
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Почерніної Наталії 

Вікторівни за 2015-2019 роки. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України (загальна кількість дев’ять 

публікацій): 

Почерніна Н.В. Аналіз грошових споживчих витрат домогосподарств України у 

2014 році. Економічний аналіз. 2015. Том 22. № 1. С. 53-59.  

Почерніна Н.В. Аналіз географічної структури зовнішньої торгівлі товарами 

Запорізької області. Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). 2015.  № 1 (29).  С. 13-17.  

Почерніна Н.В. Аналіз українського експорту зернових культур. Збірник 

наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки). 2016. №3(32). С. 33-40 

Анастасова Н.О., Почерніна Н.В. Фінансування аграрного сектору: 

синергетичний ефект стратегічного планування. Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2017. С. 193-202  

Почерніна Н.В. Оцінка порівняльних переваг Запорізької області у зовнішній 

торгівлі агропродовольчою продукцією. Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2017.  №2 (34).  С. 

208-215  

Почерніна Н.В. Добробут домогосподарств в сільській місцевості в системі цілей 

економічної політики регіону. Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. № 1 (36). С.13-21.  

Почерніна Н.В. Інноваційна політика в Україні: проблема цілісності на 

макрорівні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. 

Випуск 6(18).  С.23-27. 

Почерніна Н.В. Політика доходів як засіб мобілізації доходів на макрорівні. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 

2019. Випуск 33. С.43-48 DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-7 

Наталія Почерніна, Тетяна Краснодєд. Оцінка ефективності механізму 

мобілізації заощаджень домогосподарств на макрорівні Traektoriâ Nauki = Path of 

Science. 2019. Vol. 5. No 3. С. 3011-3020. DOI: 10.22178/pos.44-7 – 0,5 у.д.а. 

 

Пункт 3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії; 

Карман С. В., Почерніна Н. В. Економічна теорія : Навчальний посібник . Мелітополь : 

Видавничо-поліграфічний центр «Люкс». 2017. 462 с. (Згідно рішення вченої ради 

Таврійського державного агротехнологічного університету від 29.06.2016 року, 

протокол № 15).  

 



Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми: 

«Розробка методики оцінки експортного потенціалу АПК регіону», номер 

держреєстрації  № 0111U002737 

 

Пункт 9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук України»: 

Прокопеня Поліна Сергіївна, 9-Б клас НВК №16 м. Мелітополя. Тема «Проблеми 

розвитку інноваційної діяльності в економіці України» (1 місце у ІІ обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт учнів – членів МАН по секції «Економічна 

теорія та історія економічної думки»). 2019. 

14. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою 

«Економіка макрорівня: сучасний стан та особливості регулювання» 

 

15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики (загальною 

кількістю тринадцять найменувань) 

Почерніна Н.В. Пряме іноземне інвестування в АПК України. Стратегія 

розвитку агропромислового виробництва: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видав. 

буд. ММД, 2015. С. 72-74  

Почерніна Н.В. Професійні компетентності економіста із зовнішньоекономічної 

діяльності. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі 

: Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний 

університет.Мелітополь. 2016. Випуск 19. С. 236 – 243   

Почерніна Н.В. Сучасні особливості антикризової політики держави. Проблеми 

та перспективи розвитку національних економік: від мікро до макрорівня : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8 квітня 2016 р.) С. 113-116. 

Почерніна Н.В. Антикризова політика держави у світлі теорії синергетики. 

Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної 

нестабільності : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (Миколаїв, 18-19 березня 2016 р. С. 79-81.  

Почерніна Н.В. Особливості географічної структури зовнішньої торгівлі 

продукцією Запорізької області. Проблеми і перспективи сталого розвитку півдня 

України : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мелітополь : 

ТДАТУ, 2016. С. 22-35 

Почерніна Н.В.  Регіональна асиметрія внутрішньогалузевої торгівлі з іншими 

країнами за якісними показниками.  Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки 

та логістики: матер. V міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 20-21 

квітня 2017 р. Харків. 2017. С. 190-193 



Почерніна Н.В. Компаративні переваги як індикатор реалізації експортного 

потенціалу АПК на макро та мезорівні. Актуальні проблеми ефективності 

використання потенціалу економіки країни: матеріли Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Дніпро, 20-21 січня 2017 р.) С. 18-21 

Почерніна Н.В. Заощадження домогосподарств як об’єкт макроекономічної 

політики Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого 

самоврядування: зб. матер. конф. Мелітополь. 2018. С. 290-292  

Почерніна Н.В. Умови життя домогосподарств Запорізької області у спектрі 

політики розвитку сільських територій. Соціально-економічний розвиток аграрної 

сфери: інженерно-економічне забезпечення : Міжнародна науково-практична 

конференція (19-20 квітня 2018 року). Бережани. 2018. С. 439-441 

Почерніна Н.В. Структура курсу «Макроекономічна політика» у термінах 

результатів навчання магістрів спеціальності 051 «Економіка». Удосконалення 

освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 21: Збірник 

науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет. 

Мелітополь. 2018. С. 140 – 145 с.  

Почерніна Н.В. Особливості трудової міграції сільського населення України. 

Світ економічної науки. Випуск 1: матеріали міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2018. С. 144-146 

Почерніна Н.В. Індустріальні парки як інститут активізації інноваційної 

діяльності регіону. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: 

матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 25-26 жовтня 2018 р. 

Харків. 2018. С. 89-91  

Почерніна Н.В. Кумулятивний характер макроекономічної політики 

заощаджень. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та 

світі : міжнародна науково-практична конференція (30 березня 2019 р.). Полтава. 

2018. С. 28-30 

 

Пункт 17. Досвід практичної роботи за спеціальністю (тридцять років): 

З 1988 року викладач кафедри «Політична економія», з 2002 року доцент 

кафедри «Економічна теорія», з 2017 доцент кафедри «Економіка», з 2019 доцент 

кафедри «Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму» Таврійського державного 

агротехнологічного університету.  

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років: 

Консультування ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» (2018-2019) 

 


