
 

                                                                                   
8. НАУКОВО-ДОСЛIДНА РОБОТА 

 
З 2016 року викладачі кафедри беруть участь у науково - технічній під-

програмі № 3 «Розробити науково-методичні основи формування та ефекти-
вного 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., професо-
ра Яворської Т.І. Робота науковців кафедри подана в таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1  - Науково-дослідна робота на 2016-2020 роки 
Шифр та назва теми, етап затвер-

дженої програми 
Виконавці Очікуваний ефект 

1 2 3 
Розділ 2.1. Стратегічні напрями  роз-

витку підприємництва в регіоні 
 

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

Зміцнення конкурентної 
позиції підприємств ре-

гіону 

Розділ 2.2. Соціально-економічна 
ефективність діяльності торговель-

них 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 підпри-

ємств 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. викла-

дач 

Підвищення показників 
ефективності інвести-
ційної та біржової дія-

льності в регіоні 

 
Кількість надрукованих робіт у наукових виданнях України 

за навчальний рік – 44 од. 
1. Яворська Т.І. Методологія вдосконалення управління бізнес-процесами в 

сільськогосподарському підприємстві / Т. І. Яворська // Збірник наукових 
праць Таврійського державного   агротехнологічного   університету   (еко-
номічні науки).  – Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – № 2 (37), 
2018, С. 154-162. (наукометричне фахове видання). 

2. Яворська Т.І. Моделювання факторів збільшення прибутку фермерських го-
сподарств як суб’єктів малого бізнесу / Т. І. Яворська // Збірник наукових 
праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економі-
чні науки). – Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». –  № 1, 2019 р. (у 
друці) (наукометричне фахове видання).    

3. Яворська Т.І. Планування кар’єри персоналу на підприємстві / Т. І. Яворсь-
ка, І. В. Агєєва // Збірник тез науково-практичної конференції Львівського 



 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Гжицького «Сільські території України: стан і перспективи розвитку», 
16-17 травня 2019 р., с. 44-45. (тези доповіді)    

4. Яворська Т.І. Створення сімейного фермерського господарства: можливості 
та проблеми / Т. І. Яворська // Перспективні форми організації господарсь-
кої діяльності на селі : Збірник матеріалів Сімнадцятого Конгр. вчен. еконо-
містів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 30 
трав. 2019 р. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 379 с.- С. 269-274. (тези доповіді) 

5. Яворська Т.І. Інституціональні засади забезпечення розвитку малого аграр-
ного бізнесу / Т. І. Яворська // «Актуальні  проблеми  сучасного  бізнесу:  
обліково-фінансовий  та управлінський  аспекти»: матеріали  І  міжнародної  
науково-практичної  інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. – 
Львів: ЛНАУ, 2019. – с.128-130. (тези доповіді)  

6. Яворська Т. І. Розвиток сімейних ферм в умовах адміністративної децентра-
лізації / Т. І. Яворська, І. В. Агєєва // Сучасні наукові дослідження на шляху 
до євроінтеграції»: матеріали  міжнародного науково-практичного форуму, 
Мелітополь, Україна  25-26 червня 2019 р.(у друці). (тези доповіді) 

7. Яворська Т. І.  Ідентифікація бізнес-процесів в управлінні підприємством / 
Т. І. Яворська, О. М. Петрига // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцево-
го самоврядування», Мелітополь, Україна  13 - 14 червня 2019 року (у дру-
ці). (тези доповіді) 

8. Грицаєнко Г.І. Вибір оптимального розташування при проектуванні агро-
техсервісного підприємства / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Зб. матеріалів 
1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Напрями розвит-
ку технологічних систем і логістики в АПВ» (м. Харків, 11-12 квітня 2019 
р.). – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. – С. 89 (тези доповіді) 

9. Грицаєнко Г.І. Прийняття рішень з оптимального управління запасами ре-
монтно-сервісного підприємства / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Матері-
али ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управлін-
ня ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реально-
го сектору економіки» (м. Полтава, 31 жовтня 2018 р.) – Полтава: РВВ 
ПДАА, 2018. – С. 64-66. (тези доповіді) 

10. Грицаєнко Г.І. Функціонально-вартісний аналіз управлінської діяльності 
підприємства фірмового сервісного обслуговування / Г.І. Грицаєнко, І.М. 
Грицаєнко // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий 
та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної ін-
тернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. – С. 
68-71. (тези доповіді) 

11. Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції об’єднаних територіальних громад. / Г.І. 
Грицаєнко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: мате-
ріали Міжнародного науково-практичного форуму, 21-22 червня 2019 р. – 
Мелітополь, ТДАТУ, 2019. (у друці) (тези доповіді) 

12. Тебенко В.М. Проблеми та тенденції інноваційного розвитку промислових 
підприємств України / В.М. Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського 



 

державного агротехнологічного університету (економічні науки) 2018. - № 2 
(37),  – С.146-154. (наукометричне фахове видання) 

13. Tebenko V. M., Vlasiuk Y. O., Hrybova D. V., Biliaiev S. S. The influence of 
small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added 
generated by leading industries of Ukrainian economy / Yu. O. Vlasiuk, V. 
M.  Tebenko, D.V. Hrybova, S. S. Biliaiev // Збірник наукових праць 
«Financial and credit activity: problems of theory and practice » Volume 3,  Issue 
26, 2018, 123-132. (наукометричне фахове видання) 

14. Тебенко В.М. Інноваційні зміни як інструмент управління економікою регі-
ону / В.М. Тебенко // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції «Актуальні  проблеми  сучасного  бізнесу:  обліково-
фінансовий  та управлінський  аспекти» – Львів: ЛНАУ, 2019. – Ч. 2. с.163-
166. (тези доповіді) 

15. Тебенко В.М. Розвиток підприємництва в регіоні /В.М. Тебенко// Матеріали 
Міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження 
на шляху до Євроінтеграції»,  м. Мелітополь, Запорізька область, Україна, 
14-15червня 2019 року (у друці) (тези доповіді) 

16. Тебенко В.М. Інноваційне підприємництво /В.М. Тебенко// Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-
економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування», Мелі-
тополь, Україна, 13 - 14 червня 2019 року (у друці) (тези доповіді)  

17. Болтянська Л.О. Обґрунтування оптимального раціону годівлі перепелів/ 
Л.О.Болтянська, Б.В.Болтянський та ін./ Щомісячний науково-практичний 
журнал «Тваринництво сьогодні», №7. – Київ, 2018. – С. 38-42. (наукове 
видання) 

18. Болтянська Л.О. Перспективні форми ведення родинного бізнесу / Л.О. Бол-
тянська// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого 
самоврядування», Мелітополь, Україна, 13 - 14 червня 2019 року (у друці) 
(тези доповіді)  

19. Болтянська Л.О. Кластер – сучасний формат взаємодії підприємців / Л.О. 
Болтянська // Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму «Су-
часні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції»,  м. Мелітополь, За-
порізька область, Україна, 14-15червня 2019 року (у друці) (тези доповіді)  

20. Андрєєва Л.О. Практичні аспекти бізнес-проектування як передумова тор-
говельного підприємництва / Л.О. Андрєєва// Збірник наукових праць Тав-
рійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) 
–  Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. – № 3 
(38) . – С 70-77. (0,4 друк. арк.) (наукометричне фахове видання) 

21. Андрєєва Л.О. Теоретичні аспекти управління проектами у торговельному 
підприємстві /Л.О. Андрєєва// Матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку 
бізнесу та місцевого самоврядування», Мелітополь, Україна, 13 - 14 червня 
2019 року (у друці) (тези доповіді)  

22.  Андрєєва Л.О. Розробка та реалізація підприємницької ідеї /Л.О. Андрєєва// 



 

Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові 
дослідження на шляху до Євроінтеграції»,  м. Мелітополь, Запорізька об-
ласть, Україна, 14-15червня 2019 року (у друці) (тези доповіді) 

23. Лисак О.І. Проблеми трудової міграції молоді в контексті розвитку підпри-
ємництва в Україні. / О.І. Лисак // Матеріали Міжнародного науково-
практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтег-
рації»,  м. Мелітополь, Запорізька область, Україна, 14-15червня 2019 року 
(у друці) (тези доповіді) 

24. Лисак О.І. Підприємництво як життєва перспектива сучасної молоді / О.І. 
Лисак // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого 
самоврядування», Мелітополь, Україна, 13 - 14 червня 2019 року (у друці) 
(тези доповіді)  

25. Завадських Г.М. Проблеми становлення та розвитку  біржового ринку Укра-
їни / Г.М. Завадських// Збірник наукових праць Таврійського державного аг-
ротехнологічного університету (економічні науки), 2018.- №2 (37).- С.174-
181. (наукометричне фахове видання)  

26. Завадських Г.М. Особливості біржової діяльності в Україні та стратегії уп-
равління нею / Г.М. Завадських // Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2018.- №3 
(38)  (у друці) (наукометричне фахове видання) 

27. Завадських Г.М. Розвиток малого бізнесу. Актуальні проблеми сучасного 
бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: Матеріали І Між-
народної науково-практичної інтернет -конференції, 19-21 березня 2019 р. 
Ч. 1. – Львів: ЛНАУ, 2019. – с. 69-71. (тези доповіді) 

28. Завадських Г.М. Соціально-економічний розвиток регіонів: тенденції і пока-
зники / Г.М. Завадських// Матеріали Міжнародного науково-практичного 
форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції»,  м. Ме-
літополь, Запорізька область, Україна, 14-15червня 2019 року (у друці) (тези 
доповіді)  

29. Завадських Г.М. Проблеми розвитку малого підприємництва / Г.М. Завадсь-
ких// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самовряду-
вання», Мелітополь, Україна, 13 - 14 червня 2019 року (у друці) (тези допо-
віді)  

30. Завадських Г.М. Сучасні інформаційні технології  в освіті / Г.М. Завадських 
// Матеріали Наукового семінару «Інформаційна культура в сучасному сві-
ті» в рамках  Круглого столу на тему: «Сучасна освіта: зміст, технології, за-
безпечення якості» (у друці) (тези доповіді) 

31. Педченко Г.П. Моделювання як важливий елемент інноваційної освіти май-
бутніх менеджерів/ Мілько Д.О., Педченко Г.П.//  Актуальні проблеми су-
часного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 
р. Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. - С. 145-148. (тези доповіді)   

32. Педченко Г.П. Багатовимірний статистичний аналіз стану підприємництва в 



 

регіонах України / Педченко Г.П., Власюк Ю.О.// Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні нау-
ки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типогра-
фія «Люкс», 2019. - № 1 (39). (у друці) (наукометричне фахове видання) 

33. Педченко Г. П.  Регіональна кластерізація в контексті розвитку підприємни-
цтва України. / Мілько Д.О., Педченко Г.П.// Сучасні наукові дослідження 
на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного 
форуму. – Мелітополь, ТДАТУ, 21-22 червня 2019. (у друці) (тези доповіді) 

34. Педченко Г. П. Регіональний статистичний аналіз підприємництва в Україні 
/ Педченко Г.П.// Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та міс-
цевого самоврядування: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної кон-
ференції – Мелітополь, ТДАТУ, 13-14 червня 2019. (у друці) (тези доповіді) 

35. Грицаєнко М.І. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні 
процеси в аграрному секторі економіки: монографія / Національний науко-
вий центр «Інститут аграрної економіки» [Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Ма-
мчур В.А., Грицаєнко М.І. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 
2019. – 374 с. (особистий внесок 1,2 авт. аркуша) (внесок автора 1 ум.а.а.) 

36. Грицаєнко М.І. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспе-
ктиви: монографія // [Зінчук Т.О., Скидан О.В., Грицаєнко М.І. та ін.] за 
ред. проф. Т.О. Зінчук. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – 494 с. 

37. Грицаєнко М.І. Довіра як детермінанта об’єднання територіальних громад / 
М. І. Грицаєнко // Публічне управління та адміністрування у процесах еко-
номічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Херсон: ДВНЗ 
«ХДАУ», 2019. – С. 46-48. (тези доповіді) 

38. Грицаєнко М.І. Довіра як чинник об’єднання територіальних громад / М.І. 
Грицаєнко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльнос-
ті підприємств реального сектору економіки». – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. 
– С. 7-9. (тези доповіді)  

39. Грицаєнко М.І. Інвестиції в соціальний капітал як фактор підвищення кон-
курентоспроможності підприємства / М.І. Грицаєнко // Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріа-
ли І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 
2019 р. Ч. 1. – Львів: ЛНАУ, 2019. – С. 54-56. (тези доповіді) 

40. Грицаєнко М.І. Місце соціального капіталу в інноваційній діяльності підп-
риємства / М.І. Грицаєнко // Тези VІ Міжнародної науково-практичної кон-
ференції студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми маркетинго-
вого менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки». – Луцьк : 
ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 71-72. (тези доповіді) 

41. Грицаєнко М.І. Соціальний капітал підприємницької діяльності. / М.І. Гри-
цаєнко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріа-
ли Міжнародного науково-практичного форуму, 21-22 червня 2019 р. – Ме-
літополь, ТДАТУ, 2019. (у друці) (тези доповіді) 



 

42. Прус Ю. О. Методика визначення економічної ефективності інвестицій в 
зрошення / Ю. О. Прус // Меліорація та водовикористання: зрошення – по-
тужний фактор розвитку садівництва і виноградарства: матер. VIII наук.-
практ. конф.  – Мелітополь: Новотроїцьке УВГ, ФОП Ландар С.М., 2018 р. – 
С. 30-32. (тези доповіді) 

43. Прус Ю.О., Петрига О.М. Фактори економічної безпеки аграрних підпри-
ємств / О.М. Петрига, Ю. О. Прус // Сучасні наукові дослідження на шляху 
до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму.  – 
Мелітополь, ТДАТУ, 21-22 червня 2019. (у друці) (тези доповіді) 

44. Прус Ю.О. Сутність економічної безпеки землекористування аграрних під-
приємств  / Ю. О. Прус // Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу 
та місцевого самоврядування: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 
конференції – Мелітополь, ТДАТУ, 13-14 червня 2019. (у друці) (тези допо-
віді)  

 
Кількість надрукованих робіт у закордонних наукових виданнях 

за навчальний рік – 20 од. 
1. Яворська Т. І.  Рентні відносини та основні напрямки їх удосконалення в 

умовах розвитку ринкової економіки /Петрига О. М., Яворська Т. І. // 
Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum / Central European Journal for 
Science and Research – Praha: publishing house Education and Science. -  № 4 
(48), 2018   – с. 8-15. (закордонне видання) 

2. Яворська Т.І. Problems and prospects for development of family households in 
Ukraine. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Tetiana Yavorska, Prus Urij, Oksana Lysak, Hanna Zavadskykh) – 
2019 - c. 593-605. (у друці) (міжнародне наукометричне фахове видання) 
(Scopus) 

3. Яворська Т.І. Analyses of personnel usage at agricultural enterprises. Springer 
Nature, «Modern Development Paths of Agricultural Production» (Tetiana 
Yavorska, Prus Urij, Olena Voronianska, Oleksij Petryha) – 2019 - c. 527 – 547. 
(у друці) (міжнародне наукометричне фахове видання) (Scopus) 

4. Грицаєнко Г.І. The role of Social Capital in Development of Agricultural 
Entrepreneurship. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Mykola Hrytsaienko, Galina Hrytsaienko, Larisa Andrieieva, Larisa 
Boltyanska) – 2019, pp. 427-440. (у друці)  (міжнародне наукометричне фа-
хове видання) (Scopus) 

5. Грицаєнко Г.І. Mechanism of Investment of Technical Service in Agricultural 
Households. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Hrytsaienko H., Hrytsaienko I., Bondar A. and Zhuravel D.) 2019. 
pp. 29-40. (у друці) (міжнародне наукометричне фахове видання) (Scopus) 

6. Андрєєва Л.О. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні / Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак, Л.О. Болтянська // ADVANCES OF SCIENCE. 
Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, 
Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. – С. 1357-1366. (0,2 друк. 
арк.)  (міжнародне наукове видання) 



 

7. Андрєєва Л.О. The role of Social Capital in Development of Agricultural 
Entrepreneurship. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Mykola Hrytsaienko, Galina Hrytsaienko, Larisa Andrieieva, Larisa 
Boltyanska) – 2019, pp. 427-440.  до друку (міжнародне наукометричне фа-
хове видання) (Scopus) 

8. Болтянська Л.О. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні / Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак, Л.О. Болтянська // ADVANCES OF SCIENCE. 
Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, 
Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. – С. 1357-1366. (0,2 друк. 
арк.) (міжнародне наукове видання) 

9. Болтянська Л.О. Створення «живої» лабораторії в умовах аграрного вищого 
навчального закладу / Л.О. Болтянська ,Н.І. Болтянська, Р.В. Скляр, 
О.Г.Скляр, Б.В. Болтянський, А.С. Комар, С.В. Дереза // The Third 
International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the III 
International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). 
Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. 1 – P.235-243. (міжнародне наукове 
видання) 

10. Болтянська Л.О. The role of Social Capital in Development of Agricultural 
Entrepreneurship. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Mykola Hrytsaienko, Galina Hrytsaienko, Larisa Andrіeіeva, Larisa 
Boltyanska) – 2019, pp. 427-440. (у друці) (міжнародне наукометричне фа-
хове видання) (Scopus) 

11. Лисак О.І. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні / Л.О. Анд-
рєєва, О.І. Лисак, Л.О. Болтянська // ADVANCES OF SCIENCE. Proceedings 
of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – 
Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. – С. 1357-1366. (0,2 друк. арк.) (міжнаро-
дне наукове видання) 

12. Лисак О.І. Problems and prospects for development of family households in 
Ukraine. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Tetiana Yavorska, Prus Urij, Oksana Lysak, Hanna Zavadskykh) – 
2019- c. 593-605. (у друці) (міжнародне наукометричне фахове видання) 
(Scopus) 

13. Завадських Г.М. Problems and prospects for development of family households 
in Ukraine. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Tetiana Yavorska, Prus Urij, Oksana Lysak, Hanna Zavadskykh) – 
2019- c. 593-605. (у друці) (міжнародне наукометричне фахове видання) 
(Scopus) 

14. Natalia V. Trusova; Serhii V. Karman; Maksym A. Tereshchenko, Yurii O. Prus 
/  Debt burden of the financial system of Ukraine and countries of the Eurozone: 
Policy of regulating of the risks // Espacios, Volume 39, Issue 39, 2018, 10 p. 
(міжнародне наукометричне фахове видання) (Scopus) 

15. Прус Ю.О., Петрига О.М. Економічні закони і закономірності в забезпеченні 
регулювання розвитку економіки / О.М. Петрига, Ю. О. Прус // Modern 



 

Europеan Science -2018: materials of the XIV international scientific and practi-
cal conference, Volume 5. «Economic science. Public administration». – Shef-
field: Science and education LTD – P. 58-61. (міжнародне наукове видання) 

16. Прус Ю,О., Петрига О.М. Сучасні проблеми виробництва і ефективності ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів та основні шляхи їх вирішення/ 
О.М. Петрига, Ю. О. Прус // Nauka i Studia. – Przemysl: Sp.z o.o. «Nauka i 
studia». – 2018. – № 8 (188). – С. 23-29. (міжнародне наукове видання) 

17.  Прус Ю.О. Problems and prospects for development of family households in 
Ukraine. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Tetiana Yavorska, Prus Urij, Oksana Lysak, Hanna Zavadskykh) – 
2019- c. 593-605. (у друці) (міжнародне наукометричне фахове видання) 
(Scopus) 

18. Прус Ю.О. Analyses of personnel usage at agricultural enterprises. Springer 
Nature, «Modern Development Paths of Agricultural Production» (Tetiana 
Yavorska, Prus Urij, Olena Voronianska, Oleksij Petryha) – 2019 - c. 527 – 547. 
(у друці) (міжнародне наукометричне фахове видання) (Scopus) 

19. Грицаєнко М.І. The role of Social Capital in Development of Agricultural 
Entrepreneurship. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Mykola Hrytsaienko, Galina Hrytsaienko, Larisa Andreeva, Larisa 
Boltyanska) – 2019, pp. 427-440.   (у друці) (міжнародне наукометричне фа-
хове видання) (Scopus) 

20. Грицаєнко М.І. Location of social capital in the labor protection of the 
enterprise. Springer Nature, «Modern Development Paths of Agricultural 
Production» (Hrytsaienko M.. Rogach Y. and Zorya M.) – 2019, pp. 41-52.   (у 
друці) (міжнародне наукометричне фахове видання) (Scopus) 

 
Таблиця 8.2 – Кількість надрукованих наукових робіт професорсько-

викладацького складу кафедри  

№ Виконавцi 
Статті 

(монографії) 
Доповіді (тези кон-

ференцій) 
1. Яворська Т.І. 5 5 
2. Грицаєнко Г.І. 2 4 
3. Тебенко В.М. 2 3 
4. Болтянська Л.О. 2 4 
5. Андрєєва Л.О. 2 3 
6. Педченко Г.П. 1 3 
7. Завадських Г.М. 3 4 
8. Лисак О.І. 1 3 
9. Грицаєнко М.І. 2(2) 5 
10. Прус Ю.О. 4 4 
Всього 24(2) 38 

 



 

Викладачі кафедри брали участь у науково-практичних конференціях. 

Таблиця 8.3 – Участь у конференціях – 42 од. в т.ч.: 36 – міжнародних                            

№ ПІБ Назва конференції 
Місце проведення 

конференції 
Тема доповіді 

1 2 3 4 5 

1. Яворська Т.І. 

Міжнародна науково-
практична конференція  

«Сучасні шляхи розвитку 
сільськогосподарського ви-

робництва: тенденції та 
інновації» 

18-19 жовтня  
2018 року, ТДАТУ 

Фактори, перешкоди 
та перспективи 

розвитку малого та 
середнього бізнесу в 

місті 

2. Яворська Т.І. 

І  міжнародна  науково-
практична  інтернет-

конференція «Актуальні  
проблеми  сучасного  бізне-

су:  обліково-фінансовий  
та управлінський  аспекти» 

19-21 березня 2019 
р. Львівський націо-
нальний аграрний 

університет 

Інституціональні за-
сади забезпечення ро-
звитку малого аграр-

ного бізнесу 

3. Яворська Т.І. 

Міжнародна науково-
практична конференції 

«Сільські території Украї-
ни: стан і перспективи роз-

витку»  
 

16-17 травня 2019 р 
Львівський націона-
льний університет 
ветеринарної меди-
цини та біотехноло-
гій імені С. З. Гжи-

цького 

Планування кар’єри 
персоналу на підпри-

ємстві 

4. Яворська Т.І. 

Міжнародна науково-
практична конференція 

«Перспективні форми орга-
нізації господарської діяль-

ності на селі» 

30 травня 2019 р., 
Київ : ННЦ «Інсти-
тут аграрної еконо-

міки» 

Створення сімейного 
фермерського госпо-
дарства: можливості 

та проблеми 

5. Яворська Т.І. 

ІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Соціально-
економічні проблеми роз-
витку бізнесу та місцевого 

самоврядування» 

13 - 14 червня 2019 
року 

ТДАТУ 

Ідентифікація бізнес-
процесів в управлінні 

підприємством 

6. Яворська Т.І. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до євроінтеграції»  

21-22 червня 2019 р, 
ТДАТУ 

Розвиток сімейних 
ферм в умовах адміні-
стративної децентра-

лізації 

 Яворська Т. І. День поля-2018 
ТОВ «Енергія-

2000», 02 серпня 
2018 року 

Фінансування спіль-
них проектів у сфері 

інновацій, технології і 
науки 



 

7. Грицаєнко Г.І. 

І Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Напрями роз-
витку технологічних систем 

і логістики в АПВ» 

м. Харків, ХНТУСГ 
ім. П. Василенка, 

11-12 квітня 2019 р. 

Вибір оптимального 
розташування при 

проектуванні агротех-
сервісного підприємс-

тва 

8. Грицаєнко Г.І. 

ІІІ Всеукраїнська науково-
практична інтернет-

конференція «Управління 
ресурсним забезпеченням 
господарської діяльності 

підприємств реального сек-
тору економіки» 

м. Полтава, ПДАА, 
31 жовтня 2018 р. 

Прийняття рішень з 
оптимального управ-
ління запасами ремо-
нтно-сервісного підп-

риємства 

9. Грицаєнко Г.І. 

І Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Актуальні 
проблеми сучасного бізне-
су: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти» 

м. Львів, ЛНАУ, 19-
21 березня 2019 р. 

Функціонально-
вартісний аналіз 

управлінської діяль-
ності підприємства 

фірмового сервісного 
обслуговування 

10. Грицаєнко Г.І. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, 21-22 черв-

ня 2019 р 

Соціальні інвестиції 
об’єднаних територіа-

льних громад 

11. Тебенко В.М. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до євроінтеграції» 

14-15 червня 2019 
р., Мелітополь, Ук-

раїна    

Розвиток підприємни-
цтва в регіоні 

12. Тебенко В.М. 

 І  міжнародна  науково-
практична  інтернет-

конференція «Актуальні  
проблеми  сучасного  бізне-

су:  обліково-фінансовий  
та управлінський  аспекти»  

19-21 березня 2019 
р., Львів: ЛНАУ 

Інноваційні зміни як 
інструмент управлін-
ня економікою регіо-

ну 

13. Тебенко В.М. 

ІІ міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Соціально-
економічні проблеми роз-
витку бізнесу та місцевого 

самоврядування» 

14-15 червня 2019 
р., Мелітополь, Ук-

раїна    

Інноваційне підприє-
мництво 



 

14. 
Андрєєва 

Л.О. 

ADVANCES OF SCIENCE. 
Proceedings of articles the 

international scientific 
conference  

28 September, 2018, 
Czech Republic, 
Karlovy Vary – 
Ukraine, Kyiv 

Сучасні тенденції ро-
звитку підприємницт-

ва в Україні 

15. 
Андрєєва 

Л.О. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до Євроінтеграції»   

13 - 14 червня 2019 
року м. Мелітополь, 
Запорізька область, 

Україна 

Розробка та реалізація 
підприємницької ідеї 

16. 
Андрєєва 

Л.О. 

ІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція «Соціально-
економічні проблеми роз-
витку бізнесу та місцевого 
самоврядування»  

13 - 14 червня 2019 
року, Мелітополь, 

Україна 

Теоретичні аспекти 
управління проектами 
у торговельному під-

приємстві 

17. Болтянська Л.О. 

ADVANCES OF SCIENCE. 
Proceedings of articles the 

international scientific 
conference 

28 September, 2018, 
Czech Republic, 
Karlovy Vary – 
Ukraine, Kyiv 

Сучасні тенденції ро-
звитку підприємницт-

ва в Україні 

18. Болтянська Л.О. 

Proceedings of the III 
International Scientific 

Forum of Scientists "East–
West" 

January 11, 2019. 
Premier Publishing 

s.r.o. Vienna 

Створення «живої» 
лабораторії в умовах 
аграрного вищого на-

вчального закладу 

19. Болтянська Л.О. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до євроінтеграції», 

Мелітополь, ТГАТУ 21 - 22 
червня 2019 р. 

21 - 22 червня 2019 
р., ТДАТУ 

Кластер – сучасний 
формат взаємодії під-

приємців 

20. Болтянська Л.О. 

ІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Соціально-
економічні проблеми роз-
витку бізнесу та місцевого 

самоврядування» 

13 - 14 червня 2019 
р., ТДАТУ  

Перспективні форми 
ведення родинного 

бізнесу 

21. Педченко Г.П. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до євроінтеграції», 

Мелітополь, ТГАТУ 21 - 22 
червня 2019 р. 

21 - 22 червня 2019 
р., ТДАТУ 

Регіональна кластері-
зація в контексті роз-
витку підприємництва 

України. 



 

22. Педченко Г.П. 

ІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Соціально-
економічні проблеми роз-
витку бізнесу та місцевого 

самоврядування» 

13 - 14 червня 2019 
р., ТДАТУ  

Регіональний статис-
тичний аналіз підпри-

ємництва в Україні 

23. Педченко Г.П. 

І Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Актуальні 
проблеми сучасного бізне-
су: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти» 

19-21 березня 2019 
р., Львів, ЛНАУ 

Моделювання як важ-
ливий елемент інно-
ваційної освіти май-
бутніх менеджерів 

24. Завадських Г.М. 

І Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Актуальні 
проблеми сучасного бізне-
су: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти» 

19-21 березня 2019 
р., Львів, ЛНАУ 

Розвиток малого біз-
несу 

25. Завадських Г.М. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до євроінтеграції» 

14 - 15 червня 2019 
р, ТДАТУ 

Соціально-
економічний розвиток 

регіонів: тенденції і 
показники 

26. Завадських Г.М. 

ІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Соціально-
економічні проблеми роз-
витку бізнесу та місцевого 

самоврядування» 

13 - 14 червня 2019 
р, ТДАТУ 

Проблеми розвитку 
малого підприємницт-

ва 

27. Завадських Г.М. 

Нуковий семінар «Інфор-
маційна культура в сучас-

ному світі» в рамках  Круг-
лого столу на тему: «Су-

часна освіта: зміст, техно-
логії, забезпечення якості» 

18 квітня 2019р, 
 Київ, НУХТ 

Сучасні інформаційні 
технології  в освіті 

28. Лисак О.І. 

ADVANCES OF SCIENCE. 
Proceedings of articles the 

international scientific 
conference 

28 September, 2018, 
Czech Republic, 
Karlovy Vary – 
Ukraine, Kyiv 

Сучасні тенденції ро-
звитку підприємницт-

ва в Україні 

29. Лисак О.І. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до Євроінтеграції» 

13 - 14 червня 2019 
року, м. Мелітополь, 
Запорізька область, 

Україна 

Проблеми трудової 
міграції молоді в кон-
тексті розвитку підп-
риємництва в Україні  



 

30. Лисак О.І. 

ІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція «Соціально-
економічні проблеми роз-
витку бізнесу та місцевого 
самоврядування»  

13 - 14 червня 2019 
року, м. Мелітополь, 
Запорізька область, 

Україна 

Підприємництво як 
життєва перспектива 
сучасної молоді 

 

31. Грицаєнко М.І. 

VІ Міжнародна науково-
практична конференція 

студентів та молодих нау-
ковців «Актуальні пробле-
ми маркетингового мене-
джменту в умовах іннова-
ційного розвитку економі-

ки» 

м. Херсон, ДВНЗ 
«ХДАУ», 18-19 кві-

тня 2019 р.   

Довіра як детермінан-
та об’єднання терито-

ріальних громад 

32. Грицаєнко М.І. 

ІІІ Всеукраїнська науково-
практична інтернет-

конференція «Управління 
ресурсним забезпеченням 
господарської діяльності 

підприємств реального сек-
тору економіки». 

м. Полтава, ПДАА, 
31 жовтня 2018 р. 

Довіра як чинник 
об’єднання територіа-

льних громад 

33. Грицаєнко М.І. 

І Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція «Актуальні 
проблеми сучасного бізне-
су: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти»  

м. Львів, ЛНАУ, 19-
21 березня 2019 р. 

Інвестиції в соціаль-
ний капітал як фактор 

підвищення конку-
рентоспроможності 

підприємства 

34. Грицаєнко М.І. 

VІ Міжнародна науково-
практична конференція 

студентів та молодих нау-
ковців «Актуальні пробле-
ми маркетингового мене-
джменту в умовах іннова-
ційного розвитку економі-

ки» 

м. Луцьк, Луцький 
НТУ, 29 березня 

2019 р. 

Місце соціального ка-
піталу в інноваційній 
діяльності підприємс-

тва 

35. Грицаєнко М.І. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до євроінтеграції» 

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, 21-22 черв-

ня 2019 р. 

Соціальний капітал 
підприємницької дія-

льності. 

36. Прус Ю.О. 

XIV international scientific 
and practical conference 

«Modern European Science -
2018» 

June 30 – July 7, 
2018, 

Sheffield 

Економічні закони і 
закономірності в за-
безпеченні регулю-
вання розвитку еко-

номіки 



 

37. Прус Ю.О. 

Регіональна науково-
практична конференція 

«Меліорація та водовико-
ристання: Зрошення – по-
тужний фактор розвитку 

садівництва і виноградарс-
тва», 

Новотроїцьке уп-
равління водного 
господарства, 19 
жовтня 2018 року 

Методика визначення 
економічної ефектив-

ності інвестицій в 
зрошення 

38. Прус Ю. О. 

Міжнародна науково-
практична конференція 

«Modern Development Paths 
of Agricultural Production. 
Trends and Innovations» 

23-24 жовтня 2018 
р., ТДАТУ 

 

Formation and devel-
opment of the land 
market in Ukraine 

 

39. Прус Ю.О. День поля-2018 
ТОВ «Енергія-

2000», 02 серпня 
2018 року 

Фінансування спіль-
них проектів у сфері 

інновацій, технології і 
науки 

40. Прус Ю.О. 

Науково-практичний «кру-
глий стіл» «Стан та перс-

пективи фінансової децент-
ралізації влади в Україні». 

ТДАТУ, 05 грудня 
2018 року 

Інфраструктура підт-
римки малого та сере-
днього підприємницт-

ва в регіонах 

41. Прус Ю.О. 

Міжнародний науково-
практичний форум «Сучас-
ні наукові дослідження на 
шляху до євроінтеграції» 

21-22 червня 2019 
р., ТДАТУ 

Фактори економічної 
безпеки аграрних під-

приємств 

42. Прус Ю.О. 

ІІ міжнародна науково-
практична конференція 
«Соціально-економічні 

проблеми розвитку бізнесу 
та місцевого самоврядуван-

ня» 

13-14 червня 2019 
р., ТДАТУ 

Сутність економічної 
безпеки землекорис-

тування аграрних під-
приємств 

 
Викладачами кафедри було надано відгуки на автореферати докторсь-

ких та кандидатських дисертацій. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Таблиця 8.4 - Відгуки на автореферати – 18 од., в т.ч.: 
                                                                        - докторських – 7 од.; 
                                                                        - кандидатських – 11 од. 

Рецензент Здобувач Тема дисертації Місце, дата захисту 

Автореферати докторських дисертацій 

 
1 

Яворська  
Т.І.  

Литвинов А.І. 
Ефективність механізмів відтво-
рення в аграрному секторі 

Д 08.804.01 
Дніпропетровський 
державний аграрно-
економічний універ-

ситет, 11.12.2018 

2 
Яворська  

Т.І. 

Мазуренко О. 
В.  
 

Організаційно-економічний ме-
ханізм розвитку галузі свинарст-

ва  

Д 26.350.01,  Націо-
нальний науковий 

центр  „Інститут аг-
рарної економіки”, 

27.11.2018 

 
3 

Яворська  
Т.І.  

Гнатишин Л.Б. 
Відтворення виробничого потен-
ціалу фермерських господарств 

Д 44.887.01 Полтав-
ська державна аграр-

на академія, 
01.12.2018 

4 
Яворська  

Т.І. 
Суска А.А. 

Інституціоналізація лісового сек-
тора економіки України в кон-

тексті ринку соціально-
екологічних послуг 

Д 08.804.01 
Дніпровський дер-
жавний аграрно-

економічний універ-
ситет, 28.12.2018 

5 

Яворська 
Т.І.,  

Прус Ю. О. 
  

Ступень Р.М. 

«Еколого-економічні засади роз-
витку ринку земель  

сільськогосподарського призна-
чення в Україні» 

 

Д 36.814.02  
Львівський націона-
льний аграрний уні-
верситет, 15.05.2019 

6 
Яворська  

Т.І.,Грицаєнко 
Г.І. 

Куцмус Н. М. 
Розвиток сільської економіки в 
умовах глобалізації: теорія, ме-

тодологія, гендерний вимір 

Д 14.083.02 
м. Житомир, 

ЖНАЕУ, 31.05.2019 

7 Яворська Т. І. 
Корчинський І. 

О. 
 

Організаційно-економічні перет-
ворення 

в аграрній сфері та формування її 
архітектоніки  

Д 35.840.01 
Львівський торгове-
льно-економічний 

університет, 
1.07.2019 

Автореферати кандидатських дисертацій 



 

1 Яворська Т.І. Саванчук Т.М. 

Формування організаційно-
економічних відносин у процесі 
матеріально-технічного забезпе-

чення сільськогосподарських 
підприємств 

Д 08.804.01 
Дніпропетровський 
державний аграрно-
економічний універ-

ситет, 26.10.2018  

2 Яворська Т.І. 
Горіховський 

М.В. 

Стратегічне управління конкуре-
нтноспроможністю фермерських 

господарств 

Д 71.831.02 
Подільський держав-

ний аграрно-
технічний універси-

тет Міністерства 
освіти і науки Украї-

ни, 02.11.2018 

 
3 
 

Яворська Т.І. Олексин С.М. 
Засади розвитку реінжинірингу 
бізнес-процесів підприємств оп-

тової торгівлі 

Д 35.840.01  
Львівський торгове-
льно-економічний 

університет, 
20.11.2018 

4 Яворська Т. І. Драбик О. М.  

Державне регулювання пенсій-
ного забезпечення в контексті 
соціального захисту сільського 

населення 

Д 71.831.02 
Подільський держав-

ний аграрно-
технічний універси-

тет, 13.12.2018 

5 Яворська Т.І. Небоженко Т. Т. 

Соціально-економічні засади ро-
звитку організаційно-правових 

форм підприємницької діяльнос-
ті у сільському господарстві 

К 35.140.01  
Приватний вищий 
навчальний заклад 

«Львівський універ-
ситет бізнесу та пра-

ва», 16.04.2019 

6 Яворська Т. І. 
Фень К. С. 

 

Формування і зміцнення еконо-
мічної безпеки 

підприємств харчової промисло-
вості 

Д 71.831.02 
Подільський держав-

ний аграрно-
технічний універси-

тет, 5.10.2018 

7 Яворська Т. І. 
Дуда Г. Б. 

 

Формування, використання та 
розвиток трудового потенціалу 
сільськогосподарських підпри-

ємств в системі інноваційної 
економіки 

Д 71.831.02 
Подільський держав-

ний аграрно-
технічний універси-

тет, 31.08.2018 

8 Яворська Т. І. 
Оганесян В. С. 

 

Організаційно-економічний ме-
ханізм забезпечення розвитку 

ринку продукції вівчарства 

Д 71.831.02 
Подільський держав-

ний аграрно-
технічний універси-

тет, 06.06.2019 

 
 
9 

Грицаєнко Г.І. 
Авраменко 

Ю.О. 

Підвищення конкурентоспромо-
жності фермерських господарств 

в Україні 

Д 26.350.01 в Націо-
нальному науковому 
центрі «Інститут аг-
рарної економіки», 

04.09.2018 

10 Грицаєнко Г.І. Пташник С. А. 
Формування та розвиток конку-
рентоспроможності сільськогос-

подарських підприємств 

Д 26.350.01 
м. Київ, ННЦ «Інсти-
тут аграрної еконо-



 

міки», 09.10.2018 

11 
Завадських 

Г.М. 
  

Карпенко Л.Ф 
Державна політика розвитку бі-

ржової діяльності в Україні 

Д 26.350.01 
Національний науко-

вий центр ІАЕ  
05.03.2019 

 
 
Проведено рецензування – 2 од.: 

1. Д.е.н., проф. Яворська Т.І. – дисертаційна робота Ярчук А.В. на здобуття 
ступеня к.е.н., на тему «Управління продуктивністю праці в системі за-
безпечення якості життя населення», Донецький національний універси-
тет імені Василя Стуса, 04.06.19 р.  

2. Д.е.н., проф. Яворська Т.І – монографія «Модернізація сільського-
сподарських підприємств» к.е.н., доцента кафедри обліку і аудиту 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» Матковського Петра Єгоровича.   

 
Підготовлено експертні висновки по дисертаціям – 2 од.: 
1. Д.е.н., проф. Яворська Т.І. – Божко М. В., тема дисертації: «Управління 

витратами виробництва продукції рослинництва на сільськогосподарських під-
приємствах», ТДАТУ, 5.07.19. 

2. К.е.н., доц.  Прус Ю.О. – Кочетков Ю.О., тема дисертації: «Управління 
землекористуванням сільськогосподарських підприємств в умовах глобальних 
змін навколишнього середовища», ТДАТУ, 07.12.18 р. 

 
Проведено опонування дисертацій – 2 од.: 
1. Д.е.н., проф. Яворська Т.І. – Миронова О. О., тема дисертації: «Управ-

ління бізнес-процесами сільськогосподарських підприємств», Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет, 25.06.19 р. 

2. К.е.н., доц.  Прус Ю.О. – Саванчук Т.М., тема дисертації: «Формування 
організаційно-економічних відносин у процесі матеріально-технічного забезпе-
чення  сільськогосподарських підприємств», Дніпровський державний аграрно-
економічний університет, 26.10.18 р. 

 
Таблиця 8.5 - Наукові збірники, видані кафедрою – 1 од. 

№№ Назва збірника Вид збірника Кількість 
 публікацій 

1. Матеріали наукової конференції студен-
тів та магістрантів / За ред. Г.П. Педчен-
ко. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. –Т.2. – 
112 с. 

Тези  
доповідей 

41 

 



 

Взяли участь у підготовці до виставок у навчальному році (МОН Ук-
раїни) – 2 од.: 

1. К.е.н., доцент Грицаєнко Г.І. – Х Міжнародна виставка «Сучасні за-
клади освіти – 2019» та ІХ Міжнародна виставка «World Edu». Допо-
відь на тему: «Місце ЗВО у розвитку інноваційного потенціалу регіо-
ну». 

2. К.е.н., ст. викладач Грицаєнко М.І. – Х Міжнародна виставка «Сучасні 
заклади освіти – 2019» та ІХ Міжнародна виставка «World Edu». Допо-
відь на тему: «Місце ЗВО у розвитку інноваційного потенціалу регіо-
ну». 

К.е.н., доц. Прус Ю.О. взяв участь у складі конкурсної комісії з визна-
чення переможців обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі нау-
ки у 2018 р. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНА ТАБЛИЦЯ ЗА НАУКОВОЮ РОБОТОЮ 

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 
 

Види робіт Кількість, од. 
Участь у науково-технічній підпрог-
рамі 

9 

Наукові роботи, опубліковані ви-
кладачами кафедри  

64 

в т. ч. монографії  2 
Кількість надрукованих статей 
професорсько-викладацького скла-
ду кафедри 

24 

в т.ч. у фахових виданнях (науко-
метричних виданнях) 

21(21) 

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

38 

Кількість надрукованих робіт у за-
кордонних наукових виданнях 

20 

Участь у конференціях 
в т.ч.:                                                                                            

42 

– всеукраїнських 6 
– міжнародних 36 
Відгуки на автореферати  18 
в т. ч. – докторських дисертацій 7 

      - кандидатських дисертацій 11 
Рецензування наукових робіт  2 
Експертні висновки по дисертаціям 2 
Опонування дисертацій 2 
Наукові збірники, видані кафедрою 1 



 

Участь у підготовці до виставок 2 
Робота у складі конкурсної комісії 1 

 


