
Види і результати професійної активності  

д. е. н., професора  Яворської Т. І. за 2015-2019 н. р. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість вісім публікації) 

1. Яворська Т. І. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність 

виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / Т. І. 

Яворська, Загнітко Л. А. // Економіка АПК. - 2015. - № 6. - С. 53-59. 

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. 



6. 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 2(37). С. 154-162. 

7. Яворська Т. І. Формування галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств України  /Т. І. Яворська // Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки). – Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – № 1 (39), 2019, С. 

291-300. 

8. Яворська Т. І. Оцінка рівня спеціалізації сільськогосподарського 

виробництва /Т. І. Яворська // Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

(економічні науки) -  Вип. 202, 2019, С. 3-10 

 

Пункт 3 Наявність виданих двох навчальних посібників: 

Яворська Т. І., О. М. Петрига, Ю. О. Прус Економіка аграрного 

підприємства: Навчальний посібник / За ред. О. М. Петриги, Т. І. 

Яворської -Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. - 

498 с. (156 с.). 

Від ідеї до власної справи: Навч. посібник. /А.С.Коноваленко, Л. О. 

Болтянська, Д.М. Трачова, Т. І. Яворська та інш. - Мелітополь.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017 - 278с. 

 

Пункт 7. Робота у складі Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Член секції «Економіка» Наукової ради Міністерства освіти і науки 

України (2016-2018 рр.). 

 



Пункт 8.  

Виконання функцій наукового керівника та відповідального 

виконавця наукової теми: «Розробити науково-методичні основи 

формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні» (держ. 

реєстр. номер 0116Ш02739). 

Виконання функцій члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: 

«Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки)». 

 

Пункт 11 Участь в атестації наукових працівників як офіційного 

опонента та члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад): 

Офіційний опонент кандидатських дисертацій: 

Ксьонова О. В. на тему: «Економічна та соціальна ефективність 

виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських 

підприємствах», у спеціалізованій вченій раді К 64.803.01 Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (2015 р.) 

Садовий І. І. на тему: «Підвищення ефективності виробничої 

діяльності фермерських господарств на основі освоєння динамічних 

сівозмін», у  спеціалізованій вченій раді К 64.803.01 Харківського 

національного аграрного університету ім. Докучаєва (2016 р.) 

Миронова О. О. на тему: «Управління бізнес-процесами 

сільськогосподарських підприємств»  у  спеціалізованій вченій раді Д. 

08.804.01 Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

(2019 р.). 

Офіційний опонент докторської дисертації Волощук О. О. на 

тему: «Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в 

умовах неоіндустріальної модернізації: теорія, методологія, практика» у  



спеціалізованій вченій раді  Д 71.831.02 Подільського державного аграрно-

технічного університету (2019 р.). 

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 18.819.03 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» у Таврійському державному агротехнологічному університеті. 

 

Пункт 14. 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: 

Іванова О. Г. – студентка магістратури, 2 місце на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт «Економіка сільського господарства 

і АПК» (2019 рік). 

Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт: 

Член журі другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з економіки сільського господарства та АПК (2017 рік, 

2019 рік) 

Член журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (2017-2018 

рр.). 

 

Пункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій. 

1. Yavorska Tetiana Problems and prospects for development of family 

households in Ukraine / Yavorska Tetiana, Prus Yurij, Lysak Oksana, 



Zavadskykih Hanna // Modern development paths of agricultural 

production trends and innovations, 2019, c. 593-605. 

2. Prus Yurij Analyses of personnel usage at agricultural enterprises / Prus 

Yurij, Yavorska Tetiana, Olena Voronianska, Oleksij Petryha //  Modern 

development paths of agricultural production trends and innovations, 

2019, c. 527 – 547. 

3. Яворська Т. І. Рентні відносини та основні напрямки їх 

удосконалення в умовах розвитку ринкової економіки / О. М. 

Петрига, Т. І. Яворська // 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. (Чехія). 

4. Петрига О.М.,  Яворська Т.І., Прус Ю.О. Sttredoevropský věstnik pro 

vědy a výzkumu. Ed. Zdeněk Odnřejek/ – Praha. Publishing House 

«Education and Science», – 2019. – №4 (56) – 120 s, S. 44-50 (Чехія). 

5. Яворська Т. І. Удосконалення професійної підготовки фахівців 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Т. 

І. Яворська // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення 

навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі» 

/Випуск 19/ /Таврійський державний агротехнологічний університет/ 

– Мелітополь,  2016. - 304 с.  -  с. 294-299. 

6. Яворська Т.І. Дуальна освіта при підготовці фахівців економічного 

профілю /Т. І. Яворська// Збірник науково-методичних праць 

«Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому 

навчальному закладі» /Випуск 21/ /Таврійський державний 

агротехнологічний університет/ – Мелітополь,  2018. - 224 с.  -  с. 80-

84. 

Пункт 16. Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: 

Член   громадської   організації   «Всеукраїнський   конгрес   вчених 

економістів-аграрників» (є реєстрація та посвідчення). 


