
Види і результати професійної діяльності 

к.е.н., доцент Воронянська О.В. за 2015-2019рр. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України (загальна кількість сім 

публікацій): 

1. Воронянська О.В. Інноваційний розвиток в Україні: проблеми сьогодення./ 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки) № 1(29), 2015. – С. 34-37; 

2. Воронянська О.В., Нестеренко С.А. Інноваційний менеджмент в 

економічній системі агропромислового виробництва./ Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 

1(29), 2015. – С. 52-36; 

3. Воронянська О.В. Планування і контроль інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємств Запорізької області./ Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 1(30), 2016. – 

С. 119-124; 

6. 4. Воронянська О.В. Необхідність скорочення витрат на вирощування 

зернових культур./ Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки) № 2(34), 2017. – С. 216-222;  

7. Воронянська О.В. Внесок Запорізької області в розвиток зернової галузі 

України та її економічні проблеми. Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 1(36), 2018. С. 

99-106.  

8. Voronianska О.V . Methodical approaches to defining marketing activity. 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки), 2019. №1(39). С.39-45. 

9. Voronynska О.V.. Аnalysis of interaction between financial results of growing 

grain and technological costs. Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). 2019. №1(39). С.34-38.  

 

Пункт 8. Виконання функцій наукового керівника наукової теми: 

«Науково-методологічні основи обліково-аналітичного та інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень в конкурентоспроможному 

аграрному виробництві» № держрєєстрації: 0111U002536 до 2016 року. 

 

Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми : 
«Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-

інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» 

(державний  реєстраційний  номер 0111U002537)  2016-2020 роки. 

 

Пункт 10. організаційна робота у закладах освіти на посаді завідувач 

кафедри «Аналіз і контролінг» факультету «Економіка та бізнес» (2008-2015 роки) 

 

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 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

«Методичні підходи до аналізу господарської діяльності». 

 

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. 


