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30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection: 

1. Яворська Т.І., Загнітко Л.А. Вплив витрат і ціни реалізації на 
ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах 
регіону / Т.І. Яворська // Економіка АПК. - 2015. - №6. - С. 53-
59.(Наукометричні бази: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), 
Російська наукова електронна бібліотека: сайт: http://elibrary.ru; EBSCO 
Publishing, Inc., США, сайт:www.ebscohost.com; Ulrich’sPeriodicalsDirectory 
USA, США, сайт: ulrichsweb.com; Національна наукова бібліотека ім. В.І. 
Вернадського, Україна, сайт: http://nbuv.gov.ua; IndexCopernicus, Польща) 

2. Яворська Т.І.Аналіз стану малого підприємництва в місті / Т.І. 
Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні науки). № 3 (35), 2017 – 
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – с. 174-182 
(IndexCopernicus) 

3. Яворська Т.І. Методологія вдосконалення управління бізнес-
процесами в сільськогосподарському підприємстві / Т.І. Яворська  // Збірник 
наукових праць Таврійського державного   агротехнологічного університету 
(економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 
– 2018. – № 2(37). С. 154-162– (IndexCopernicus) 

30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Яворська Т.І. Трансформація особистих селянських господарств у 
підприємницькі структури/ Т.І. Яворська //  Збірник наукових праць ТДАТУ 
(економічні науки)  – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2014. – № 3 (27). С. 48-51. 

2. 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. 

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. С. 99-104. 

4. 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. – № 1 (33). С. 113-120 

5. Яворська Т.І..Аналіз стану малого підприємництва в місті / Т.І. 
Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного 



агротехнологічного університету (економічні науки). № 3 (35), 2017 – 
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – с. 174-182. 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії: 

1. Яворська Т.І., О. М. Петрига, Ю. О. Прус Економіка аграрного 
підприємстваНавчальний посібник / За ред. О. М. Петриги, Т. І. Яворської – 
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. – 498 с. (156 с.) 

30.7 Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх 
експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти МОН 

Член секції «Економіка» Наукової ради Міністерства освіти і науки 
України ( 2016-2018 рр.) 

30.8 Виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 
фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового 
видання: 

1. Керівник науково-технічної підпрограми №3 на 2016-2020 рр. 
«Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку 
підприємництва в регіоні» (держ. реєстр. номер 0116U002739). 

2. Член редакційної колегії наукового видання«Збірник наукових 
праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 
науки)», включений до Переліку наукових фахових видань України,є науковим 
виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних 
робіт (Наказ МОН № 1328 від 21.12.2015 р.). 

30.11 Участь в атестації наукових працівників як офіційного 
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад) 

1. Офіційний опоненткандидатської дисертаціїБатюк Г.В. на тему: 
«Діяльність малих форм господарювання на ринку зерна» на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д.36.814.02 у Львівському національному 
аграрному університеті. (2014 р.) 

2. Офіційний опонент кандидатської дисертації Ксьонової О. В. на 
тему: «Економічна та соціальна ефективність виробництва продукції скотарства 
в сільськогосподарських підприємствах»,успеціалізованій вченій раді 
К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. 
Докучаєва (2015 р.)  

3. Офіційний опоненткандидатської дисертації Садового І.І. на тему: 
«Підвищення ефективності виробничої діяльності фермерських господарств на 
основі освоєння динамічних сівозмін» у Харківському національному 
аграрному університеті ім. Докучаєва. (2016 р.) 



4. Член постійної спеціалізованої вченої ради К 18.819.03з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 
«Економіка тауправління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)»у Таврійському державному агротехнологічному університеті. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 
навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Електронний навчальний курс з дисципліни «Методологія наукових 
досліджень» 

2. Електронний навчальний курс з дисципліни «Методологія наукових 
досліджень з основами інтелектуальної власності» 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь 
в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; 
виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу: 

1. Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка 
«Методичні та практичні аспекти дослідження ефективності функціонування 
підприємницьких структур» 

2. Член журі другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з економіки  сільського господарства та АПК (2017 рік)  

3. Член журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (2017-2018 
рр.). 

30.16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 
Член громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених 

економістів-аграрників» 
30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років: 
Стаж роботи за спеціальністю 30 років 

 


