, 
Tbilisi, Georgia 

Експортна політика 
аграрних підприємств 

України 

27. Грицаєнко М.І. 

Міжнародна  науково-
практична конференція 

«Проблеми та перспективи 
сталого розвитку  АПК півдня 

України» 

квітень - травень 2017 
р., ТДАТУ 

Методика оцінки 
ефективності інвестицій 
в інноваційну діяльності 

регіону 

28. Грицаєнко М.І. 

Міжнародна науково-
практична конференція, 

присвячена 10-річчю 
факультету міжнародного 

туризму та управління 
персоналом Запорізького 
національного технічного 

університету 

30–31 березня 2017 р, 
м. Запоріжжя 

Місце вищої 
професійної освіти у 

формуванні соціального 
капіталу регіону 

29. Грицаєнко М.І. 

Міжнародна науково-
практична Інтернет-

конференція «Сучасні тенденції 
менеджменту в аграрному 

виробництві» 

16-17 травня 2017 р., 
м. Дубляни 

Довіра як детермінанта 
соціального капіталу 

підприємництва 

 
Викладачами кафедри було надано відгуки на автореферати 

докторських та кандидатських дисертацій. 
 
 
Таблиця 8.5 - Відгуки на автореферати – 22 од., в т.ч.: 
                                                                        - докторських – 2 од.; 
                                                                        - кандидатських – 20 од. 

Рецензент Здобувач Тема дисертації Місце, дата захисту 

Автореферати докторських дисертацій 

 
1 

Яворська  
Т.І., 

Педченко 
Г.П. 

Сидоренко О.В. 
Управління розвитком біржової 

діяльності на ринку 
сільськогосподарської продукції 

ННЦ «Інститут 
аграрної економіки», 

27.12.2016 



 
2 

Яворська  
Т.І., Прус 

Ю.О. 
Шарий Г.І. 

Інституційне забезпечення 
розвитку земельних відносин в 

аграрному секторі України 

Львівський 
національний 

аграрний 
університет, 
17.05.2017 

Автореферати кандидатських дисертацій 

1 
Яворська 

Т.І. 
Трегуб О.М. 

Гармонізація галузевої структури 
сільськогосподарських 

підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

11.10.16 

2 
Яворська 

Т.І. 
Прийдак Т.Б. 

Стратегія розвитку та підвищення 
ефективності бурякоцукрового 

виробництва 

Полтавська державна 
аграрна академія, 

28.09.16 

 
3 
 

Яворська  
Т.І., Грицає 

нко Г.І. 
Черненко Ю.Ю. 

Інтенсифікація виробництва 
овочів відкритого ґрунту на 

інноваційній основі у 
сільськогосподарських 

підприємствах 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

25.10.16 

4 
Яворська 

Т.І. 
Винограденко 

С.О. 

Інтенсифікація використання 
земельних ресурсів 

сільськогосподарських 
підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

25.10.16 

5 
Яворська 

Т.І. 
Костанецька Т. 

М. 

Удосконалення механізму 
проведення санації 

сільськогосподарських 
підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

22.11.16 

6 
Яворська 

Т.І. 
Міщенко В.С. 

Формування витрат і доходів 
скотарства у 

сільськогосподарських 
підприємствах 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

06.12.16 

7 
Яворська 
Т.І., Прус 

Ю.О. 
Назаркевич О.Б. 

Державне регулювання розвитку 
малого аграрного підприємництва 

в Україні 

Львівський 
національний 
університет  

імені Івана Франка, 
27.04.2017 

8 
Яворська 

Т.І. 
Ряснянська А.М. 

Власність на землі 
сільськогосподарського 

призначення  та її вплив на 
діяльність сільськогосподарських 

підприємств 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

20.12.2016 



9 
Яворська 
Т.І., Прус 

Ю.О. 
Печко В.С. 

Підвищення ефективності 
використання земель 

сільськогосподарських 
підприємств в умовах сталого 

розвитку 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

20.12.2016 

10 

Яворська 
Т.І., 

Тебенко 
В.М. 

Гриніва Ю.О. 

Інноваційний розвиток малого 
підприємництва регіону 

ДУ «Інститут 
регіональних 

досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН 

України», 17.02.2017 

11 
Яворська 

Т.І. 
Мещерякова 

В.Є. 

Формування витрат та 
собівартості продукції 
сільськогосподарських 

підприємств 

Дніпропетровський 
державний аграрно-

економічний 
університет, 
09.03.2017 

12 

Яворська 
Т.І., 

Завадських 
Г.М. 

Скромна О.Ю. 

Формування прибутку від 
реалізації продукції в 

сільськогосподарських 
підприємствах 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

06.12.16 

13 
Яворська 

Т.І. 
Ткаченко О.С. 

Формування механізму 
економічного оздоровлення 

сільськогосподарських 
підприємств 

Дніпропетровський 
державний аграрно-

економічний 
університет, 
23.06.2017 

14 
Яворська 

Т.І.  
Гуменюк І.Л. 

Розвиток особистих селянських 
господарств в системі 

національної економіки 

Інститут підготовки 
кадрів державної 

служби зайнятості 
України, 29.06.2017 

15 
Андрєєва 

Л.О. 
Богомолова К.С. 

Управління 
конкурентоспроможністю 

продукції аграрних підприємств 
рослинницького напряму 

Харківський 
національний 

технічний 
університет 
сільського 

господарства ім. 
Петра Василенка, 

07.10.16 

16 

Яворська 
Т.І., 

Педченко 
Г.П. 

Гевко Б. Р. 

Організаційно-економічний 
механізм енергозбереження на 

підприємстві 

Тернопільський 
національний 
економічний 

університет, 28.10.16 

17 
Болтянська 

Л.О. 
Вислободська 

Г.П. 
Розвиток виробничих послуг у 

сільському господарстві 

Львівський 
національний 

аграрний 



університет, 
13.06.2017 

18 
Тебенко 

В.М. 
Тисько М.М. 

Управління інноваційним 
розвитком підприємства 

Тернопільський 
національний 
економічний 

університет, 28.10.16 

19 
Завадських 

Г.М. 
Яворська В.В. 

Розвиток підприємництва у 
сільськогосподарських 

підприємствах 

Львівський 
національний 

аграрний 
університет, 
13.06.2017 

20 
Власюк 

Ю.О. 
Лещенко Л.О. 

Механізм формування 
прибуткового виробництва овочів 

у сільськогосподарських 
підприємствах 

Харківський 
національний 

аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва, 

11.10.16 
 
Проведено опонування дисертаці – 1 од.: 

1. Д.е.н., проф. Яворською Т.І.  проведено опонування кандидатської 
дисертаціїї Садового І.І. на тему: «Підвищення ефективності виробничої 
діяльності фермерських господарств на основі освоєння динамічних 
сівозмін» у Харківському національному аграрному університеті ім. 
Докучаєва. 
 
Проведено рецензування – 4 од.: 

1. Д.е.н., проф. Яворська Т.І. - дисертації Бабан Тетяни Олександрівни на 
тему: «Розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств на ринку 
зерна ячменю». 

2. Д.е.н., проф. Яворська Т.І. - магістерської роботи слухача спеціальності 
8.15010001 «Державне управління» Дніпропетровського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України Ковбаси Т.О. 

3. Д.е.н., проф. Яворська Т.І. - статті асистента кафедри «Менеджмент та 
туристична індустрія» Мелітопольського державного педагогічного 
університету Лебедєвої О.О. 

4. Д.е.н., проф. Яворська Т.І – наукової студентської роботи Зімбіль І.Ф. 
Викладачі кафедри брали участь у VIІI Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2017» та V Міжнародна виставка «World Edu – 2017» - 2 од.: 
1. Власюк Ю.О. на тему: «Впровадження в освітній процес ТДАТУ системи 

дистанційного навчання».  



2. Грицаєнко М.І. на тему: «Роль ВНЗ у формуванні соціального капіталу 
регіону». 

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

№№ Назва збірника Вид збірника Кількість 
 публікацій 

1. Збірник наукових праць за підсумками 
наукової  заочної інтернет-конференції 
студентів та магістрів Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, присвяченої  Дню студента. -  
м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. –  41 с. 

Збірник 
наукових 

праць 
15 

2. Збірник наукових праць за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 
студентів та магістрантів кафедри 
економіки підприємств. - Випуск 6. -  м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017 - 77 с. 

Збірник 
наукових 

праць 
24 

3. Матеріали наукової конференції 
студентів та магістрантів / За ред. Т.І. 
Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. 
–Т.1. – 91 с. 

Збірник 
наукових 

праць 
32 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНА ТАБЛИЦЯ ЗА НАУКОВОЮ РОБОТОЮ 
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 

 
Види робіт Кількість, од. 

Участь у науково-технічній 
підпрограмі 

10 

Наукові роботи, опубліковані 
викладачами кафедри  

36 

в т. ч. монографії  1 
Кількість надрукованих статей 
професорсько-викладацького 
складу кафедри 

16 

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

16(10) 



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

19 

Кількість надрукованих робіт у 
закордонних наукових виданнях 

11 

Участь у конференціях 
в т.ч.:                                                                                            

29 

– всеукраїнських - 
– міжнародних 29 
Відгуки на автореферати  22 
в т. ч. – докторських дисертацій 2 

      - кандидатських дисертацій 20 
Опонування дисертацій 1 
Рецензування наукових робіт  4 
Участь у міжнародних виставках 2 
Наукові збірники, видані кафедрою 3 

 
8.4. Керівництво науковою роботою студентів. 

 
Викладачі кафедри працювали зі студентами в 10 наукових гуртках – 63 

особи. 
 
 
 
 

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 підприємницьких 
структур та галузей в аграрному виробництві 

5 

Грицаєнко М.І. Інвестиційний розвиток АПК 5 

Грицаєнко Г.І. Економічне управління аграрним підприємством 6 

Болтянська Л.О. 
Перспективи розвитку аграрних підприємств 

України 
10 

Андрєєва Л.О. Стратегічні напрями розвитку АПК України 6 

Педченко А.П. 
Економіко-математичні та статистичні методи 

дослідження в сфері АПК 
7 



Тебенко В.М. 
Економічна ефективність виробництва 

сільськогосподарської продукції 
5 

Завадських А.М. 
Соціально-економічний розвиток територій 

(регіональний аспект) 
6 

Лисак О.І. Проблеми екологізації АПК 7 
Власюк Ю.Д. Математичне моделювання в економіці 6 

 
За результатами наукових досліджень була проведена науково-

практична конференція  студентів та магістрів університету, присвячена Дню 
студента, в якій взяли участь 15 студентів.  

Традиційно була проведена наукова студентська конференція студентів 
і магістрантів ТДАТУ, в який брали участь 32 студенти. 

24 студенти та магістранти під керівництвом викладачів кафедри брали 
участь у наукових конференціях за результатами навчальних та 
переддипломної практик. 

2 студенти брали участь у ХІХ Зльоті студентських лідерів аграрної 
освіти 24-27 травня 2017 року, м. Київ, НУБіП 

2 студенти взяли участь у міжнародній конференції - V International 
scientific conference “Science of the third millennium», Morrisville, 2017. 

Всього участь у конференціях взяли 75 студентів: 

№ 
П.І.Б. 

Автора 
Тема доповіді Назва конференції 

1. Авакян Г.Ю. 
Інвестиційна 

привабливість України 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

2. Айзман К.С. 
Венчурні інвестиції як 
джерело фінансування 
інноваційних процесів 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

3. Ганжа О.Р. 
Економічна ефективність 

виробництва зерна та 
шляхи її підвищення 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

4. Ганжа О.Р. 
Фінансова діагностика як 

основа прийняття 
управлінських рішень 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

5. Горбач А. 

Тенденції розвитку 
тіньової економіки. 

Інвестування незаконного 
сектору підприємництва 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

6. Ткаченко І.А. 

Особливості іноземного 
інвестування в 

агропромисловий 
комплекс України 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 



7. Унанян М.В. 
Впровадження проекту з 

виробництва грибів в 
Мелітопольському районі 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

8. Харченко Д.В. 

Економічна ефективність 
виробництва продукції 

рослинництва та шляхи її 
підвищення 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

9. Грицаненко 
А.Є. 

Економічна сутність 
інвестицій 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

10. Журавель І.В. 
Прогнозування динаміки 

валютного курсу 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

11. Куць Є.С. 
Собівартість виробництва 
зерна в СБК «Дружба» та 

шляхи її зниження і 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

12. Скрипка Н.О. 
Інвестиційна 

привабливість Запорізької 
області 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

13. Швігл Є.В. 
Ефективність виробництва 
озимої пшениці та шляхи 

її підвищення 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

14. Швігл Є.В. 

Бюджетування як 
напрямок удосконалення 

системи управління 
діяльністю підприємств 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

15. Швігл Є.В. 

Створення власного 
бізнесу без додаткових 
вкладень. фрілансова 

діяльність в Україні та 
проблеми її державного 

управління 

Науково-практична конференція  студентів 
та магістрів університету, присвячена Дню 

студента 

16. Авакян Г.Ю. 
Теоретична сутність 

інвестиційної 
привабливості країни 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

17. Айзман К.С. 

Сутність венчурних 
інвестицій як джерела 

фінансування 
інноваційних процесів 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

18. Алімова І. 
Біологізація виробництва 

як шлях зближення 
економіки та екології 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

19. Атаманова Ф.І. 
Статистичний аналіз 

ринку картоплі 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 
20. Богдуй Н.О. Соціально-економічні Щорічна наукова конференція студентів та 



системи та їх властивості магістрантів ТДАТУ 

21. Ганжа О.Р. 
Інтенсифікація 

зерновиробництва 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

22. Ганжа О.Р. 
Прийняття управлінських 

рішень на основі 
фінансової діагностики 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

23. Горбач А. 
Сучасний стан розвитку 

тіньової економіки 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

24. Грицаненко 
А.Є. 

Теоретична сутність 
поняття інвестиції 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

25. Гуменюк Л.О. 
Інноваційна діяльності в 

Україні 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

26. Дидичкін В.О. 
Статистичний аналіз 

ринку макаронних виробів 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

27. Довгаль В. 
Проблема забезпечення 
продовольчої безпеки 

України 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

28. Журавель І.В. 
Прогнозування динаміки 

валютного курсу 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

29. Зибіна Д. А. 
Розвиток підприємництва 

в Україні 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

30. Зінов’єва К. Податок Пігу 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

31. Коваленко І.В. 
Економіко-математичні 

моделі 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

32. Михальчук М.В.
Статистичний аналіз 

ринку риби і харчових 
морепродуктів 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

33. Недорєзков А.І. 
Статистичний аналіз ринку 

соків 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

34. Перепросова 
Я.А. 

Статистичний аналіз ринку 
безалкогольних напоїв 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

35. Печерська В.С. 
Статистичний аналіз ринку 

коньяку 
Щорічна наукова конференція студентів та 

магістрантів ТДАТУ 

36. Сазонова І.В. 

Специфіка 
підприємництва щодо 

здійснення торгівлі 
окремими товарами 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

37. Скрипка Н.О. 
Ціноутворення на 
зернову продукцію 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

38. Скрипка Н.О. 
Оцінка інвестиційної 

привабливості 
Запорізької області 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

39. Скрипка Н.О. 
Розвиток торгівлі у 
Запорізькій області 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 



40. Ткаченко І.А. 

Стан іноземного 
інвестування в 

агропромисловий 
комплекс України 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

41. Тюніна К.В. 
Особливості державного 

регулювання 
ціноутворення в Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

42. Швігл Є.В. 

Економічне обґрунтування 
підвищення ефективності 

виробництва озимої 
пшениці 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

43. Швігл Є.В. 

Роль бюджетування в 
системі економічного 

управління 
підприємством 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

44. Швігл Є.В. 
Стан розвитку 

фрілансової діяльності 
в Україні 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

45. Ганжа О. 
Ринок молока та молочної 
продукції та перспективи 

його розвитку 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

46. Зибіна Д. А. 

Ефективність виробництва 
м’яса свиней та шляхи її 

підвищення в ПСП 
«Приморський» 

Приморського району 
Запорізької області 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

47. Швігл Є.В. 

Шляхи підвищення 
економічної ефективності 

виробництва озимої 
пшениці в 

сільськогосподарському 
підприємстві 

Щорічна наукова конференція студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

48. Зіняк О.Р. 
Особливості розвитку 

соціального 
підприємництва в Україні 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

49. Зоря П.М. 
Розвиток підприємництва 

в Україні: стан та 
перспективи 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

50. Клопов А.Ю. 
Історія розвитку малого 

підприємництва 
Щорічні конференції за підсумками 

навчальних та переддипломної практик 



студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

51. Косьміна І.М. 
Розвиток торговельних 

мереж в Україні 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

52. Атаманова Ф. Статистика оплати праці 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

53. Печерська В. 

Основи побудови і 
загальні вимоги до 

статистичної звітності 
сільскогосподарських 

підприємств 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

54. Бартиш Д. І. 
Економічний стан ТОВ 
«Агрофірма Україна» 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

55. Клинько Т. С. 
Економічний стан 

діяльності підприємства 
«СТОВ Таврія» 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

56. Шолох Н.О. 
Шляхи зниження 

собівартості продукції на 
підприємстві 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

57. Авакян Г.Ю. 
Інвестиційна 

привабливість ПСГП 
«Зоря» 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

58. Айзман К.С. 

Оцінка інвестиційної 
привабливості 

підприємства на прикладі 
ПСГП «Південне» 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

59. Гуменюк Л.О. 
Сучасний стан 
інвестиційної 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 



привабливості ПСГП 
«Зоря» 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

60. Скрипка Н.О. 
Інвестиційна 

привабливість ЗАТ 
«Магрос» 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

61. Шостак А.О. 

Аналіз та оцінка 
інвестиційної 

привабливості ПСП 
«Генезис» 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

62. Ганжа О.Р. 

Розробка прогнозного 
балансу АТ «АВС» на 

основі основних 
операційних бюджетів 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

63. Зибіна Д. А. 

Розробка бюджетів 
продажу продукції, 

прямих витрат на оплату 
праці та доходів і витрат 

на підприємстві 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

64. Швігл Є.В. 
Складання основних 

операційних бюджетів 
підприємства 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

65. Данько С. 
Стан та напрями 

підвищення прибутковості 
ТОВ «Агрофірма Україна» 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

66. Єргунова І.С. 
Сучасний стан та основні 

тенденції розвитку 
тваринництва в Україні 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

67. Коваленко І.В. 
Стан та перспективи 

розвитку 
зерновиробництва 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

68. Мисик Д. П. 
Інтенсивний розвиток 
рослинництва в СБК 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 



«дружба» 
Мелітопольського району 

Запорізької області 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

69. Унанян М. 
Прийняття господарських 

рішень в умовах 
невизначеності 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

70. Харченко Д. 

Аналіз розвитку 
рослинництва в СБК 

«Дружба» 
Мелітопольського району 

Запорізької області 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

71. Циз А.Г. 
Стан та перспективи 
розвитку ФГ «Дар» 

Щорічні конференції за підсумками 
навчальних та переддипломної практик 

студентів та магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

72. Бартиш Д. 
Оцінка інвестиційної 

привабливості України 
ХІХ зліт студентських лідерів аграрної 

освіти 

73. Гончаров К. 
Стан кадрового 

забезпечення аграрної 
науки 

ХІХ зліт студентських лідерів аграрної 
освіти 

74. Bartysh D.I. 
The development of 

efficient production of 
vegetables 

V International scientific conference “Science 
of the third millennium 

75. Sholokh N.O. Grain market prospects 
V International scientific conference “Science 

of the third millennium 
 

За результатами досліджень опубліковано 75 наукових праць 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 студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.5-6. 

 

2. Айзман К.С. 

Венчурні інвестиції 
як джерело 

фінансування 
інноваційних 

процесів 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.7-9. 

 



3. Ганжа О.Р. 

Економічна 
ефективність 

виробництва зерна 
та шляхи її 
підвищення 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 
10-12 

 

4. Ганжа О.Р. 

Фінансова 
діагностика як 

основа прийняття 
управлінських 

рішень 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.13-16. 

 

5. Горбач А. 

Тенденції розвитку 
тіньової економіки. 

Інвестування 
незаконного сектору 

підприємництва 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с. 
17-18. 

 

6. Ткаченко І.А. 

Особливості 
іноземного 

інвестування в 
агропромисловий 
комплекс України 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.18-20. 

 

7. Унанян М.В. 

Впровадження 
проекту з 

виробництва грибів 
в Мелітопольському 

районі 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.21-22. 

 

8. Харченко Д.В. 

Економічна 
ефективність 
виробництва 

продукції 
рослинництва та 

шляхи її підвищення 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.23-24. 

 

9. Грицаненко 
А.Є. 

Економічна сутність 
інвестицій 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.25-26. 

 

10. Журавель І.В. 
Прогнозування 

динаміки валютного 
курсу 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 

 



присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.27-28. 

11. Куць Є.С. 

Собівартість 
виробництва зерна в 

СБК «Дружба» та 
шляхи її зниження і 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.29-6. 

 

12. Скрипка Н.О. 
Інвестиційна 

привабливість 
Запорізької області 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.32-33. 

 

13. Швігл Є.В. 

Ефективність 
виробництва озимої 
пшениці та шляхи її 

підвищення 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.34-36. 

 

14. Швігл Є.В. 

Бюджетування як 
напрямок 

удосконалення 
системи управління 

діяльністю 
підприємств 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.37-38. 

 

15. Швігл Є.В. 

Створення власного 
бізнесу без 
додаткових 
вкладень. 

фрілансова 
діяльність в Україні 

та проблеми її 
державного 
управління 

Збірник наукових праць студентів та 
магістрів Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
присвячений Дню студента. Випуск 
2. - м. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – 
с.39-41. 

 

16. Авакян Г.Ю. 

Теоретична сутність 
інвестиційної 
привабливості 

країни 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с.6-7. 

Грицаєнко 
Г.І. 

17. Айзман К.С. 

Сутність 
венчурних 

інвестицій як 
джерела 

фінансування 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 8-10. 

Грицаєнко 
Г.І. 



інноваційних 
процесів 

18. Алімова І. 

Біологізація 
виробництва як 
шлях зближення 

економіки та 
екології 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 11-13. 

Лисак О.І. 

19. Атаманова Ф.І. 
Статистичний аналіз 

ринку картоплі 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 14-15. 

Педченко 
Г.П. 

20. Богдуй Н.О. 
Соціально-

економічні системи 
та їх властивості 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 16-17. 

Власюк 
Ю.О. 

21. Ганжа О.Р. 
Інтенсифікація 

зерновиробництва 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 18-21. 

Андрєєва 
Л.О. 

22. Ганжа О.Р. 

Прийняття 
управлінських 

рішень на основі 
фінансової 

діагностики 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 22-25. 

Грицаєнко 
Г.І. 

23. Горбач А. 
Сучасний стан 

розвитку тіньової 
економіки 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 26-27. 

Грицаєнко 
М.І. 

24.
Грицаненко 

А.Є. 
Теоретична сутність 
поняття інвестиції 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 28-29. 

Грицаєнко 
Г.І. 

25. Гуменюк Л.О. 
Інноваційна 

діяльності в Україні 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 30-32. 

Тебенко 
В.М. 

26. Дидичкін В.О. 
Статистичний аналіз 
ринку макаронних 

виробів 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 33-34. 

Педченко 
Г.П. 

27. Довгаль В. 

Проблема 
забезпечення 
продовольчої 

безпеки України 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 35-36. 

Завадських 
Г.М. 

28. Журавель І.В. Прогнозування Матеріали наукової конференції Власюк 



динаміки валютного 
курсу 

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

2017. – Т.1. – с. 37-38. 

Ю.О. 

29. Зибіна Д. А. 
Розвиток 

підприємництва в 
Україні 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 40-41. 

Андрєєва 
Л.О. 

30. Зінов’єва К. Податок Пігу 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 42-44. 

Лисак О.І. 

31. Коваленко І.В. 
Економіко-

математичні моделі 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 45-48. 

Власюк 
Ю.О. 

32. Михальчук М.В.

Статистичний аналіз 
ринку риби і 

харчових 
морепродуктів 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 49-50. 

Педченко 
Г.П. 

33.
Недорєзков 

А.І. 
Статистичний аналіз 

ринку соків 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 51-52. 

Педченко 
Г.П. 

34.
Перепросова 

Я.А. 

Статистичний аналіз 
ринку 

безалкогольних 
напоїв 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 53-54. 

Педченко 
Г.П. 

35. Печерська В.С. 
Статистичний аналіз 

ринку коньяку 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 55-56 

Педченко 
Г.П. 

36. Сазонова І.В. 

Специфіка 
підприємництва 
щодо здійснення 

торгівлі окремими 
товарами 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 57-58. 

Андрєєва 
Л.О. 

 

37. Скрипка Н.О. 
Ціноутворення на 

зернову 
продукцію 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 59-61. 

Болтянська 
Л.О. 

38. Скрипка Н.О. 

Оцінка 
інвестиційної 
привабливості 

Запорізької області 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 62-63. 

Грицаєнко 
Г.І. 

39. Скрипка Н.О. Розвиток торгівлі у Матеріали наукової конференції Тебенко 



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

2017. – Т.1. – с. 64-66. 

В.М. 

40. Ткаченко І.А. 

Стан іноземного 
інвестування в 

агропромисловий 
комплекс України 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 67-68. 

Грицаєнко 
Г.І. 

41. Тюніна К.В. 

Особливості 
державного 

регулювання 
ціноутворення в 

Україні 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 69-73. 

Лисак О.І. 

42. Швігл Є.В. 

Економічне 
обґрунтування 

підвищення 
ефективності 

виробництва озимої 
пшениці 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 74-76. 

Андрєєва 
Л.О. 

43. Швігл Є.В. 

Роль 
бюджетування в 

системі 
економічного 

управління 
підприємством 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 77-78. 

Грицаєнко 
Г.І. 

44. Швігл Є.В. 

Стан розвитку 
фрілансової 
діяльності в 

Україні 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 79-81. 

Грицаєнко 
М.І. 

45. Ганжа О. 

Ринок молока та 
молочної продукції 
та перспективи його 

розвитку 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 82-87. 

Яворська 
Т.І. 

46. Зибіна Д. А. 

Ефективність 
виробництва м’яса 
свиней та шляхи її 
підвищення в ПСП 

«Приморський» 
Приморського 

району Запорізької 
області 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 88-89. 

Яворська 
Т.І. 

47. Швігл Є.В. 

Шляхи підвищення 
економічної 
ефективності 

виробництва озимої 
пшениці в 

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

Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Т.1. – с. 90-91. 

Яворська 
Т.І. 



сільськогосподарськ
ому підприємстві 

48. Зіняк О.Р. 

Особливості 
розвитку 

соціального 
підприємництва в 

Україні 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 

переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 

Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 7-9 

Власюк 
Ю.О. 

49. Зоря П.М. 

Розвиток 
підприємництва в 
Україні: стан та 

перспективи 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 10-11 

Власюк 
Ю.О. 

50. Клопов А.Ю. 
Історія розвитку 

малого 
підприємництва 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 12-14 

Власюк 
Ю.О. 

51. Косьміна І.М. 
Розвиток 

торговельних мереж 
в Україні 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 15-17 

Власюк 
Ю.О. 

52. Атаманова Ф. 
Статистика оплати 

праці 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 18-19 

Завадських 
Г.М. 

53. Печерська В. 

Основи побудови і 
загальні вимоги до 

статистичної 
звітності 

сільскогосподарськи
х підприємств 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 20-21 

Завадських 
Г.М. 

54. Бартиш Д. І. Економічний стан Збірник наукових праць за Болтянська 



ТОВ «Агрофірма 
Україна» 

підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 22-23 

Л. О. 

55. Клинько Т. С. 

Економічний стан 
діяльності 

підприємства 
«СТОВ Таврія» 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 24-25 

Болтянська 
Л. О. 

56. Шолох Н.О. 

Шляхи зниження 
собівартості 
продукції на 
підприємстві 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 26-30 

Болтянська 
Л. О. 

57. Авакян Г.Ю. 
Інвестиційна 

привабливість 
ПСГП «Зоря» 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 31-33 

Грицаєнко 
Г.І. 

58. Айзман К.С. 

Оцінка 
інвестиційної 
привабливості 

підприємства на 
прикладі ПСГП 

«Південне» 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 34-36 

Грицаєнко 
Г.І. 

59. Гуменюк Л.О. 

Сучасний стан 
інвестиційної 
привабливості 
ПСГП «Зоря» 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 37-38 

Грицаєнко 
Г.І. 

60. Скрипка Н.О. 
Інвестиційна 

привабливість ЗАТ 
«Магрос» 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 

Грицаєнко 
М.І. 



підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 39-40 

61. Шостак А.О. 

Аналіз та оцінка 
інвестиційної 

привабливості ПСП 
«Генезис» 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 41-48 

Грицаєнко 
М.І. 

62. Ганжа О.Р. 

Розробка 
прогнозного 

балансу АТ «АВС» 
на основі основних 

операційних 
бюджетів 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 49-50 

Грицаєнко 
Г.І. 

63. Зибіна Д. А. 

Розробка бюджетів 
продажу продукції, 
прямих витрат на 
оплату праці та 

доходів і витрат на 
підприємстві 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 51-53 

Грицаєнко 
Г.І. 

64. Швігл Є.В. 

Складання 
основних 

операційних 
бюджетів 

підприємства 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 54-56 

Грицаєнко 
Г.І. 

65. Данько С. 

Стан та напрями 
підвищення 

прибутковості ТОВ 
«Агрофірма 

Україна» 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 57-59 

Педченко 
Г.П. 

66. Єргунова І.С. 

Сучасний стан та 
основні тенденції 

розвитку 
тваринництва в 

Україні 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 60-62 

Власюк 
Ю.О. 



67. Коваленко І.В. 
Стан та перспективи 

розвитку 
зерновиробництва 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 63-65 

Андрєєва 
Л.О. 

68. Мисик Д. П. 

Інтенсивний 
розвиток 

рослинництва в СБК 
«дружба» 

Мелітопольського 
району Запорізької 

області 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 66-69 

Лисак О. І. 

69. Унанян М. 

Прийняття 
господарських 

рішень в умовах 
невизначеності 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 70-72 

Тебенко     
В. М. 

70. Харченко Д. 

Аналіз розвитку 
рослинництва в СБК 

«Дружба» 
Мелітопольського 
району Запорізької 

області 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 73-74 

Завадських 
Г.М. 

71. Циз А.Г. 
Стан та перспективи 
розвитку ФГ «Дар» 

Збірник наукових праць за 
підсумками навчальних та 
переддипломної практик студентів та 
магістрантів кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. - Випуск 8. - м. 
Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – с. 75-77 

Болтянська 
Л.О. 

72. Бартиш Д. 
Оцінка інвестиційної 

привабливості 
України  

ХІХ зліт студентських лідерів 
аграрної освіти : зб. тез наукових 
доповідей учасників ХІХ Зльоту 
студентських лідерів аграрної освіти, 
м. Київ, 24-27 травня 2017 р. – К.: 
2017. – С. 6-7. 

Грицаєнко 
М.І. 

73. Гончаров К. 
Стан кадрового 

забезпечення аграрної 
науки  

ХІХ зліт студентських лідерів 
аграрної освіти : зб. тез наукових 
доповідей учасників ХІХ Зльоту 
студентських лідерів аграрної освіти, 

Грицаєнко 
М.І. 



м. Київ, 24-27 травня 2017 р. – К.: 
2017. – С. 29-30. 

74. Bartysh D.I. 

THE 
DEVELOPMENT 
OF EFFICIENT 
PRODUCTION OF 
VEGETABLES 55 

 

Proceedings of V International 
scientific conference “Science of the 
third millennium”. Morrisville, Lulu 
Press., 2017. - p.55  

Яворська 
Т.І. 

75. Sholokh N.O. GRAIN MARKET 
PROSPECTS 

Proceedings of V International 
scientific conference “Science of the 
third millennium”. Morrisville, Lulu 
Press., 2017. - p.92  

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 
Швігл Євгенія 

(11МБПТ). 

Ефективність виробництва озимої 
пшениці та шляхи її підвищення в ТОВ 
«Агрофірма України» 
Мелітопольського району Запорізької 
області. 

ПДАТУ, м. 
Кам’янець-

Подільський 

Андрєєва 
Л.О. 

2 
Зибіна Дар’я 
(11МБПТ) 

Ефективність виробництва м’яса 
свиней та шляхи її підвищення в ПСП 
«Приморський» Приморського району 

Запорізької області 

КНЕУ, м. 
Київ 

Яворська Т.І. 

3 
Атаманова 

Фатма (21 ЕП) 
Економіко-статистичний аналіз ринку 

олії рослинної 
КНЕУ, м. 

Київ 
Педченко 

Г.П. 

4 
Бєлкін Максим 

(11МБПТ) 

Розробка проекту модернізації 
виробництва в ПП «ПФМ» м. 

Мелітополь Запорізької області.  

КНЕУ, м. 
Київ 

Лисак О.І. 

5 
Куць Євген 
(52МБЕП). 

Собівартість виробництва зерна в СБК 
«Дружба» на шляхи її зниження 

ПДАТУ, м. 
Кам’янець-

Подільський 

Завадських 
Г.М. 

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт 

1 Швігл Є.В. 

Ефективність виробництва озимої 
пшениці та шляхи її підвищення в ТОВ 

«Агрофірма Україна» 
Мелітопольського району Запорізької 

ХНАДУ, м. 
Харків 

Яворська Т.І. 



області 

2 Ганжа О.Р. 

Ефективність виробництва молока та 
шляхи її підвищення в ПСП 

«Приморський» Приморського району 
Запорізької області 

ХНАДУ, м. 
Харків 

Яворська Т.І. 

3 Зибіна Д.А. 

Ефективність виробництва м’яса 
свиней та шляхи її підвищення в ПСП 
«Приморський» Приморського району 

Запорізької області 

ХНАДУ, м. 
Харків 

Яворська Т.І. 

4 Єргунова І.С. 

Інтенсифікація виробництва продукції 
тваринництва на інноваційній основі в 

СБК «Дружба» Мелітопольського 
району Запорізької області 

ХНАДУ, м. 
Харків 

Власюк Ю.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 57 студентів . 

Таблиця 8.5 
Участь студентів у предметних олімпіадах 

Предмет Керівник 
Курс, 

напрям 
Кількість 
учасників 

Економіка підприємства Болтянська Л.О. 3-4 курс ЕП 15 
Інвестування Грицаєнко Г.І. 4 курс ЕП 7 
Проектний аналіз Грицаєнко Г.І. 4 курс ЕП 7 
Економічне управління 
підприємством 

Грицаєнко Г.І. 1 курс МБ ЕП 8 

Основи підприємництва Грицаєнко М.І. 1 курс ПТБД 5 
Статистика Педченко Г.П. 2 курс ЕП, ОА, ФК 15 

Разом 57 
 
Кафедра клопотала перед деканатами факультету ЕтаБ до представлення 

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

Айзман К. (41 ЕП) та Шолох Н. (11с ПТ) прийняли участь у другому 
турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Економіка 



підприємства”, яка відбулася на базі в ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури»: 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНА ТАБЛИЦЯ ЗА НАУКОВОЮ РОБОТОЮ 

СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 
 

Види робіт Кількість, од. 
Кількість студентів у наукових гуртках 

кафедри 
63 

Участь студентів під керівництвом 
викладачів кафедри у конференціях 

в т.ч.: 
75 

- на рівні закладу 71 
- всеукраїнських 2 
– міжнародних 2 

Опубліковано наукових праць студентів під 
керівництвом викладачів кафедри 

75 

Кількість студентів, що взяли участь у 
державних конкурсах 

9 

Кількість предметних олімпіадах, проведених 
на кафедрі 

6 

Кількість студентів, що взяли участь у 
предметних олімпіадах на кафедрі 

57 

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

2 

  
 


