


 2 

Вступ 

Важливим аспектом роботи кафедри є наукова діяльність. В складі кафедри 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму працюють 10 чоловік. Наукові ро-

зробки викладачів кафедри спрямовані на розробку методики оцінки експорт-

ного потенціалу АПК регіону та за напрямками дисциплін які викладаються на 

кафедрі. За 2019 рік опубліковано кількість наукових робіт за темою дослі-

дження - 60  (29 у фахових виданнях, загальним обсягом др.12,21арк. , 6 опуб-

ліковано за кордоном ) в тому числі 3 монографії, 1 навчальний посібник. 

 

1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету 

В складі НДІ університету на кафедрі працює лабораторія економіки. 

2. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри   

 В своєму складі кафедра не має сертифікованих лабораторій. 

3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 

установами та навчальними закладами – таблиця 1 

 

№ 

Назва 

 установи 

 (закладу) 

Тема 

договору 

Дата 

укладення 

договору 

Обсяг  

фінансування 

 договору,  

тис. грн. 

Що зроблено  

в рамках  

співпраці 

1.      

Протягом звітного періоду відповідна робота співробітниками кафедри 

не проводилася. 

 

4. Участь у дослідженнях і розробках, що виконуються за рахунок 

коштів замовників
1)

 – таблиця 2 

1) госпрозрахункові НДР (кощти підприємств, організацій, фізичних осіб), фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів 

Протягом звітного періоду співробітники кафедри не приймали участь 

у розробці госпдоговірних тем. 

 

5. Участь у фундаментальних дослідженнях та прикладних дослі-

дженнях і розробках, що виконуються за рахунок коштів державно-

го бюджету 1)
  – таблиця 3 

№ 

Тема, шифр,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник, термін 

виконання 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафе-

дри, які брали участь 

у виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

1.     

Перехідні НДР 

1.     
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1) фінансування МОН 

 

 

6. Участь у НДР, що виконуються межах робочого часу викладачів – 

таблиця 4 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, дер-

жавний реєстраційний но-

мер, керівник 

Тема (підтема, розділ) 

НДР
1)

 

1 Карман С.В., 

к.е.н., доцент 

Почерніна Н.В., 

к.е.н., доцент 

Краснодєд Т.Л., 

к.е.н., доцент 

Єременко Д.В., 

д.е.н., доцент 

Попова Т.В., 

к.е.н., доцент 

Кальченко С.В., 

д.е.н., професор 

Захарченко О.Г. 

к.е.н., ст. викла-

дач Васильченко 

О.О., ст.викладач 

Бакіна Т.В., 

к.е.н., доцент 

Приступа Т.С. 

викладач 

Колокольчикова 

І.В., к.е.н., 

доцент Демко 

В.С., аспірант 

Розробка методики оцінки 

експортного потенціалу АПК 

регіону,№ держреєстра-

ції:0111U002737, ТДАТУ, 

керівник роботи  к.е.н.,доц.. 

Карман С.В. 

 

Визначення сучасного 

стану та перспектив 

розвитку експортного 

потенціалу регіону 

1)відмітити закінчені НДР 

 

7. Основні результати
1)

 НДР, що виконуються у межах робочого часу 

викладачів 
1)змістовні результати (проаналізовано, досліджено, встановлено, з’ясовано, розроблено, створено, запропоновано тощо та ін.) 

Програма № 0111U002737 «Розробка методики оцінки експортного потенціалу 

АПК регіону». Науковий керівник: к.е.н., доцент Карман С.В.  

Проаналізовано   перспективи  експорторієнтованої діяльності в системі малого 

та середнього бізнесу для Запорізької області та країни;   

№ 

Тема,  державний 

реєстраційний  

номер,  

обсяг (тис. грн.),  

керівник, термін 

виконання 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафе-

дри, які брали участь 

у виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

1.     

Перехідні НДР 

1.     
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 Виявлено необхідність системного підходу до вивчення сучасного стану та 

перспектив розвитку експорторієнтованої діяльності на базі малого та серед-

нього бізнесу в аграрному виробництві.  

Встановлено. Розроблено план розвитку експорторієнтованої мережі об-

слуговуючих кооперативів, основою для яких є представники малих форм агра-

рного виробництва. Обґрунтовано результати практичної реалізації комплексу 

заходів щодо стимулювання розвитку зовнішньоекономічного вектору еконо-

мічної діяльності дрібнотоварного сектору аграрного виробництва 

Обґрунтовано важливість забезпечення експортоорієнтованого розвитку 

сімейного туристичного бізнесу Україні. Доведено позитивний вплив даного 

галузевого напрямку на загальний рівень добробуту сільської родини та харак-

тер соціально-економічних відносин в системі сільських територій. Сформу-

льовано основні принципи організації експортоорієнтованої туристичної діяль-

ності в сфері сільського туризму. 

Теоретична значущість Розроблено алгоритм оцінки рівня ефективності 

експортоорієнтованої діяльності зелених садиб з урахуванням специфіки 

об’єкту дослідження та напряму діяльності. Визначено основні напрямки забез-

печення ефективного функціонування експортоорієнтованих зелених садиб. 

Обґрунтовано концептуальні напрямки розвитку експортоорієнтованої дія-

льності на базі селянських господарств. Доведено наявність значного потенціа-

лу для відповідного вектору економічної діяльності суб’єктів малого аграрного 

виробництва. Сформульовано основні засади концепції програми забезпечення 

експортоорієнтованої діяльності селянських господарств зони Степу України. 

Визначено мету, завдання та прогнозовані результати у випадку успішної реалі-

зації даного проекту 

 Практична значущість: Запропоновано до реалізації проект обслуговую-

чого кооперативу на базі фермерських господарств Запорізької області, першо-

черговою задачею якого має стати забезпечення ефективної реалізації ферме-

рами продукції рослинництва, причому вектор реалізаційної політики носить 

євро орієнтований характер. Проект передбачає організацію виробництва та 

збуту проса сорту «Вітрило», учасниками є фермерські господарства - члени 

обслуговуючого кооперативу, центральний офіс якого має базуватися у м. Ме-

літополь, Запорізької області. Запропонований проект, у випадку його практич-

ної реалізації, дозволить господарствам-членам обслуговуючого збутового коо-

перативу додатково отримати від 2000 до 6500 тис.грн, а також суттєво підви-

щити рівень рентабельності вирощуваних зернових культур. 
 

8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 

Створено НТП, в тому числі: Назва НТП
 

– нової техніки 1. … і т.д. 

– нових технологій 1. … і т.д. 

– нових матеріалів 1. … і т.д. 

– сортів рослин та порід тварин 1. … і т.д. 

– методів, теорій 1. … і т.д. 

– інше 1. … і т.д. 
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Співробітниками кафедри протягом звітного періоду не  створено науково-

технічної продукції. 
 

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – табли-

ця 6 

Впроваджено НТП у виробництво, в тому числі: Назва НТП
1) 

– нової техніки 1. … і т.д. 

– нових технологій 1. … і т.д. 

– нових матеріалів 1. … і т.д. 

– сортів рослин та порід тварин 1. … і т.д. 

– методів, теорій 1. … і т.д. 

– інше 1.  
1) відмітити НТП, створену і впроваджену в звітному році 

 

 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у навчальний процес, в тому числі: Назва НТП
1) 

– нової техніки 1. … і т.д. 

– нових технологій 1. … і т.д. 

– нових матеріалів 1. … і т.д. 

– сортів рослин та порід тварин 1. … і т.д. 

– методів, теорій 1. … і т.д. 

– інше 1.  
1) відмітити НТП, створені у звітному році 

 

 

Співробітниками кафедри протягом звітного періоду не впроваджувалася 

науково-технічна продукція у навчальний процес. 
 

11.  Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таб-

лиця 8 

№  

Назва 

розробки
1)

, 

автор(и) 

розробки 

Важливі по-

казники, які 

характери-

зують рівень 

отриманого 

наукового 

результату
2)

 

Місце впро-

вадження 

(назва орга-

нізації, ві-

домча нале-

жність, ад-

реса)  

Докумен-

тальне 

підтвер-

дження 

впрова-

дження
3) 

Практичні 

результати, 

які отримано 

від впрова-

дження
4)

 
 

  У навчальний процес ТДАТУ 

1.   Х   

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 

1.   Х   

За межами ТДАТУ 

1      
1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва та відмітити НТП, які створені у звітному 

році 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято підприємством для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін. 
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12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного  

докумен-

ту
1)

  

Номер 

охоронно-

го  

документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата публікації ві-

домостей про по-

дання/видачу охо-

ронного документу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1 
Кальченко 

С.В. 

Свідоцтво 

про ре-

єстрацію 

авторсь-

кого пра-

ва на твір 

92256 

Моногра-

фія «Роз-

виток осо-

бистих се-

лянських 

госпо-

дарств в 

умовах си-

стемних 

трансфор-

мацій аг-

рарного 

сектору»  

20.09.2019 

Отримано охоронних документів 

1 

Кальченко 

С.В. 

Свідоцтво 

про ре-

єстрацію 

авторсь-

кого пра-

ва на твір 

92256 

Моногра-

фія «Роз-

виток осо-

бистих се-

лянських 

госпо-

дарств в 

умовах си-

стемних 

трансфор-

мацій аг-

рарного 

сектору»  

20.09.2019 

1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

14. Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що вхо-

дять до науково-метричних баз даних – таблиця 10 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  

Web of 

science 
Copernicus

 Google 

Scholar 
… 

цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Карман С.В.       4 1   

2. Почерніна Н.В.       20 3   

javascript:void(0)
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1)  відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років) 

 

15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з доповідями 

на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в 

т.ч. – міжнародних, державних, обласних, районних). 

 

15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таб-

лиця 11 

 

3. Кальченко С.В.       70 4   

4. Єременко Д.В.       46 3   

5. Колокольчикова 

І.В. 

      46 3   

6. Бакіна Т.В.       17 3   

7. Кібенко К.А.           

8. Приступа Т.С.            

9. Попова Т.В.       44 3   

10. Захарченко О.Г.       26 2   

11. Васильченко О.О.       6 2   

12. Краснодєд Т.Л.       2 1   

13. Демко В.С.       2 1   

14 Арабаджийський 

О.І. 

      2 1   

Всього 
 

      296 27   

в т.ч. 

молоді 

вчені 

4 

          

№  П.І.Б.
1)

 Назва заходу  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1 
Краснодєд Т.Л., 

Попова Т. В. 

Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Світові 

тенденції, проблеми 

та перспективи роз-

витку фінансової 

системи» 

Дніпро, 2019 

Зовнішня торгівля  

як основна форма 

міжнародного спів-

робітництва Украї-

ни на сучасному 

етапі 

2 

Демко В.С. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Підпри-

ємництво у сфері 

послуг: реалії сьо-

годення і перспек-

тиви» 

15 листопада 2019 

р., м. Черкаси 

Значення кадрового 

забезпечення в роз-

витку сільського 

туризму на базі фу-

нкціонування  ма-

лих форм 

3 

Пасєка С.Р., Дем-

ко В.С. 

Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція  Соціаль-

но-економічні нас-

лідки участі пост-

соціалістичних кра-

їн у процесах євро-

2-4 жовтня 2019,  м. 

Черкаси   

Тенденції розвитку 

ринку праці 

в умовах глобаліза-

ції 
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пейської інтеграції 

4 

Колокольчикова 

І.В. 

ХІ Международная 

научно – практиче-

ская конференция 

«Трансформация 

опыта менеджмента 

агробизнеса Евро-

пейского союза В 

Казахстан и страны 

Центральной Азии» 

«Дулатовские чте-

ния - 2019» 

Казахстан, 2019 Поведение украин-

ских потребителей 

на рынке плодово – 

ягодной продукции 

 

5 

Колокольчикова 

І.В. 

Международная 

научно-

практическая заоч-

ная конференция 

«Актуальные про-

блемы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга в со-

временных услови-

ях» 

Алма-аты, 2019 Качество как глав-

ное конкурентное 

преимущество на 

рынке плодово – 

ягодной продукции 

Украины 

6 

Почерніна Н.В. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція  Актуаль-

ні питання еконо-

міки, обліку, фінан-

сів та права в Укра-

їні та світі 

Полтава, 30 березня 

2019 р. 

Кумулятивний ха-

рактер макроеко-

номічної політики 

заощаджень 

7 

Kalchenko S., Po-

pova T., Eremenko 

D., Eremenko L. 

Modern Develop-

ment Paths of Agri-

cultural Production 

Trend and Innova-

tions  

Німеччина, 2019 Modeling Innovative 

Economic Activity of 

Peasant Farm 

8 

Krasnoded T., 

Popova T., Bakina 

T., Vasylchenko O. 

Modern Development 

Paths of Agricultural 

Production Trend and 

Innovations Springer 

2019 S. 463-473 Ні-

меччина 

Німеччина, 2019 Prospects of Ukraine 

on the World Market 

of Dairy Desserts 

9 

Oleksenko R., Ko-

lokolchykova I., 

Syzonenko O. 

Modern Develop-

ment Paths of Agri-

cultural Production 

Trend and Innova-

tions Springer 2019 

S. 507-514 Німеч-

чина 

Німеччина, 2019 Ukraine in the Con-

text of the World Or-

ganic Production of 

Agricultural Products 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1.     

Науково-практичні семінари 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

1 Захарченко О.Г. Міжнародний нау-

ково-практичний 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

Модель системи 

енергетичного ме-

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

неджменту аграрно-

го підприємства 

2 Шеремет І.Д., Ва-

сильченко О.О. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція магіс-

трантів та студентів  

ТДАТУ, 2019 Regulation of inter-

national trade and 

services 

3 Овесков О.В., 

Демко В.С., Зай-

цева Н.В. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція магіс-

трантів та студентів 

ТДАТУ, 2019 Prospects for tourism 

development in Za-

porizhzhya region 

4 Кібенко К.А. Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

Кадрове забезпе-

чення як напрямок 

розвитку туристич-

ної галузі в селян-

ських господар-

ствах 

5 Арабаджийський 

О.І. 

Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

Теоретичні засади 

проблем розвитку 

туристичного бізне-

су в Україні 

6 Ніколаєвич О.В. Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

Кадрове забеспе-

чення селянських 

господарств 

України як умова 

ефективного 

функціонування 

7 Васильченко О.О. Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

Економічна оцінка 

трудового потен-

ціалу в підприєм-

ництві 

8 Захарченко О.Г. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Соціаль-

но-економічні про-

блеми розвитку бі-

знесу та місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

Економетричне мо-

делювання обсягів 

експорту України 

9 Nadykto Vo-

lodymyr, Popova 

Tetiana 

Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

The main prerequi-

sites for the for-

mation of the agricul-

tural land market in 

Ukraine 

10 Краснодєд Т.Л., 

Карман С.В. 

Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

Зовнішня торгівля 

України послугами 
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1) 
відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років) 

 

15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організо-

ваних кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  Кількість  

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

ситет імені Дмитра 

Моторного 

11 Пасєка С.Р., Дем-

ко В.С. 

Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

Інноваційні проекти 

як результат науко-

вої діяльності вищої 

школи 

12 Почерніна Н.В. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Соціаль-

но-економічні про-

блеми розвитку бі-

знесу та місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

Стратегічні орієн-

тири розвитку нау-

ково-технічного по-

тенціалу Запорізь-

кого регіону 

13 Почерніна Н.В. Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

Стратегія іннова-

ційного розвитку: 

регіональні пріори-

тети 

14 Кальченко С.В. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Соціаль-

но-економічні про-

блеми розвитку бі-

знесу та місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

Моделювання соці-

ально-економічних 

відносин в сучасних 

літературних на-

прямках 

15 Кальченко С.В., 

Ніколаєвич О.В. 

Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Соціаль-

но-економічні про-

блеми розвитку бі-

знесу та місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

Теоретичні засади 

організації управ-

лінських відносин в 

працях Г.Маркузе 

16 Кальченко С.В. Міжнародний нау-

ково-практичний 

форум « Сучасні 

наукові досліджен-

ня на шляху до єв-

роінтеграції» 

(21-22 червня 2019 

р.) Таврійський 

державний агротех-

нологічний універ-

ситет імені Дмитра 

Моторного 

Інституційна сут-

ність сучасних літе-

ратурних напрямків 

17 Bakina T. V. Міжнародна науко-

во-практична кон-

ференція «Соціаль-

но-економічні про-

блеми розвитку бі-

знесу та місцевого 

самоврядування» 

13-14 червня 2019 

ТДАТУ 

The role of innova-

tion and innovative 

technologies in mar-

ket failures compen-

sating. 
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учасників
 

Міжнародні конференції 
1.    

Всеукраїнські конференції 
1.    

Науково-практичні семінари 
1.    

 

Протягом звітного періоду міжнародні конференції та науково-практичні семі-

нари співробітниками кафедри не проводилися 

 

16.  Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
П.І.Б. 

учасників
 

1.    

Протягом звітного періоду кафедрою «Дні поля» не проводилися. 

 

17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 

які отримали співробітники та аспіранти (докторанти) кафедри 
(П.І.Б., назва установи, що надали грант (стипендію), термін фінансу-

вання, обсяг фінансування) 

Протягом звітного періоду співробітники кафедри не отримували грантів та 

стипендій для виконання наукових досліджень 

 

18.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 

№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 

аркуші 
1 Матеріали науково-

практичної конференції 

студентів та магістран-

тів ТДАТУ 

Тези доповідей 50 

1)збірник наукових праць, тези доповідей, тези доповідей іноземною мовою 

 

19.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 

Назва  

виставкових 

 заходів, 

ПІБ учасника (ів) 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

1.    

Протягом звітного періоду кафедра не приймала участь у виставковах 

заходах 

 

20.  Робота над дисертаціями 

20.1 Робота над дисертаціями – таблиця 16 

№ 
П.І.Б. 

дисе-

Тема 

дисер-

Науковий 

керівник 

Дата 

затвер-

Дата 

предста-

Шифр 

спецради 

Вид 

на-
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ртанта тації (консуль-

тант) вче-

ний сту-

пень, вче-

не звання 

дження 

теми ди-

сертації 

Вченою 

радою 

влення 

дисерта-

ції до за-

хисту 

подання 

дисерта-

ції до за-

хисту, 

назва 

установи 

вчан-

ня 

1. Демко 

В.С. 

Зелений 

туризм 

як стра-

тегічна 

сфера 

розвитку  

сільсь-

ких те-

риторій 

в Украї-

ні 

 

Пасєка 

Станіслава 

Раймондів-

на,  

д.е.н., про-

фесор заві-

дувач кафе-

дри туризму 

і готельно-

ресторанної 

справи ЧНУ 

ім.Богдана 

Хмельни-

цького 

31.10.2017 

року прото-

кол №3 

   

2. Мангул 

О.  

А. 

Вплив 

кон’юнк

тури сві-

тових 

ринків 

сільсь-

когоспо-

дарської 

продук-

ції на 

ефекти-

вність 

діяльно-

сті підп-

риємств 

АПК (на 

прикладі 

підпри-

ємств 

АПК За-

порізької 

області) 

Карман 

С.В. 

к.е.н., доц. 

31.10.2017 13.09.2021 К18.819.03 очна 

(вечір-

ня) 

3. Кібен-

ко К.А. 

Напрями 

підви-

щення 

ефекти-

вності 

діяльно-

сті се-

лянських 

госпо-

дарств  

Кальченко 

С.В. 

д.е.н.,доц. 

31.10.2017 02.10.2021 К18.819.03 Заочна 
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4. Нико-

лаевич 

А.В. 

Напрями 

підви-

щення 

ефекти-

вності 

викорис-

тання 

ресурс-

ного по-

тенціалу 

в малих 

формах  

аграрно-

го виро-

бництва 

Кальченко 

С.В. 

д.е.н.,доц. 

31.10.2017 02.10.2021 К18.819.03 Очна 

(вечір-

ня) 

5 Прис-

тупа 

Т.С. 

Оцінка 

економі-

чної 

безпеки 

зростан-

ня 

Карман 

С.В. 

к.е.н., доц. 

28.12.2010 - - декре-

тна ві-

дпуст-

ка 

6 Єре-

менко 

Д.В. 

Забезпе-

чення 

конку-

рентос-

промож-

ності 

фермер-

ських 

госпо-

дарств 

України 

Збарський 

В.К., д.е.н., 

проф. 

4.09.2016 29.11.2019 Д 26.004.01 Очна 

(денна) 

7 Араба-

джий-

ський 

О.І. 

Стратегії 

мінімі-

зації 

кон’юнк

турних 

ризиків 

аграрних 

підпри-

ємств 

регіону 

Карман 

С.В. к.е.н., 

доц.. 

30.10.2018 

Протокол 

№3 

13.09.2022  Оч-

на(ден

на) 

8 Коло-

коль-

чикова 

І.В. 

Розвиток 

ринку 

плодово 

– ягідної 

продук-

ції Півд-

ня укра-

їни 

Макаренко 

П.М., д.е.н., 

професор 

2018 2020 - очна 
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20.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафед-

ри – таблиця 17 

№ 

П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема 

дисер-

тації 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисер-

тації 

Шифр спе-

ціалізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в 

якій захи-

щена  

дисертація 

Дата 

захисту 

Дата 

прису-

дження 

науко-

вого 

ступеню 

1. Єре-

менко 

Д.В. 

Забезпе-

чення 

конку-

рентос-

промож-

ності 

фермер-

ських 

госпо-

дарств 

України 

08.00.04 Док-

торська 

Д 26.004.01 29.11.201

9 

 

 

20.3 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – табли-

ця 18 

 

Протягом звітного періоду захисту дисертацій докторантами, аспіран-

тами та здобувачами під керівництвом співробітників кафедри не відбу-

лося. 

 

21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 

монографій, опонування дисертацій 

21.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 19 

№ 

П.І.Б. 

рецензента 

дисертації 

Тема 

дисерта-

ції 

П.І.Б. 

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

ди-

сер-

тації 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захище-

на 

дисертація 

Дата 

захис-

ту 

Рецензування дисертації 

1.        

№ 

П.І.Б. 

керів-

ника 

Тема ди-

сертації 

П.І.Б. 

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

ди-

сер-

тації 

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

ради, назва 

установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Дата 

захис-

ту 

1.        
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Підготовка експертного висновку по дисертації 
1.        

Опонування дисертацій 
1. Кальченко 

С.В. 

Організацій-
но-

економічні 
аспекти роз-
витку фер-
мерських 

господарств 
в Україні 

Биба 
Вален-
тина 

Анато-
ліївна 

08.00.04 канди
дидат
дат-
ська 

Д 27.821.03 Біло-
церківський наці-
ональний аграр-
ний університет 

10.07.2
019 

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 
1.        

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 20 

№ 

П.І.Б. 

рецензента  

(редактора, 

члена редколе-

гії ) 

Збірники нау-

кових праць
1) 

Монографії, на-

вчальні посіб-

ники
1) 

Наукові  

журнали
1) 

1. 

Карман С.В. Збірник науко-

вих праць 

ТДАТУ 

ім.Дмитра Мо-

торного №1 

2019  

  

2 

Кальченко С.В. Збірник науко-

вих праць 

ТДАТУ 

ім.Дмитра Мо-

торного №1 

2019 

  

1)у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
 

Протягом звітного періоду співробітниками кафедри не проводилось реце-

нзування наукових праць, редагування та підготовка збірників наукових праць 
 

22.  Науково-технічна творчість молоді 

22.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

1. 

Краснодєд 

Т.Л. 
Міжнародна економіка 11с ЕМ, Капшай В.В. 

11с ЕМ, Кухарчук В.В. 

11с ЕМ, Маляренко О.В. 

11с ЕМ, Міщенко М.І. 

11с ЕМ, Зуй А.С. 

21 ЕМ, Развадовська С.В. 

21 ЕМ, Сафарова А.С. 

31 ЕМ, Подлипенко В.І. 

31 ЕМ, Костюк О.С. 
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31 ЕМ, Журавльов О.В. 

31 ЕМ, Сапа С.А. 

31 ЕМ, Пшенична А.С. 

31 ЕМ, Тритьяченко К.О. 

31 ЕМ, Тритьяченко М.О. 

31 ЕМ, Гавязь С.О. 

31 ЕМ, Вознюк Ю.Є. 

2.  

Бакіна Т.В. «Механізм функціонування підп-

риємства в ринкових умовах. 

Практики успішного господарю-

вання» 

Ткачук Ю., Скребейко С., 

Попович С., Чебан Н. 

(11МН), Нова А., Мирго-

род О., Івчик П. (11 ЕМ) 

Булгакова Т. (12ЕМ) 

Всього, 

осіб 

2 
х 

24 

22.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК та ін. колективах (П.І.Б., кері-

вник) 

Протягом звітного періоду відповідні колективи на кафедрі не працювали 

 

22.3 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок 

коштів замовників (П.І.Б., група тема, шифр, керівник) 

Протягом звітного періоду студенти кафедри не приймали участь у НДР за ра-

хунок коштів замовників. 

22.4 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок 

коштів державного бюджету (П.І.Б., група, тема, державний реєстра-

ційний номер, керівник) 

Протягом звітного періоду студенти кафедри не працювали у держбюджетних 

темах 

22.5 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються в межах робо-

чого часу викладачів (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний 

номер, керівник) 

Протягом звітного періоду студенти кафедри не приймали участь у НДР, 

що виконується в межах робочого часу викладачів. 

 

22.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – таблиця 

23 

№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

1.    

Впроваджені в ННДЦ університету 

1.    

Протягом звітного періоду відповідних дипломних проектів на кафедрі не 

виконувалося 

 

22.7  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах - таблиця 24 
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№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 

(дипломи, гра-

моти, зайняте 

місце тощо) 

1.     

 

Протягом звітного періоду студенти не приймали участь у Всеукраїнсь-

ких та міжнародних олімпіадах 

 

22.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25 

№ П.І.Б. Назва заходу 
Місце та дата 

проведення 

Тема 

доповіді
 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1. Астанін І.Є. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Прямі інвестиції у 

світовій економіці: 

структура та тенден-

ції розвитку 

2 Булаєва В.Є. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Тенденції та меха-

нізм протидії втечі 

капіталу з України 

3 Вознюк Ю.Є. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Економічний аналіз 

роботи торговельного 

підприємства (на 

прикладі торговель-

ного дому «ІМПЕ-

РІЯ» ФОП «СЕРЕДА 

Ю.А.» Приазовського 

району Запорізької 

області) 

4 Гришко Р.С. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Джерела та обмежен-

ня інвестиційної ак-

тивності в Запорізь-

кої області 

5 Жукова Є.Д. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Сучасний стан зов-

нішньої торгівлі 

України та перспек-

тиви її розвитку 

6 Зінченко В.В. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Чинники впливу на 

міжнародну торгівлю 

послугами в Україні 

7 Іванов Д.В. Тези доповідей 

наукової конфе-

12.10.2019 Аналіз міжнародної 

міграції капіталу 
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ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

8 Клімова А.О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Розвиток історичної 

школи в Німеччині 

9 Клімова А.О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Напрямки реалізації 

конкурентних пере-

ваг аграрного сектору 

України у зовнішній 

торгівлі 

10 Кравченко М.О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Структура державно-

го боргу: макроеко-

номічні ризики 

11 Кривошей А.Е. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Особливості органі-

зації міжнародної ту-

ристичної діяльності 

в туристичному аге-

нтстві «Навколо сві-

ту» 

12 Кривцун Є.В. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Специфіка міжнаро-

дної торгівлі послу-

гами 

13 Лобода В.С. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Вплив нетарифних 

інструментів на між-

народну торгівлю 

України 

14 Мазурова І.В. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Регіональні аспекти 

сталого розвитку 

15 Малахов А. О Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Особливості реаліза-

ції політики таргету-

вання на сучасному 

етапі 

16 Маніло А. О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Гендерна специфіка 

економічної діяльно-

сті в Україні 

17 Міщенко М.І. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

12.10.2019 Експорт та ім-

порт товарів і послуг 

за регіонами України 
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ТДАТУ 2019 рік 

18 Конча К.А., Не-

стерчук А.М. 

Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Види лікувальних 

грязей 

19 Овесков О.В. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Напрями розвитку 

міжнародного турис-

тичного бізнесу на 

прикладі туристичної 

фірми «Браво Тур» 

20 Панченко П.І. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Диференціація жит-

тєвого рівня доходів 

населення 

21 Плясецька В. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Буржуазні ре-

волюції у Європі та 

їх економічні причи-

ни 

 

22 Popovich S. V. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 The Generations Theo-

ry and the Advertising 

Impact on Consumer 

23 Скребейко С. П. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Актуальність засто-

сування тайм-

менеджменту в су-

часних умовах 

24 Смелянський Д. 

А. 

Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Особливості органі-

зації мотивації праці 

на засадах соціальної 

відповідальності 

25 Снурніцина 

А.О. 

Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Соціально-

економічні наслідки 

безробіття 

26 Ткачук Ю. М. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Сприйняття реклами 

в соціальних мережах 

та інших інтернет-

ресурсах представни-

ками покоління z 

27 Трусова А.О. 

 

Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Культурні пам’ятки 

рідного краю Мелі-

топольщини 

28 Утьєва Д.М. Тези доповідей 

наукової конфе-

12.10.2019 Аналіз структури ек-

спорту та імпорту 
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ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

промислової продук-

ції 

29 Хитров А. О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Обмеження монетар-

ного регулювання в 

Україні 

30 Ценов М.О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Особливості функці-

онування туристич-

них комплексів Бол-

гарії 

31 Чукіна К. Ю. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Структурно – тери-

торіальний аналіз 

прямого іноземного 

інвестування в Укра-

їну 

32 Чучман Ю.Ю. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Специфіка застосу-

вання кількісних ін-

струментів регулю-

вання міжнародної 

торгівлі 

33 Шеремет Ю.Д. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Особливості міжна-

родної торгівлі пос-

лугами в умовах гло-

балізації 

34 Шибаєва О. М. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Особливості органі-

зації рекреаційної ді-

яльності в дитячому 

таборі «Салют» 

35 Щебликіна 

В.М. 

Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Особливості регулю-

вання споживчої по-

ведінки домогоспо-

дарств 

36 Бородай М.С. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Теоретичні характе-

ристики показника 

ВВП 

37 Височин М.О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Теоретичні аспекти 

формування ринку 

туристичних послуг в 

Україні 

38 Зіняк О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Тенденції розвитку 

міжнародного конса-

лтингу 
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39 Островерхов 

В.А. 

Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Грошовий ринок та 

проблеми споживчо-

го кредитування в 

Україні 

40 Созанський Р.І. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Теоретичні аспекти 

інфляції та шляхи її 

подолання 

41 Фірсова О. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Зовнішньоекономічна 

діяльність Україні 

42 Хома А. Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Причини трудової 

міграції українців 

43 Цинцовська 

Т.О. 

Тези доповідей 

наукової конфе-

ренції студентів та 

магістрантів 

ТДАТУ 2019 рік 

12.10.2019 Оподаткування заро-

бітної плати 

Науково-практичні семінари 

1.     
 

22.9 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу 

на кращу студентську наукову роботу – таблиця 26 

№ П.І.Б., група 
Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 
1. Вознюк Ю.Є., 31 ЕМ Економічний аналіз ро-

боти торговельного під-

приємства (на прикладі 

торговельного дому «Ім-

перія» ФОП «Середа 

Ю.А.» Приазовського 

району запорізької обла-

сті)   

Краснодєд Т.Л. 

2 Зінченко В.В., 41 ЕМ Чинники впливу на між-

народну торгівлю в 

Україні 

Попова Т.В. 

3 Чучман Ю.Ю., 41 ЕМ Специфіка застосування 

кількісних інструментів 

регулювання міжнарод-

ної торгівлі 

Попова Т.В. 

 

22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

П.І.Б. 

керівника 
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конкурс 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1. 

Вознюк Ю.Є., 

31 ЕМ 

Економічний аналіз робо-

ти торговельного підпри-

ємства (на прикладі торго-

вельного дому «Імперія» 

ФОП «Середа Ю.А.» При-

азовського району запорі-

зької області)   

Краснодєд Т.Л. Вознюк 

Ю.Є., 31 

ЕМ 

2 
Зінченко В.В., 

41 ЕМ 

Чинники впливу на між-

народну торгівлю в Укра-

їні 

Попова Т.В. Зінченко 

В.В., 41 

ЕМ 

3 

Чучман Ю.Ю., 

41 ЕМ 

Специфіка застосування 

кількісних інструментів 

регулювання міжнародної 

торгівлі 

Попова Т.В. Чучман 

Ю.Ю., 41 

ЕМ 

Інші конкурси 

1. Жукова Є.Д., 

21СЕМ 

Сучасний стан зовнішньої 

торгівлі України та перс-

пективи її розвитку 

Запорізький обласний 

конкурс для обдарова-

ної молоді у галузі на-

уки. Номінація «Еко-

номічні науки» 

(Управління молоді, 

фізичної культури та 

спорту Запорізької об-

лдержадміністрації) 

Попова 

Т.В. 

2 Лобода В.С., 

41ЕМ 

Вплив нетарифних ін-

струментів на міжнародну 

торгівлю України 

Запорізький обласний 

конкурс для обдарова-

ної молоді у галузі на-

уки. Номінація «Еко-

номічні науки». 

(Управління молоді, 

фізичної культури та 

спорту Запорізької об-

лдержадміністрації) 

Попова 

Т.В. 

 

22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-

них конкурсах – таблиця 28 

 

№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення 

(дипломи, грамоти, 

зайняте місце то-

що) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

Інші конкурси 
1.     

 

22.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№ П.І.Б. та Вид охо- Номер Назва Дата публікації П.І.Б. 
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№ групи 

автора(ів) 

ронного 

докумен-

ту
1)

 

охоронно-

го 

документу 

винахо-

ду 

(твору) 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

співав-

торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1.   х    

Отримано охоронних документів 

1.       
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

Протягом звітного періоду студенти кафедри не отримували патенти 

на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 

 

22.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 

 

Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропози-

ції щодо заохочення співробітників 

 

Звіт розглянутий на засіданні кафедри:                20.12.2019 
                 (дата) 

        Протокол №_6__  від             20.12.2019 
              (дата) 

 

        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та 

студентів (Додаток Б). 

 

Відповідальний за інформаційний звіт_________________ Захарченко О.Г. 
         (підпис) 
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Додаток А 

 

Публікації викладачів кафедри Економіка 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 

(назва; рік; том; номер; 

випуск; кількість сто-

рінок монографії, під-

ручника, посібника;  

перша-остання сторін-

ки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 

 (для українсь-

ких: друковане 

– фахове / не 

фахове; елект-

ронне – фахове 

/ не фахове); 

для закордон-

них:: друкова-

не/електронне) 

Включення 

видання до 

міжнарод-

них науко-

метричних 

баз 

(назва 

НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторсь-

ких) арку-

шів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Монографії, підручники, посібники 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Bakina T. Formation of an 

effective 

environmental 

strategy as a 

mandatory factor of 

dsflsustainable 

development and 

competitiveness of 

enterprises in 

modern dsf 

conditions Modern  

Technologies  in  

Economy  and  

Management.  Collective  

Scientific Monograph. 

Opole: The Academy of 

Management and 

Administration in Opole, 

2018; ISBN 978-83-

946765-4-4; pp. 493, 

illus., tabs., bibls (8-17) 

 

Друковане 

фахове х 1,2 х 

2.    х х  х 

…    х х  х 

Всього  х х х х х
 

1,2 х 
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опубліковані в Україні 

1. Кальченко С.В., Ба-

ранцова І.О., Попова 

Т.В. 

Плаский світ Террі 

Пратчетта: еко-

номіка та сатира: 

монографія 

Мелітополь, 2019. – 

113с. 

Друковане 

нефахове 

 

4,4 у.д.а. 

 2. Почерніна Н.В., Ка-

рман С.В., Захарчен-

ко О.Г. 

Макроекономічна 

політика. Навча-

льний посібник 

Мелітополь. 2019. 

Люкс. 380с. 

Друковане 

нефахове 

 

19 у.д.а. 

 3. Колокольчикова І.В. Виробничий поте-

нціал плодоовоче-

вої галузі Південь 

України.  

 

Інституціональна тран-

сформація розвитку 

економіки України: 

колективна моногра-

фія. / За ред.. 

О.Л.Гальцової //– 

Херсон: Видавничій 

дім «Гельветика», 

2019. – с. 144 – 159 

Друковане 

нефахове 

 

0,77 

 Всього  х х х х х
 

14,17 х 

Статті 

опубліковані за кордоном(вказати країну) 

1. Почерніна Н.В., 

Краснодєд Т.Л. 

Оцінка ефектив-

ності механізму 

мобілізації заоща-

джень домогоспо-

дарств на макрорі-

вні 

TraektoriâNauki = 

PathofScience. 2019. 

Vol. 5. No 3. С. 3011-

3020. DOI: 

10.22178/pos.44-7 

(Словаччина) 

електронне 

фахове 

 0,5 у.д.а.  

2. Кальченко С.В., По-

пова Т.В., Кибенко 

Е.А. 

Кадровое обеспе-

чение крестьян-

ских хозяйств 

Украины как залог 

их инновационно-

го развития. 

Traektoriâ Nauki 2019 

Vol. 5. № 5 Електронне 

наукове фахове видан-

ня (наукометрична ба-

за: Indekx Copernicus) 

(Словаччина) 

електронне 

фахове 

 0,5 у.д.а.  

3 Makarenko Petro, Assessment-of- Аcademy of strategic Друковане Scopuc 0,35 у.д.а.  
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 Piliavskui 

Volodymyr,  Berezina 

Liudmyla, Khorishko 

Katerina, 

Kolokolchykova Iryna 

logistic-risks-with-

the-purpose-of-

strategic-

management 

management journal. 

Volume 18, Issue 3, 

2019. URL: https:// 

www.abacademies.org/ 

journals/ academy-of-

strategic-management-

journal-home.html  

фахове  

4 

Колокольчикова І.В. 

Промислове саді-

вництво Півдня 

України в рамках 

забезпечення про-

довольчої безпеки  

 

Science And education a 

new dimension: natural 

and technical sciences.  

 VIІ (24), 2019. р.7-10. 

URL:  http:// seanew 

dim.com/natural_and_te

chnical_sciences.html 

Венгрия 

Друковане 

фахове 

 

0,38 у.д.а. 

 

5 

Колокольчикова І.В. 

Позиціювання 

плодово – ягідної 

продукції України 

на вітчизняному та 

міжнародному ри-

нках 

The scientific heritage. 

2019. No 40.  р.15 – 19.   

URL: http://tsh-journal. 

com/wp-content/uploads 

/2019/11/VOL-4-No-40-

40-2019.pdf Венгрия 

Друковане 

фахове 

 

0,42 у.д.а. 

 

6 

Колокольчикова І.В. 

Ринок плодово – 

ягідної продукції: 

економічна суть, 

внутрішня будова.  

 

East European Scientific 

Journal. 2019.  No 10 

(50), part 7. р. 41-46 

URL: https://eesa-

journal.com/2019/11/13/

vostochno-evropejskij-

nauchnyj-zhurnal-50-

oktyabr-2019/Польша 

Друковане 

фахове 

 

0,43 у.д.а. 

 

Всього  х х х х 
5)

 2,1 х 

опубліковані в Україні 

1. Краснодєд Т.Л., Ба-

кіна Т.В. 

Mоdern trends of 

Ukrainian  foreign 

Електронне науково-

практичне фахове ви-

електронне 

фахове  0,3 у.д.а. 

 

http://seanewdim.com/index.html
http://seanewdim.com/natural_and_technical_sciences.html
http://seanewdim.com/natural_and_technical_sciences.html
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vi_179_21.pdf
https://eesa-journal.com/2019/11/13/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-50-oktyabr-2019/
https://eesa-journal.com/2019/11/13/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-50-oktyabr-2019/
https://eesa-journal.com/2019/11/13/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-50-oktyabr-2019/
https://eesa-journal.com/2019/11/13/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-50-oktyabr-2019/
https://eesa-journal.com/2019/11/13/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-50-oktyabr-2019/
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trade дання «Інфраструктура 

ринку». – 2019. - Ви-

пуск 27. – 388 с. 

2 Почерніна Н.В. Політика доходів 

як засіб мобілізації 

доходів на макро-

рівні 

Науковий вісник 

Херсонського держав-

ного університету. Се-

рія «Економічні нау-

ки». 2019. Випуск 33. 

С.43-48 DOI: 

10.32999/ksu2307-

8030/2019-33-7   

Друковане 

фахове 

 

0,5 у.д.а. 

 

3 Кальченко С.В., Ко-

локольчикова І.В. 

Особливості роз-

витку овочівницт-

ва в особистих се-

лянських госпо-

дарствах 

Економіка та управ-

ління АПК Збірник на-

укових праць 2019 № 1 

(148) С.146-157 

Друковане 

фахове 

 

0,5 у.д.а. 

 

4 Васильченко 

О.О.,Баєва О.І. 

Оцінка економіч-

ної активності на-

селення України 

та країн ЄС 

Збірник наукових 

праць ТДАТУ (еконо-

мічні науки) 2019 №1 

Подано до друку 

Друковане 

фахове 

 0,4 у.д.а. 

 

5 Кальченко С.В. Забезпечення екс-

портоорієнтованої 

діяльності селян-

ських господарств 

на засадах коопе-

рації 

Збірник наукових 

праць ТДАТУ (еконо-

мічні науки) 2019 №1 

Подано до друку 

Друковане 

фахове 

 0,4 у.д.а.  

6 Кальченко С.В., Де-

мко В.С. 

Стратегічні на-

прямки розвитку 

туристичної галузі 

в Запорізькій об-

ласті 

Збірник наукових 

праць ТДАТУ (еконо-

мічні науки) 2019 №1 

Подано до друку 

Друковане 

фахове 

 

0,4 у.д.а.  

7 Попова Т.В. Концептуальні за-

сади забезпечення 

Збірник наукових 

праць ТДАТУ (еконо-

Друковане 

фахове 

 0,4 у.д.а.  
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експортоорієнто-

ваної діяльності 

селянських госпо-

дарств 

мічні науки) 2019 №1 

Подано до друку 

8 Почерніна Н.В. Теоретико-

методологічні за-

сади забезпечення 

експортоорієнто-

ваної туристичної 

діяльності  

Збірник наукових 

праць ТДАТУ (еконо-

мічні науки) 2019 №1 

Подано до друку 

Друковане 

фахове 

 

0,4 у.д.а. 

 

9 Збарський В.К., Гри-

бова Д.В. 

Концептуальні за-

сади забезпечення 

розвитку сфери 

туризму у примор-

ських регіонах 

Степової зони 

Збірник наукових 

праць ТДАТУ (еконо-

мічні науки) 2019 №1 

Подано до друку 

Друковане 

фахове 

 

0,4 у.д.а. 

 

10 Почерніна Н.В. Міжнародна кон-

курентоспромож-

ність суб’єктів го-

сподарювання: ре-

гіональні порів-

няння. 

Причорноморські еко-

номічні студії. 2019. 

Випуск 47. Подано до 

друку 

 

Друковане 

фахове 

 

0,4 у.д.а. 

 

11 Демко В.С. Передумови роз-

витку зеленого ту-

ризму: глобаль-

ний, національний 

та регіональний 

виміри 

Регіональна економіка 

2019 № 2С.90-97 

Друковане 

фахове 

 

0,4 у.д.а.  

12 Колокольчикова І.В. Природно-

ресурсний потен-

ціал галузі проми-

слового садівниц-

тва Півдня Украї-

Галицький науковий 

вісник ТНТУ 2019 № 6 

С.115-123 

Друковане 

фахове 

 

0,4 у.д.а.  
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ни 

13 Кальченко С.В., 

Грибова Д.В., Демко 

В.С. 

Рекреаційні аспек-

ти організації ані-

маційної діяльнос-

ті в сільському ту-

ризмі 

Вісник Одеського на-

ціонального універси-

тету Економіка 2019 

Том 24. Вип. 4(77) 

С.94-99 

Друковане 

фахове 

 

0,4 у.д.а.  

14 Колокольчикова І.В. Світове вироб-

ництво та ринкові 

позиції плодово-

ягідної продукції 

на міжнародному 

ринку 

 Бізнес-навігатор. - 

2019. - Вип. 3-1. - С. 

26-31. 

Друковане 

фахове 

 0,4 у.д.а. 

 

15 Колокольчикова І.В. Результати еко-

номічного райо-

нування галузі 

промислового 

садівництва зони 

степу України: су-

часні реалії 

Науковий вісник Уж-

городського націо-

нального університету. 

Серія : Міжнародні 

економічні відносини 

та світове господар-

ство. - 2019. - Вип. 

24(2). - С. 69-73 

Друковане 

фахове 

 0,4 у.д.а. 

 

16 Збарський В.К., Гри-

бова Д.В. 
Сільський туризм 
як форма зайня-
тості та форму-
вання середнього 
класу на селі 

Економічні студії. На-
уково-практичний 
журнал. Львів, 2019. 
№ 3. С.54–58 

Друковане 

фахове 

 0,4 у.д.а. 

 

17 Збарський В.К., Гри-

бова Д.В. 
Малі форми гос-
подарювання як 
середовище фор-
мування серед-
нього класу на 
селі 

Науковий погляд: 
економіка та управ-
ління. Науковий жур-
нал. Дніпро, 2019. №3. 
С.198–206 

Друковане 

фахове 

 0,4 у.д.а. 

 

18 Бакіна Т.В., Грибова 

Д.В., Захарченко 
Теоретико-
методологічні 

Науковий погляд: 
економіка та управ-

Друковане 

фахове 

 0,4 у.д.а. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD.%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.
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О.Г. аспекти оцінки 
результативності 
сільського тури-
зму 

ління. Науковий жур-
нал. Дніпро, 2019. №4.  

19 Колокольчикова І.В. Сучасні реалії 

споживання пло-

дово – ягідної 

продукції на півд-

ні України  

Інфраструктура рин-

ку.:. 2019.  №30.  URL: 

http: www.market- 

Електронне 

фахове  

 0,57у.д.а 

 

20 Колокольчикова І.В. Сегментування 

української пло-

дово – ягідної 

продукції на між-

народному ринку.  

Приазовський еконо-

мічний вісник. 2019. 

№5 (16). С. 13-17. 

URL: http:pev.zp.ua/ 

vypusk-5-16. 

Електронне 

фахове 

 0,4у.д.а. 

 

21 Колокольчикова І.В. Принципи сегмен-

тування ринку 

плодово – ягідної 

продукції Півдня 

України. 

Причорноморські еко-

номічні студії. 2019. 

Вип.45. С. 27-32. 

Друковане 

фахове 

 0,86 у.д.а. 

 

22 Колокольчикова І.В. Інтереси суб’єктів 

ринку плодово – 

ягідної продукції 

Півдня України 

Збірник наукових 

праць 

Таврійського держав-

ного агротехнологічно-

го університету імені 

Дмитра Моторного 

(економічні науки). 

2019. № 3 (39). С. 251 - 

260 

Друковане 

фахове 

 0,63 у.д.а. 

 

23 Краснодєд Т.Л.,  По-

пова Т.В. 

Місце України на 

світовому ринку 

послуг 

 

Електронний науково-

практичний журнал 

«Східна Європа: еко-

номіка, бізнес та 

управління». – 2019. - 

Електронне 

фахове 

 0,542 
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№ 4 (21). – 619с. (С. 

30-36) 

Всього  х х Х х 
5)

 10,11 х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Kalchenko S., Popova 

T., Eremenko D., 

Eremenko L. 

Modeling Innova-

tive Economic Ac-

tivity of Peasant 

Farm 

Modern Development 

Paths of Agricultural 

Production Trend and 

Innovations Springer 

2019 S. 451-463 Німеч-

чина 

Друковане 

фахове 

 

0,5 

 

2. Krasnoded T., Popova 

T., Bakina T., 

Vasylchenko O. 

Prospects of 

Ukraine on the 

World Market of 

Dairy Desserts 

Modern Development 

Paths of Agricultural 

Production Trend and 

Innovations Springer 

2019 S. 463-473 Німеч-

чина 

Друковане 

фахове 

 

0,5 

 

3 Oleksenko R., Kolo-

kolchykova I., Syzo-

nenko O. 

Ukraine in the Con-

text of the World 

Organic Production 

of Agricultural 

Products 

Modern Development 

Paths of Agricultural 

Production Trend and 

Innovations Springer 

2019 S. 507-514 Німеч-

чина 

Друковане 

фахове 

 

0,5 

 

Всього  х х х х 
5)

 1,5 х 

опубліковані в Україні 

1. Bakina T. V. The role of innova-

tion and innovative 

technologies in 

market failures 

compensating. 

ΙΙ Міжнародна науко-

во-практична інтернет 

- конференція «Соціа-

льно-економічні про-

блемі розвитку бізнесу 

та місцевого самовря-

дування». - Меліто-

поль, - 13-14 червня 

Друковане-

нефахове 

 

0,1 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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2019 

2. Кальченко С.В. Інституційна сут-

ність сучасних лі-

тературних на-

прямків 

Сучасні наукові дослі-

дження на шляху до 

євроінтеграції.2019. 

Ч.2. С.182-183 

Друковане 

нефахове 

 0,1 

 

3 Кальченко С.В., Ні-

колаєвич О.В. 

Теоретичні засади 

організації управ-

лінських відносин 

в працях 

Г.Маркузе 

Соціально-економічні 

проблеми розвитку бі-

знесу та місцевого са-

моврядування 13-14 

червня 2019 С.66-67 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

4 Кальченко С.В. Моделювання со-

ціально-

економічних від-

носин в сучасних 

літературних на-

прямках 

Соціально-економічні 

проблеми розвитку бі-

знесу та місцевого са-

моврядування 13-14 

червня 2019 С.64-65 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

5 Почерніна Н.В. Стратегія іннова-

ційного розвитку: 

регіональні пріо-

ритети 

Сучасні наукові дослі-

дження на шляху до 

євроінтеграції.2019. 

Ч.2. С.234-235 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

6 Почерніна Н.В. Стратегічні орієн-

тири розвитку на-

уково-технічного 

потенціалу Запорі-

зького регіону 

Соціально-економічні 

проблеми розвитку бі-

знесу та місцевого са-

моврядування 13-14 

червня 2019 С.66-67 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

7 Почерніна Н.В. Кумулятивний ха-

рактер макроеко-

номічної політики 

заощаджень 

Актуальні питання 

економіки, обліку, фі-

нансів та права в Укра-

їні та світі: збірник те-

зи доповідей міжнаро-

дної науково-

практичної конферен-

ції (Полтава, 30 берез-

Друковане 

нефахове 

 0,1  
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ня 2019 р.): у 5 ч.;Ч. 1 

(С. 25-27) 

8 Захарченко О.Г. Модель системи 

енергетичного ме-

неджменту аграр-

ного підприємства 

Сучасні наукові дослі-

дження на шляху до 

євроінтеграції.2019. 

Ч.2. С.234-235 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

9 Шеремет І.Д., Васи-

льченко О.О. 

Regulation of inter-

national trade and 

services 

Матеріали VII Всеук-

раїнської науково-

технічної конференції 

магістрантів і студен-

тів за підсумками нау-

кових досліджень 2019 

року. Навчально-

науковий інститут за-

гальноуніверситетської 

підготовки; С. 27-28 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

10 Овесков О.В., Демко 

В.С., Зайцева Н.В. 

Prospects for tour-

ism development in 

Zaporizhzhya re-

gion 

Матеріали VII Всеук-

раїнської науково-

технічної конференції 

магістрантів і студен-

тів за підсумками нау-

кових досліджень 2019 

року. Навчально-

науковий інститут за-

гальноуніверситетської 

підготовки С. 27-28 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

11 Кібенко К.А.  

Кадрове забезпе-

чення як напрямок 

розвитку тури-

стичної галузі в 

селянських госпо-

Сучасні наукові до-

слідження на шляху до 

євроінтеграції: ма-

теріали міжнародного 

науково-практичного 

форуму (21-22 червня 

2019р.) Таврійський 

Друковане 

нефахове 

 0,1  



 34 

дарствах державний агротехно-

логічний університет 

імені Дмитра Мотор-

ного;Ч. 2 (С. 183-185) 

12 Красндєд Т.Л., Кар-

ман С.В. 

Зовнішня торгівля 

України послуга-

ми 

Сучасні наукові до-

слідження на шляху до 

євроінтеграції: ма-

теріали Міжнародного 

науково-практичного 

форуму (Мелітополь, 

21-22 червня 2019 

р.);Ч. 2 (С. 196-199) 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

13 Арабаджийський 

О.І. 

Теоретичні засади 

проблем розвитку 

туристичного 

бізнесу в Україні 

Сучасні наукові дослі-

дження на шляху до 

євроінтеграції: матері-

али міжнародного нау-

ково-практичного фо-

руму (21-22 червня 

2019 р.) Таврійський 

державний агротехно-

логічний університет 

імені Дмитра Мотор-

ного; Ч. 2. С.132-133 

Друковане 

нефахове 

 0,1  
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14 Ніколаєвич О.В.  

Кадрове забеспе-

чення селянських 

господарств 

України як умова 

ефективного 

функціонування 

Сучасні наукові дослі-

дження на шляху до 

євроінтеграції: матері-

али міжнародного нау-

ково-практичного фо-

руму (21-22 червня 

2019 р.) Таврійський 

державний агротехно-

логічний університет 

імені Дмитра Мотор-

ного;Ч. 2 (С. 220-222) 

 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

15 Васильченко О.О. Економічна оцінка 

трудового потен-

ціалу в підприєм-

ництві 

Сучасні наукові дослі-

дження на шляху до 

євроінтеграції: матері-

али міжнародного нау-

ково-практичного фо-

руму (21-22 червня 

2019 р.) Таврійський 

державний агротехно-

логічний університет 

імені Дмитра Мотор-

ного;Ч. 2 (С. 145-148) 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

16 Колокольчикова І.В. Качество как 

главное конку-

рентное преиму-

щество на рынке 

плодово – ягодной 

продукции Украи-

ны 

Международная науч-

но-практическая заоч-

ная конференция «Ак-

туальные проблемы 

экономики, менедж-

мента и маркетинга в 

современных услови-

ях»;(С. 322-325) Алма-

Друковане 

нефахове 

 

0,1  
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аты, 2019 

17 Колокольчикова І.В. Поведение укра-

инских потребите-

лей на рынке пло-

дово – ягодной 

продукции 

 

ХІ Международная 

научно – практическая 

конференция «Транс-

формация опыта ме-

неджмента агробизнеса 

Европейского союза В 

Казахстан и страны 

Центральной Азии» 

«Дулатовские чтения - 

2019» Часть 2, с.148-

151 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

18 Пасєка С.Р., Демко 

В.С. 

Інноваційні проек-

ти як результат 

наукової діяльнос-

ті вищої школи 

Сучасні наукові дослі-

дження на шляху до 

євроінтеграції: матері-

али міжнародного нау-

ково-практичного фо-

руму (21-22 червня 

2019р.) Таврійський 

державний агротехно-

логічний університет 

імені Дмитра Мотор-

ного; за загальною ре-

дакцією д.т.н. профе-

сора Надикто В.Т. – 

Мелітополь: ФОП Од-

норог Т.В. 2019. –

Частина 2. – 420 с.  

Друковане 

нефахове 

 0,1  

19 Пасєка С.Р., Демко 

В.С. 

Тенденції розвит-

ку ринку праці 

в умовах глобалі-

зації 

Збірник матеріалів ІIІ 

Міжнародної наукової 

конференції. 2-

4 жовтня 2019 ро-

ку «Соціально-

Друковане 

нефахове 

 0,1  
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економічні наслідки 

участі постсоціалісти-

чних країн у процесах 

європейської інтегра-

ції». – Черкаси: Вид. 

від. ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького, 2019 , 

т 1. – С.120-126 . 

20 Демко В.С. Значення кадрово-

го забезпечення в 

розвитку сільсько-

го туризму на базі 

функціонування  

малих форм 

Підприємництво у 

сфері послуг: реалії 

сьогодення і перспек-

тиви : матер. IІ Всеукр. 

Інтернет-конф. (15 ли-

стопада 2019 р., м. 

Черкаси). – Черкаси : 

Ю.А. Чабаненко, 2019. 

– 75 с. 

Електронне 

видання    

 0,1  

21 Nadykto Volodymyr, 

Popova Tetiana  

The main prerequi-

sites for the for-

mation of the agri-

cultural land market 

in Ukraine 

Сучасні наукові дослі-

дження на шляху до 

євроінтеграції: матері-

али міжнародного нау-

ково-практичного фо-

руму (21-22 червня 

2019 р.) Таврійський 

державний агротехно-

логічний університет 

імені Дмитра Мотор-

ного;Ч. 2 (С. 123-125) 

Друковане 

нефахове 

 0,1  
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22 Краснодєд Т.Л., По-

пова Т. В.  

Зовнішня торгівля  

як основна форма 

міжнародного 

співробітництва 

України на сучас-

ному етапі 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Світові тенденції, 

проблеми та перспек-

тиви розвитку фінан-

сової системи». – 

Дніпро: НО «Перспек-

тива», 2019. с. 6-9 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

23 Захарченко О.Г. Економетричне 

моделювання об-

сягів експорту 

України 

Соціально-економічні 

проблеми розвитку бі-

знесу та місцевого са-

моврядування 13-14 

червня 2019 С.66-67 

Друковане 

нефахове 

 0,1  

Всього  х х х х 
5)

 2,3 х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

Всього  х х х х 
5)

  х 
1)  відмітити молодих вчених (спвіробітники та докторанти, аспіранти віком до 35 років) 
2)  по монографіям, підручникам та посібникам – після  назви роботи вказати її вид 
3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
5) загальна кількість публікацій в міжнародних НМБД. 



 39 

Додаток Б 

 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі Економіка 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; номер; 

випуск; кількість сторінок 

монографії, підручника, 

посібника;  

перша-остання сторінки 

статі, тез)
1)

  

Тип  

видання 

 (для українських: 

друковане – фахо-

ве / не фахове; 

електронне – фа-

хове / не фахове); 
для закордонних:: 

друкова-

не/електронне) 

Вклю-

чення ви-

дання до 

міжнаро-

дних на-

укомет-

ричних 

баз 
(назва 

НМБД)
 2)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  за-

кор-

донних 

видань 

– вказа-

ти  

імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

опубліковані за кордоном(вказати країну) 

1.         

2.         

…         

Всь

ого  

х х х 

х 

3)
 

 

х х 

опубліковані в Україні 

1.       х  

Всь

ого  

х х х 

х 

3)
 

 

х х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном(вказати країну) 

1.         

Всь

ого  

х х х 

х 

3)
 

 

х х 
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опубліковані в Україні 
1. Астанін І.Є. Прямі інвестиції у світовій 

економіці: структура та 

тенденції розвитку 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 

Подано 

до друку 

 

Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

2. Булаєва В.Є. Тенденції та механізм про-

тидії втечі капіталу з Укра-

їни 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

3 Вознюк Ю.Є. 

 

Економічний аналіз робо-

ти торговельного підпри-

ємства (на прикладі торго-

вельного дому «ІМПЕРІЯ» 

ФОП «СЕРЕДА Ю.А.» 

Приазовського району За-

порізької області) 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 
 Подано 

до друку 
 Краснодєд 

Т.Л., 

к.е.н.,доцен

т 

4 Гришко Р.С. 

 

Джерела та обмеження ін-

вестиційної активності в 

Запорізької області 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 
 Подано 

до друку 
 Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

5 Жукова Є.Д. Сучасний стан зовнішньої 

торгівлі України та перс-

пективи її розвитку 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

6 Зінченко В.В. Чинники впливу на міжна-

родну торгівлю послугами 

в Україні 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 
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7 Іванов Д.В. Аналіз міжнародної мігра-

ції капіталу 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

8 Клімова А.О. Розвиток історичної школи 

в Німеччині 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Кальченко 

С.В., д.е.н., 

професор  

 

9 Клімова А.О. Напрямки реалізації кон-

курентних переваг аграр-

ного сектору України у 

зовнішній торгівлі 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

10 Кравченко 

М.О. 

Структура державного бо-

ргу: макроекономічні ри-

зики 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

11 Кривошей 

А.Е. 

Особливості організації 

міжнародної туристичної 

діяльності в туристичному 

агентстві «Навколо світу» 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Демко В.С., 

викладач 

12 Кривцун Є.В.   Специфіка міжнародної 

торгівлі послугами 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

13 Лобода В.С. Вплив нетарифних інстру-

ментів на міжнародну тор-

гівлю України 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 
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рантів ТДАТУ 2019 

рік 

14 Мазурова І.В. 

 

Регіональні аспекти стало-

го розвитку 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

 

15 Малахов А. О Особливості реалізації по-

літики таргетування на су-

часному етапі 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

16 Маніло А. О. Гендерна специфіка еко-

номічної діяльності в 

Україні 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

17 Міщенко М.І. Експорт та імпорт 

товарів і послуг за регіо-

нами України 

 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Краснодєд 

Т.Л., 

к.е.н.,доцен

т 

18 Конча К.А., 

Нестерчук 

А.М. 

Види лікувальних грязей Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Кальченко 

С.В.,  д.е.н., 

професор 

19 Овесков О.В. Напрями розвитку міжна-

родного туристичного біз-

несу на прикладі туристи-

чної фірми «Браво Тур» 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Демко В.С., 

викладач 

20 Панченко П.І. Диференціація життєвого Тези доповідей нау- Друковане  Подано  Почерніна 
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 рівня доходів населення кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

нефахове до друку Н.В., к.е.н., 

доцент 

21 Плясецька В. Буржуазні революції 

у Європі та їх економічні 

причини 

 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Кальченко 

С.В., д.е.н., 

професор 

22 Popovich S. V. The Generations Theory and 

the Advertising Impact on 

Consumer 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 T. V. Bak-

inа, Ph. D., 

associate 

Professor. 

23 Скребейко С. 

П. 

Актуальність застосування 

тайм-менеджменту в су-

часних умовах 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Бакіна Т.В., 

к.е.н., до-

цент. 

24 Смелянський 

Д. А. 

Особливості організації 

мотивації праці на засадах 

соціальної відповідальнос-

ті 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Кальченко 

С.В., д.е.н., 

професор 

25 Снурніцина 

А.О. 

Соціально-економічні нас-

лідки безробіття 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 

Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

26 Ткачук Ю. М. Сприйняття реклами в со-

ціальних мережах та інших 

інтернет-ресурсах пред-

ставниками покоління z 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Бакіна Т.В., 

к.е.н., до-

цент 
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рік 

27 Трусова А.О. 

 

Культурні пам’ятки рідно-

го краю Мелітопольщини 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Кальченко 

С.В., д.е.н., 

професор 

28 Утьєва Д.М. Аналіз структури експорту 

та імпорту промислової 

продукції 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

29 Хитров А. О. Обмеження монетарного 

регулювання в Україні 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

30 Ценов М.О. Особливості функціону-

вання туристичних ком-

плексів Болгарії 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Демко В.С., 

викладач 

31 Чукіна К. Ю. Структурно – територіаль-

ний аналіз прямого інозе-

много інвестування в 

Україну 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

32 Чучман Ю.Ю. Специфіка застосування 

кількісних інструментів 

регулювання міжнародної 

торгівлі 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

33 Шеремет 

Ю.Д. 

Особливості міжнародної 

торгівлі послугами в умо-

Тези доповідей нау-

кової конференції 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Попова 

Т.В., к.е.н., 
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вах глобалізації студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

доцент 

34 Шибаєва О. 

М. 

Особливості організації 

рекреаційної діяльності в 

дитячому таборі «Салют» 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Демко В.С., 

викладач 

35 Щебликіна 

В.М. 

Особливості регулювання 

споживчої поведінки до-

могосподарств 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Почерніна 

Н.В., к.е.н., 

доцент 

36 Бородай М.С. Теоретичні характеристи-

ки показника ВВП 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Захарченко 

О.Г., 

к.е.н.,ст.вик

ладач 

37 Височин М.О. Теоретичні аспекти фор-

мування ринку туристич-

них послуг в Україні 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Захарченко 

О.Г., 

к.е.н.,ст.вик

ладач 

38 Зіняк О. Тенденції розвитку міжна-

родного консалтингу 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Попова 

Т.В., к.е.н., 

доцент 

39 Островерхов 

В.А. 

Грошовий ринок та про-

блеми споживчого креди-

тування в Україні 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Захарченко 

О.Г., 

к.е.н.,ст.вик

ладач 
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40 Созанський 

Р.І. 

Теоретичні аспекти інфля-

ції та шляхи її подолання 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Захарченко 

О.Г., 

к.е.н.,ст.вик

ладач 

41 Фірсова О. Зовнішньоекономічна дія-

льність Україні 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Захарченко 

О.Г., 

к.е.н.,ст.вик

ладач 

42 Хома А. Причини трудової міграції 

українців 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Захарченко 

О.Г., 

к.е.н.,ст.вик

ладач 

43 Цинцовська 

Т.О. 

Оподаткування заробітної 

плати 

Тези доповідей нау-

кової конференції 

студентів та магіст-

рантів ТДАТУ 2019 

рік 

Друковане 

нефахове 

 Подано 

до друку 

 Захарченко 

О.Г., 

к.е.н.,ст.вик

ладач 
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1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
3) загальна кількість публікацій в міжнародних НМБД. 

 

 


