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Пункт 1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до науково метричних баз, рекомендованих МОН (загальна 

кількість 1 публікація): 

1. Воронянська О.В. Необхідність при аналізі господарської діяльності поєднувати 

фінансові і маркетингові показники// Науковий журнал «Молодий вчений» № 1.1. (41.1) 

січень 2017. – 110 с. (С.34-36) 

 

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

переліку наукових фахових видань України (загальна кількість 6 публікацій): 

1. Зональний підхід до факторів виробництва зерна. / Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 4 (28),  

2014. – С. 28-31. 

2. Інноваційний розвиток в Україні: проблеми сьогодення. / Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 1 (29),  

2015. – С. 34-37. 

3. Інноваційний менеджмент в економічній системі агропромислового виробництва. / 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки) № 1(29),  2015. – С. 52-36. 

4. Планування і контроль інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Запорізької 

області./ Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки) № 1 (30), 2016. – С. 119-124. 

5. Необхідність скорочення витрат на вирощування зернових культур. / Збірник наукових 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 2 

(34),  2017. – С. 216-222. 

6. Внесок Запорізької області в розвиток зернової галузі України та її економічні 

проблеми. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки) № 1(36),  2018.  

  

 Пункт 8 Виконання функцій виконавця наукової теми: 

1. Науково-технічна підпрограма № 2 на 2016-2020 роки «Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання» (державний  реєстраційний  номер 0111U002537) - виконання 

функцій виконавця підпрограми «Обліково-аналітичне забезпечення амортизаційної 

політики та аудиту аграрних підприємств» 

2. Керівник науково-дослідної теми кафедри «Аналіз і контролінг» «Науково-

методологічне забезпечення  підвищення економічної ефективності та розвитку 

соціально-спрямованого агропромислового виробництва» 2008-2015 рр. 

 

Пункт 10 Організаційна робота у закладах освіти: 

Завідуюча кафедрою аналізу і контролінгу (2008-2015 рр.)  

 

Пункт 11 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента: 

Офіційний опонент Атамаса Олександра Петровича. Розвиток виробничих формувань 

інфраструктури ринку зерна в Україні. – Дніпропетровськ – 2015 р. 

 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість 4 

найменування): 

1. Аналіз господарської діяльності. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та напряму підготовки 



6.030509 «Облік і аудит» – Мелітополь: Таврійський державний Агротехнологічний 

університет, 2019 - 168 с. 

2. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки до практичних занять для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» – Мелітополь: Таврійський державний 

Агротехнологічний університет, 2019 - 145 с. 

3. Методика аналізу масиву даних. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти 

6.030507 «Маркетінг», 075 «Маркетінг» денної форми навчання. – Таврійський державний 

агротехнологічний університет, 2018. – 158 с. 

4. Методика аналізу масиву даних. Методичні вказівки для лабораторних робіт  для 

здобувачів ступеня вищої освіти 6.030507 «Маркетінг», 075 «Маркетінг» денної форми 

навчання. – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2018. – 72 с. 

 

Пункт 14 Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт): 

Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт в Запорізької області 2017 р. 

 

Пункт 14 Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Аналіз господарської 

діяльності аграрних підприємств» 

 

Пункт 15 Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової 

або професійної тематики (загальна кількість 6 публікацій): 

1. Воронянська О.В. Проблеми аграрного сектору економіки посилюються// Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції [Фінансово-економічні проблеми розвитку 

сільських територій]. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської 

друкарні, 2014. – С. 38-40. 

2. Воронянська О.В. Концепція розвитку зрошувального землеробства і проблеми, 

пов’язані з ним// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Стратегія 

розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика]. – Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – С. 16-18. 

3. Воронянська О.В. Факторний аналіз прибутку від виробничої діяльності аграрного 

підприємства// Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції [Проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва]. – Х.: ХНАДУ. Т. 1. С. 34-36.  

4. Воронянська О.В. Матеріаломісткість вирощування польових культур як критерій 

оцінки ефективності виробництва//Матеріали  Міжнародної науково-практичної 

конференції [Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК]. - Мелітополь.: ТДАТУ. - 

2016. – С. 39-40 

5. Воронянська О.В. Доцільність переходу на нові технології вирощування зернових 

культур//Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції [Економіка 

підприємства: сучасні проблеми теорії та практики]. – Одеса.: Атлант. 2017. С. 85-86; 

6. Воронянська О.В. Регіональний підхід до виробництва продукції 

сільського господарства//Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції – 

Одеса.: ОДАБА, 2017. –Ч. 1. – С.294-299. 


