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Вступ 

Важливим аспектом роботи кафедри є наукова діяльність. В складі кафедри 
економіки працюють 13 чоловік. Наукові розробки викладачів кафедри 
спрямовані на розробку методики оцінки експортного потенціалу АПК регіону 

та за напрямками дисциплін які викладаються на кафедрі. За 2017 рік 
опубліковано кількість наукових робіт за темою дослідження -   21 (19  у 
фахових виданнях, загальним обсягом др.11,8 арк. ) в тому числі 2 монографії, 
3 навчальних посібника. 

 

1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету 

Кафедра не має у своєму складі проблемних лабораторій. 
 

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 замовників1) – 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. 

№ 

Тема, шифр,  
замовник, 

обсяг (тис. грн.),  
керівник, термін 

виконання 

Основні 
 результати 

Обсяг 
фінансових 
надходжень 

до 
університету 
від наукової 
діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 
співробітників 

кафедри, які брали 
участь у виконанні 

роботи 

Закінчені  НДР 

1.     

Перехідні НДР 

1.     
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5. Участь у фундаментальних дослідженнях та прикладних 
дослідженнях і розробках, що виконуються за рахунок коштів 
державного бюджету 1)  – таблиця 3 

1) фінансування МОН 

 

 

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

таблиця 4 

№ П.І.Б. 
Тема НДР (загальна) 1), 

державний реєстраційний 
номер, керівник 

Тема (підтема, розділ) 
НДР1) 

1 Карман С.В., 
Почерніна 
Н.В., Кукіна 
Н.В., 
Краснодєд 
Т.Л., Речка 
К.М., Попова 
Т.В., 
Кальченко 
С.В., 
Захарченко 
О.Г., 
Васильченко 
О.О., Бакіна 
Т.В., Кюрчева 
Н.В., Приступа 
Т.С. 

Розробка методики оцінки 
експортного потенціалу АПК 
регіону,№ 
держреєстрації:0111U002737, 

ТДАТУ, керівник роботи  
к.е.н.,доц.. Карман С.В. 
 

Теоретичні аспекти 
дослідження 
експортного 
потенціалу. 

1)відмітити закінчені НДР 

 

7. Основні результати1) 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.  

№ 

Тема,  державний 
реєстраційний  

номер,  

обсяг (тис. грн.),  
керівник, термін 

виконання 

Основні 
 результати 

Обсяг 
фінансових 
надходжень 

до 
університету 
від наукової 
діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 
співробітників 

кафедри, які брали 
участь у виконанні 

роботи 

Закінчені  НДР 

1.     

Перехідні НДР 

1.     
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Проаналізовано   показники порівняльних переваг сільськогосподарської та 
продовольчої продукції для Запорізької області та країни;   
 Виявлено провідну роль експортного потенціалу в конкурентоспроможності 
країни та регіону. Стабільну порівняльну перевагу у торгівлі продукцією 
рослинництва Запорізький регіон утримує по товарній позиції 10 «Зернові 
культури». Серед товарів, що переважно забезпечували регіональні переваги у 
зовнішній торгівлі за період 2010-2015 рр. представлені жири та олії 
тваринного або рослинного походження, готові продукти із зерна, продукти 
переробки овочів, залишки та відходи харчової промисловості, м’ясо та їстівні 
субпродукти, різні харчові продукти, алкогольні і безалкогольні напої та оцет.  
Встановлено, визначено напрями вдосконалення товарної структури 
зовнішньої торгівлі з метою підвищення вигоди регіону від участі у 
міжнародному товарному обміні. Доцільність переорієнтації експорту на 
товари переробки, які потенційно здатні забезпечувати порівняльну перевагу, 
що підтверджується позитивним середнім значенням RCAr  за п’ятирічний 
період (товарні позиції 11 «Продукція борошномельно-круп’яної продукції», 15 
«Жири та олії рослинного або тваринного походження», 19 «Готові продукти із 
зерна», 20 «Продукти переробки овочів», 21 «Різні харчові продукти», 22 
«Алкогольні та безалкогольні напої та оцет»); 
•  необхідність комплексного підходу до реалізації економічної політики 
регіону у напрямі підвищення ефективності власного виробництва овочів, 
оскільки регіон за наявності виробничих можливостей закупає значну кількість 
овочів по імпорту, внаслідок чого середнє значення RCAr для 07 позиції є 
від’ємним за п’ятирічний період; 
Теоретична значущість полягає у поглибленні розуміння поняття експортного 
потенціалу та визначення проблеми ефективного його використання як 
вирішальної умови успішного представництва країни на міжнародному ринку 
та освоєння конкурентоздатної моделі розвитку України 

 Практична значущість: дослідження факторів впливу на експортний 
потенціал дає змогу визначити, що на сьогоднішній день в пріоритеті  - 

зростання саме інвестицій в основний капітал. Капітал є однією з 
найважливіших категорій, яка дає уяву про економічний рівень розвитку не 
лише країни, а і регіону. Підвищення ступеня капіталізації економіки повинно 
стати стратегічним завданням держави на перспективу  
 

8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 

Створено НТП, в тому числі: Назва та коротка  
характеристика НТП1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  
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– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4) Методичні підходи до 
розробки сценаріїв 

енергетичного 
менеджменту логістичної 

системи виробництва і 
збуту насіння соняшника 

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  
1) вказуються всі створені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3)  госпрозрахункові НДР (кощти підприємств, організацій, фізичних осіб), фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів 
4)  НДР, що виконуються у межах робочого часу викладачів 

 

 
 

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – 

таблиця 6 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: Назва НТП1)5
 
) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що  
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виконувалися за рахунок коштів замовників 3) 

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4)  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4) Методичні підходи до 
розробки сценаріїв 

енергетичного менеджменту 
логістичної системи 

виробництва і збуту насіння 
соняшника 

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики4) Логістичні підходи до 
управління виробництвом, 
зокрема формування 
логістичної системи 
виробництва і збуту насіння 
соняшника 

Рекомендації щодо 
економії пального при 
вирощуванні та 
транспортуванні насіння 
соняшника за рахунок 
використання транспортних 



 7 

засобів сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів  

Використання системи 
показників енергетичної 
ефективності виробництва 
насіння соняшника. 

Створення енергоощадної 
логістичної інфраструктури, 
застосування 
енергоефективних технічних 
засобів та енергоекономних 
логістичних технологій 
закупівель ресурсів, 
зберігання ресурсів і 
сільськогосподарської 
продукції, управління 
запасами, збуту; 

Шляхи оптимізації площ 
посівів соняшника за умов 
максимізації прибутку 
сільськогосподарської 
діяльності та зменшення 
енергоємності виробництва 

Шляхи оптимізації 
вантажопотоків на перевезенні 
насіння соняшника за рахунок 
скорочення холостих пробігів, 
використання раціональних 
шляхів руху і максимальне 
використання місткості 
вантажного транспорту 

 
1) вказуються всі впроваджені види НТП по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів  
4) НДР, що виконуються у межах робочого часу викладачів  

5) відмітити НТП, створену і впроваджену в звітному році 
 

Співробітниками кафедри протягом звітного періоду не впроваджувалася 
науково-технічна продукція у виробництво. 
 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у навчальний процес, 

 в тому числі: Назва НТП1) 2) 

– нової техніки  

– нових технологій  

– нових матеріалів  

– сортів рослин та порід тварин  

– методів, теорій Наукові, теоретичні, 
методичні результати 
дослідження Захарченко 
О.Г. були впровадженні в 
навчальному процесі 
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Таврійського державного 
агротехнологічного 
університету при викладанні 
наступних дисциплін: 

- «Мікроекономічний 
аналіз» для спеціальності 
051 «Економіка» ОР 
«Магістр» в темі 
«Підприємство як об’єкт 
мікроекономічного аналізу» 
при практичному 
застосуванні закону спадної 
граничної продуктивності та 
«золотого правила 
мікроекономіки»; 

- «Логістика» для 
спеціальності 
075«Маркетинг» ОР 
«Магістр» використано 
теоретичні засади 
формування структури 
логістичної системи 
виробництва та збуту 
насіння соняшника; 

- «Стратегічне 
управління підприємством» 
для спеціальності 
075«Маркетинг» ОР 
«Магістр» в темі 
«Стратегічний набір 
підприємства як система 
стратегій різного типу» 
використано удосконалену 
методику розробки сценаріїв 
енергетичного менеджменту 
логістичної системи 
виробництва і збуту насіння 
соняшника за рахунок 
оптимального поєднання 
стратегічних і тактичних 
можливостей 
сільськогосподарських 
підприємств. 

- «Інженерний 
менеджмент» для 
спеціальності 208 
«Агроінженерія» ОР 
«Магістр» застосовано 
методичні засади системи 
показників для оцінки 
ефективності енерговитрат 
при вирощуванні 
соняшника. 

 

 

– інше*(із зазначенням позицій)  
1) вказуються всі впроваджені види НТП незалежно від джерел фінансування  
2) відмітити НТП, створені у звітному році 
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11. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – 

таблиця 8 

№  

Назва 

розробки1), 

автор(и) 
розробки 

Важливі 
показники, які 
характеризую

ть рівень 
отриманого 
наукового 

результату2) 

Місце 
впровадження 

(назва 
організації, 

відомча 
належність, 

адреса)  

Документ
альне 

підтверд
ження 

впровадж
ення3) 

Практичні 
результати, 

які отримано 
від 

впровадженн
я4)  

  У навчальний процес ТДАТУ 

1. 

Довідка про 
впровадження, 

Захарченко 
О.Г.  

 

ТДАТУ кафедра 
економіки, 

кафедра 
маркетингу 

Довідка 
№22-65/1 

від 
23.01.2017 

р. 

 

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 

1.      

За межами ТДАТУ 

1. Довідка про 
впровадження, 

Захарченко 
О.Г. 

Використання 
мікроекономічно
ї моделі спадної 
граничної 
продуктивності 
ресурсу 
(пального) в 
сільськогосподар
ських 
підприємствах 
Запорізької 
області з 
площею посіву 
соняшника 1700 
га дозволило 
встановити, що 
найкращі 
параметри 
виробництва 
насіння 
соняшника 
досягаються при 
другій стадії, 
при якій 
оптимальним 
параметром 
витрат пального 
за умови 
рівності 
середнього та 
граничного 
продукту 
змінного ресурсу 

МЕЛІТОПОЛ
ЬСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

Управління 
агропромислового 

розвитку 

 

Довідка № 
01-26/021 

від 
27.01.2017р
.  
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(АР = МР) є 
загальний обсяг 
витрат пального 
на рівні 53,2 т ( 
31,3 кг з 
розрахунку на 
1га посівної 
площі) при 
виробництві 
насіння 3250 т 

2 Довідка про 
впровадження, 

Захарченко 
О.Г. 

 Приватним 
підприємством 
«Злак» 
Мелітопольськог
о району 
Запорізької 
області 

Довідка № 
5 від 
18.01.2017 

 

3 Довідка про 
впровадження, 

Захарченко 
О.Г. 

 Товариство
м з обмеженою 
відповідальніст
ю „Агрофірма 
Мир” 
Мелітопольськог
о району 
Запорізької 
області 

Довідка 
№17 від 
19.01.2017 

 

      
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.  
 
 

 

12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид 
охоронно

го  
документ

у1)  

Номер 
охоронног

о  
документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата публікації 
відомостей про 
подання/видачу 

охоронного 
документу 

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 

Винахідницька та раціоналізаторська робота співробітниками кафедри 
протягом звітного періоду не проводилася 

 

13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 
ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 
України). (Додаток А). 
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14.  Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що 
входять до науково-метричних баз даних – таблиця 10 

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 – таблиця 

11 

№ 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.       12 3   

3. Кальченко С.В. 1      50 4   

4. Плаксін О.А.       17 2   

5. Речка К.М.       3 1   

6. Бакіна Т.В.       9 2   

7. Кюрчева Н.В.       - -   

8. Кукіна Н.В.       10 2   

9. Приступа Т.С.        - -   

10. Попова Т.В.       14 10   

11. Захарченко О.Г.       8 1   

12. Васильченко 
О.О. 

      - -   

13. Краснодєд Т.Л.       - -   

Всього 13 1      127 26   

в т.ч. 
молоді 
вчені 

3 

      3 1   

№  П.І.Б.1) Назва заходу  Місце та дата 
проведення  

Тема  
доповіді 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1. Захарченко 
О.Г. 

Науково-

практична 
конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

м.Харків, 20–21 

квітня 2017  

Енергетичні потоки в 
логістичній  системі 
сільськогосподарського 
виробництва 

2 Захарченко 
О.Г. 

IV Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
«Сучасні 
інноваційно-

інвестиційні 

м. Полтава 26 
жовтня 2017 

Логістичні підходи в 
управлінні енергетичними 
потоками олійножирового 
підкомплексу 

javascript:void(0)
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механізми 
розвитку 
національної 
економіки» 

3 Бакіна Т.В. Матеріали v 
науково-

практичної 
конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики». –  

Харків, 20 -
21квітня 2017р. 

Intellectual property of the 

enterprise as amanagement 

object 

4 Бакіна Т.В. Матеріали 
Міжнародної 
науково-

практичної 
конференції 
присвяченої 10 - 
річчю 
факультету 
міжнародного 
туризму та 
управління 
персоналом 
Запорізького 
національного 
технічного 
університету 

м. Запоріжжя, 30 
– 31 березня 
2017р. 

Providing of continuous in-

tercompany training for en-

terprise 

5 Кукіна Н.В. Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
присвячена 10 - 

річчю 
факультету 
міжнародного 
туризму та 
управління 
персоналом 
Запорізького 
національного 
технічного 
університету 
«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 
туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації» 

м. Запоріжжя,  
30 – 31 березня 
2017р. 

Прогнозування цільового 
фактору 
конкурентоспроможності 
країни за допомогою 
функції Кобба-Дугласа 
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6 Кукіна Н.В. Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
присвячена 10 - 

річчю 
факультету 
міжнародного 
туризму та 
управління 
персоналом 
Запорізького 
національного 
технічного 
університету 
«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 
туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації» 

м. Запоріжжя,  
30 – 31 березня 
2017р. 

Мікроекономічний аналіз 
виробництва соняшнику у 
підприємствах Запорізької 
області 

7 Кукіна Н.В. Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
присвячена 10 - 

річчю 
факультету 
міжнародного 
туризму та 
управління 
персоналом 
Запорізького 
національного 
технічного 
університету 
«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 

туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації» 

м. Запоріжжя,  
30 – 31 березня 
2017р. 

Використання валового та 
граничного аналізу при 
виробництві соняшнику 
Запорізької області 

8 Кукіна Н.В. ХІІ Міжнародна 
науково-

практична 
інтернет-

конференція  
аспірантів, 
молодих учених 
та науковців 
«Проблеми та 
перспективи 

м. Кременчук: 
Кременчуцький 
інститут ВНЗ 
«Університет 
імені Альфреда 
Нобеля». -  27 

квітня 2017 року 

Факторний аналіз експорту 
країни 
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розвитку 
економіки 
освіти регіону» 

9 Кукіна Н.В. ХІІ Міжнародна 
науково-

практична 
інтернет-

конференція  
аспірантів, 
молодих учених 
та науковців 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку 
економіки 
освіти регіону» 

м. Кременчук: 
Кременчуцький 
інститут ВНЗ 
«Університет 
імені Альфреда 
Нобеля». -  27 

квітня 2017 року 

Оптимізація параметрів 
землекористування 
підприємств на засадах 
теорії ігор 

10 Кукіна Н.В.  V науково-

практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

Харків, 20 -
21квітня 2017р. 

Особливості розвитку 
системи аграрного 
виробництва в аспекті 
концентрації виробництва 

11 Кукіна Н.В.  V науково-

практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

Харків, 20 -
21квітня 2017р. 

Факторний аналіз 
виробництва соняшнику 

12 Почерніна 
Н.В. 

Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
«Актуальні 
проблеми 
ефективності 
використання 
потенціалу 
економіки 
країни» 

Дніпро, 20-21 

січня 2017 р. 
Компаративні переваги як 
індикатор реалізації 
експортного потенціалу 
АПК на макро- та мезорівні 

13 Прочерніна 
Н.В. 

V науково-

практична 
конференції з 
міжнародною 
участю 

Харків, 20-21 

квітня 2017 р. 
Регіональна асиметрія 
внутрішньогалузевої 
торгівлі з іншими країнами 
за якісними показниками 
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«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

14 Краснодєд 
Т.Л. 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-

практичної 
конференції 
«Ефективність 
політики 
економічного 
зростання: 
теорія, 
методологія та 
практика»  

Львів, 27-28 

січня 2017 року / 
ГО «Львівська 
економічна 
фундація». – 

Львів: ЛЕФ, 2017 

Експортно-імпортні 
можливості АПК України 
та напрями удосконалення 
відповідної товарної 
структури. 

15 Краснодєд 
Т.Л. 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-

практичної 
конференції. – 

«Актуальні 
проблеми 
економічного 
розвитку» 

Київ, 
економічний 
центр . – 2017 

Переорієнтація експортно-

імпортної структури 
аграрно-продовольчої 
продукції України в 
контексті підвищення її 
конкурентоспроможності 
на світовому ринку 

 

16 Кальченко 
С.В. 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-

практичної 
конференції. – 

«Економічна 
модель 
сучасності: 
завдання, 
виклики, 
перспективи» 

Ніжин, 6-7 квітня 
2017 

Підприємницька стратегія 
малих форм 
господарювання на основі 
кооперування 

17 Попова Т.В.  Матеріали 
Міжнародної 
науково-

практичної 
конференції, 
присвяченої 10-

річчю 
факультету 
міжнародного 
туризму та 
управління 
персоналом 
Запорізького 
національного 

технічного 
університету 

м. Запоріжжя, 
30–31 березня 
2017  

Деякі аспекти 
інтенсифікації 
зовнішньоторговельної 
політики 
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18 Попова Т.В.  Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики: 
матер. V 

міжнарод. 
наук.-практ. 
конференції з 
міжнар. участю 

м. Харків, 20-21 

квітня 2017 р. 
Управлінські аспекти 
діяльності неприбуткових 
організацій як важливого 
суб’єкта соціального 
розвитку регіонів 

19 Захарченко 
О.Г., 
Перебийніс 
В.І. 

VIII 

Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
«Ринкова 
трансформація 
економіки: стан, 
проблеми, 
перспективи»  

м. Харків, 2017 р. Система показників 
енергетичної ефективності 
виробництва насіння 
соняшнику 

     

     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1.     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1. Захарченко 

ОГ. 
Науково-

практична 

конференція 

професорсько-

викладацького 
складу ТДАТУ 

«Проблеми та 
перспективи 
сталого 
розвитку АПК 
півдня 
України»/ секція 
економіки 

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, кафедра 
економіки, 
Мелітополь, 2017 

Система показників 
енергоефективності 
виробництва насіння 
соняшника 

2.  Бакіна Т.В.  Науково-

практична 

конференція 

професорсько-

викладацького 
складу ТДАТУ 

«Проблеми та 
перспективи 
сталого 
розвитку АПК 
півдня 
України»/ секція 
економіки 

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, кафедра 
економіки, 
Мелітополь, 2017 

Інтелектуальний капітал як 
фактор підвищення 
інвестиційної 
привабливості підприємств 

3. Кукіна Н.В. Всеукраїнська м. Мелітополь, Оцінка експортного 
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науково-

практичної 
конференції 
професорсько-

викладацького 
складу ТДАТУ 
«Проблеми та 
перспективи 
сталого 
розвитку АПК 
півдня України» 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 
Мелітополь, 2017 

потенціалу та напрямку 
підвищення 
конкурентоспроможності 
національної економіки 

4. Почерніна 
Н.В. 

Всеукраїнська 
науково-

практичної 
конференції 
професорсько-

викладацького 
складу ТДАТУ 
«Проблеми та 
перспективи 
сталого 
розвитку АПК 
півдня України» 

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, кафедра 
економіки, 24 
травня 2017 

Ідентифікація порівняльних 
переваг товарного експорту 
на регіональному рівні 

5 Краснодєд 
Т.Л.   

Матеріали тез 
доповідей 

всеукраїнської 
науково-

практичної 
конференції 
професорсько-

викладацького 
складу ТДАТУ 
«Проблеми та 
перспективи 
сталого 
розвитку АПК 
півдня України»  

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, кафедра 
економіки, 24 
травня 2017 

Експортний потенціал 
вітчизняних виробників 
молока 

6. Кальченко 
С.В 

Матеріали тез 
доповідей 
всеукраїнської 
науково-

практичної 
конференції 
професорсько-

викладацького 
складу ТДАТУ 
«Проблеми та 
перспективи 
сталого 
розвитку АПК 
півдня України»  

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, кафедра 
економіки, 24 
травня 2017 

Теоретичні аспекти оцінки 
експортного потенціалу 
селянських 
домогосподарств  

7. Кальченко 
С.В 

Матеріали тез 
доповідей 
всеукраїнської 

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, кафедра 
економіки, 24 

Модель социально-

экономических отношений 
в системе сельских 
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1) відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років)  

2)  

3)  

4)  

 

 

 

 

 

15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організованих 
кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  Кількість  
учасників 

Міжнародні конференції 
1.    

Всеукраїнські конференції 
1.    

Науково-практичні семінари 
1.    

Протягом звітного періоду міжнародні конференції та науково-

практичні семінари 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. 

науково-

практичної 
конференції 
професорсько-

викладацького 
складу ТДАТУ 
«Проблеми та 
перспективи 
сталого 
розвитку АПК 
півдня України»  

травня 2017 территорий в творчестве 
Т.Пратчетта 

8 Васильченко 
О.О. 

Матеріали тез 
доповідей 
всеукраїнської 
науково-

практичної 
конференції 
професорсько-

викладацького 
складу ТДАТУ 
«Проблеми та 
перспективи 
сталого 
розвитку АПК 
півдня України»  

м. Мелітополь, 
ТДАТУ, кафедра 
економіки, 24 
травня 2017 

Проблемні питання та 
перспективи застосування 
монетарних регуляторів в 
аграрному секторі України 

Науково-практичні семінари 

1.     
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17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 
які отримали співробітники та аспіранти (докторанти) кафедри 

(П.І.Б., установи, що надали грант (стипендію), термін фінансування, 

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 збірника1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 
аркуші 

1 Матеріали науково-

практичної конференції 
студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

Тези доповідей 127 

2 Матеріали 
Всеукраїнської науково - 

практичної конференції  
«Проблеми та 
перспективи сталого 
розвитку АПК півдня 
україни» 

(секція економічної 
теорії) 
 

Тези доповідей 36 

    
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, підготовка та складання іспитів 

кандидатського мінімуму 

20.1 Робота над дисертаціями – таблиця 16 

№ 

П.І.Б. 
дисер
танта 

Тема 

дисерта
ції 

Науковий 

керівник 

(консульт
ант) 

вчений 
ступень, 

Дата 

затвердже
ння теми 

дисертації 
Вченою 
радою 

Дата 
представ

лення 
дисерта
ції до 

захисту 

Шифр 
спецради 
подання 

дисертаці
ї до 

захисту, 

Вид 
навча
ння 
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вчене 
звання 

назва 
установи 

1. Мангул 

Олекса
ндр  
Анатол
ійович 

Вплив 
кон’юнк
тури 
світових 
ринків 
сільсько
господар
ської 
продукці
ї на 
ефектив
ність 
діяльнос
ті 
підприє
мств 
АПК (на 
прикладі 
підприє
мств 
АПК 
Запорізь
кої 
області) 

Карман 
С.В. 
к.е.н., доц. 

31.10.2017 13.09.202

1 

К18.819.03 очна 

(вечірн
я) 

2. Кібенк
о К.А. 

Напрями 
підвище
ння 
ефектив
ності 
діяльнос
ті 
селянськ
их 
господар
ств  

Кальченко 
С.В. 
д.е.н.,доц. 

31.10.2017 02.10.202

1 

К18.819.03 Заочна 

3. Никола
евич 
А.В. 

Напрями 
підвище
ння 
ефектив
ності 
використ
ання 
ресурсно
го 
потенціа
лу в 
малих 
формах  
аграрног
о 
виробни

Кальченко 
С.В. 
д.е.н.,доц. 

31.10.2017 02.10.202

1 

К18.819.03 Очна 

(вечірн
я) 
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20.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 
– таблиця 17 

№ 

П.І.Б.  
дисерт

анта 

Тема 
дисерта

ції 

Спеціал
ьність 

(назва, 
шифр) 

Вид  
дисерта

ції 

Шифр 
спеціалізова
ної вченої 

ради, назва 
установи, в 

якій 
захищена  

дисертація 

Дата 

захисту 

Дата 
присудж

ення 
науково

го 
ступеню 

1. Захарче
нко 
О.Г. 

Енергети
чний 

менеджме
нт 

логістичн
ої 

системи 
виробниц

тва і 
збуту 

насіння 
соняшник

а в 
сільськог
осподарсь

ких 
підприємс

твах 

08.00.04 кандидатс
ька 

К 18.819.03 7.07.2017 11.10.17 

        

        

 

20.3 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 

18 

Протягом звітного періоду захисту дисертацій докторантами, 
аспірантами та здобувачами під керівництвом співробітників кафедри 
не відбулося. 
 

цтва 

        

№ 

П.І.Б. 
керівни

ка 

Тема 
дисертації 

П.І.Б. 
дисер
танта 

Спеціал
ьність 

(назва, 
шифр) 

Вид 

дисе
ртаці

ї 

Шифр 
спеціалізованої 

вченої ради, 

назва установи, 
в 

якій захищена 

дисертація 

Дата 

захист
у 

1.        
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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. 
дисер
танта 

Спеціал
ьність 

(назва, 
шифр) 

Вид 

дисе
ртаці

ї 

Шифр спец-

ради, назва 
установи, в 

якій 
захищена 

дисертація 

Дата 

захист
у 

Рецензування дисертації 

1. Карман С.В.  

Управлін
ня 

системни
ми 

змінами 
стратегіч

ного 
розвитку 
сільськог
осподарсь

ких 
підприємс

тв 

Нікітче
нко 
Т.О. 

08.00.04 

«Економі
ка та 

управлінн
я 

підприємс
твами (за 
видами 

економічн
ої 

діяльності
) 

канди
датсь

ка 

К 18.819.03 2018 

Підготовка експертного висновку по дисертації 
1. Кальченко С.В. Енергет

ичний 
менедж

мент 
логістич

ної 
системи 
виробни

цтва і 
збуту 

насіння 
соняшни

ка в 
сільсько
господа
рських 
підприє
мствах 

Захарч
енко 
О.Г. 08.00.04 

«Економі
ка та 

управлінн
я 

підприємс
твами (за 
видами 

економічн
ої 

діяльності
) 

канди
датсь

ка 

К 18.819.03 07.07.20
17 

Опонування дисертацій 
1.        

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 
1. Кальченко 

С.В. 
Інвестиції 
у сферу 
освіти 

України: 
теоретико

-
методоло

гічний 
аспект  

Яровен
ко Т.С. 

08.00.03- 
економіка 

та 
управлінн

я 
національ

ним 
господарс

твом 

д.е.н. Д 44.887.01, 
Полтавська 
державна 
аграрна 
академія 

1.12.20
17 
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2. Кальченко С.В Удоскона
лення 

управлінн
я в 

сільськог
осподарсь

ких 
обслугову

ючих 
кооперати

вах 

Петер 
М.В. 

08.00.04 – 
економіка 

та 
управлінн

я 
підприємс
твами (за 
видами 

економічн
ої 

діяльності
) 

к.е.н. Д 25.350.01 
ННЦ «Інститут 

аграрної 
економіки» 

26.12.2
017 

        
        
        
        
        

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 20 

№ 

П.І.Б. 
рецензента  
(редактора) 

Збірники наукових 
праць1) 

Монографії, навчальні 
посібники1) 

1. 

Кальченко С.В.  Болдирєва Л.М.  Розвиток 
агропродовольчого сектора 
економіки України: теорія, 
методологія, практика: 
монографія / Л.М. 
Болдирєва.  –  К.: ННЦ «ІАЕ», 
2017.  – 336 с. 

2 

Кальченко С.В.  Аналітичні дослідження 
показників продуктивності у 
галузі тваринництва особистих 
селянських господарств за 
2016 рік (науково-аналітичний 
збірник) / [ І. М. Демчак, Д. М. 
Микитюк, І. В. Свиноус та ін.]. 
– К.: НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 
2017. – 56 с. 

3 

Кальченко С.В.  Методичні підходи оцінки 
діяльності особистих 
селянських господарств 
(наукове видання) / І. М. 
Демчак, Д. М. Микитюк, І. І. 
Антонік; І. В. Свиноус, Р. М. 
Щербанський, Т. І. Гончар / Київ, 
2017. С.60 

 

4 

Кальченко С.В.  Оцінка ефективності 
функціонування суб’єктів 
м'ясо-продуктового під 
комплексу України(науково-
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аналітичний збірник) / [ І. М. 
Демчак, Д. М. Микитюк, І. В. 
Свиноус та ін.]. – К.: НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 
2017. – 45 с. 

5.  

Кальченко С.В.  Дослідження у сфері 
зменшення техногенного 
навантаження на навколишнє 
середовище при утриманні 
свиного поголів’я (науково-

аналітичне видання) / [ І. М. 
Демчак, Д. М. Микитюк, І. В. 
Свиноус та ін.]. – К.: НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 
2017. – 51 с. 

6. 

Кальченко С.В.  Оцінка ефективності 
функціонування суб’єктів 
молоко-продуктового під 
комплексу України(науково-

аналітичний збірник) / [ І. М. 
Демчак, Д. М. Микитюк, І. В. 
Свиноус та ін.]. – К.: НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 
2017. – 43 с. 

1)у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 

 

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. 

Бакіна Т.В. «Школа розвитку громадських 
ініціатив та місцевого 
самоврядування» 

Поляцкая Н.С. 31 ОА, 
Гейман О.Є. 31 ОА, 
Нємцева О.І. 11 сФБ, 
Михайлова Л.Є. 11 сФБ, 
Пестова М.Ю. 11 сОО, 
Биковська А.О.,11 сОО, 
Свінолупова Г.О. 11 сОО, 
Чернишова А.Г. 21 сОА, 
Аксьонов С.О. 31 ОА, 
Серова В.В. 31 ОА, 
Кінчевська Г.О. 
Твердюк В.В. 
 

2 

Краснодєд 
Т.Л. 

«Міжнародні економічні 
відносини» 

 

11 МБ ОО: Грєджев І., 
Павленко В., Дикун М., 
Рєзнік Д., Юшинова О.,  
11 МББМ: Зімбіль І., 
Шостак А., Мельник В.,  
Шаша К., Жуков О., 
Згурська Ю., Карлова А.,  
21 ЕМ: Снурніцина А., 
Чучман Ю. 
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3… 

Кукіна Н.В. Мікроекономічний аналіз злиття та 
поглинання 

21МБ ЕМ Золотухін В., 21 
МБ ЕМ Меняйло Л., 21 

МБ ЕМ Андропов Н.,  
21МБ ЕМ Бородіна В., 
21МБ ЕМ Тодуа Д., 21 МБ 
ОО Кондратюк О., 21 МБ 
ОО  Микульський В., 21 
МБ ОО  Каштанова А., 21 
МБ ОО  Міщенко В., 21 
МБ МК Цемашко Ю., 21 
МБ МК Клименко В., 21 
МБ МК Фірсова Н. 

4 

Васильченко 
О.О. 

Державне регулювання економіки 21-ОА: Стоєва Т., Бас Д., 
Подопргора А, Бородіна 
М., Стьопочкіна Т., 
Дерипаска Д, Сердюк А.; 
21-МК: Лунга Д., Вовк І., 
Сергієнко В.; 21-ФК: 
Ромащенко К., Демяненко 
Н. 

Всього, 
осіб 

4 Х 
50 

22.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК та ін. колективах (П.І.Б., 
керівник) 
Протягом звітного періоду відповідні колективи на кафедрі не працю-

вали 

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 рахунок коштів замовників. 

 

22.4 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок 
коштів державного бюджету (П.І.Б., група, тема, державний 
реєстраційний номер, керівник) 

Протягом звітного періоду студенти кафедри не працювали у 
держбюджетних темах 

 

22.5 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються в межах 
робочого 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.    
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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 

№ Предмет 

Вид олімпіади,  
місце і дата її 
проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 
(дипломи, 
грамоти, 

зайняте місце 
тощо) 

1. 

Економінча 
теорія 

Всеукраїнська 
студентська олімпіада з 
економічної теорії, м. 
Одеса, Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова, 05.04.2017 
– 07.04.2017 

 

Дубініна В. (31-

ЕП),  
Грамота за 4-е 
місце 

2 

Економінча 
теорія 

Всеукраїнська 
студентська олімпіада з 
економічної теорії, м. 
Одеса, Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова, 05.04.2017 
– 07.04.2017 

 

Юшинова О.А. 41 
ОіА 

Сертифікат 
учасника 

 

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 
1. Аксьонов С.О. Науково-

практична 

конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

Харків, 20 -
21квітня 

Принципи екологічної 
політики України 

 

2 Сєрова В.В Науково-

практична 

конференції з 
міжнародною 
участю 

Харків, 20 -
21квітня 

Соціальні проблеми 
України та їх вирішення в 
рамках концепції 
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«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

3 Маджар В.О. Науково-

практична 

конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

Харків, 20 -
21квітня 

Макроекономічна оцінка 
наукового потенціалу 
України 

4 В.О. Дубініна Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 
туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації» 

м. Запоріжжя, 30 
– 31 березня 
2017р. 

Прогнозування цільового 
фактору 
конкурентоспроможності 
країни за допомогою 
функції Кобба-Дугласа  
 

5 В.В. Золотухін Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 
туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації» 

м. Запоріжжя, 30 
– 31 березня 
2017р. 

Мікроекономічний 
аналіз виробництва 
соняшнику у 
підприємствах 
Запорізької області  
 

6 Л.С. Меняйло Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 
туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації» 

м. Запоріжжя, 30 
– 31 березня 
2017р. 

Використання валового 
та граничного аналізу 
при виробництві 
соняшнику Запорізької 
області  
 

7 В.О. Дубініна ХІІ Міжнародна 
науково-

практична 
інтернет-

м. Кременчук, 27 

квітня 2017 року 

Факторний аналіз 
експорту країни  
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конференція 
аспірантів, 
молодих учених 
та науковців 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку 
економіки освіти 
регіону» 

8 Зінченко В. V науково-

практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики». 

Харків, 20 -
21квітня 2017р., 

Особливості розвитку 
системи аграрного 
виробництва в аспекті 
концентрації 
виробництва 

 

9 Чучман Ю. V науково-

практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики». 

Харків, 20 -
21квітня 2017р., 

Факторний аналіз 
виробництва соняшнику 

 

10 Замковий Д.В. Науково-

практична 
конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

Харків, 20 -
21квітня 2017р. 

 Застосування 
нетарифних заходів 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1.     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

1. Поляцкая Н.С. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Держава і громадянське 
суспільство. 
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2 Гейман О.Є. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Стан  та  проблеми  
розвитку  малого  та  
середнього  бізнесу  в 
Україні. 
 

3 Нємцева О.І. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Сучасні форми і 
напрямки державного 
регулювання інвестицій 
в АПК. 
 

4 Михайлова Л.Є. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Зовнішньоекономічна 
діяльність України на 
сучасному етапі. 
 

5 Пестова М.Ю. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Проблема вибору джерел 
фінансування на 
підприємстві. 
 

6 Свінолупова 
Г.О. 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Девальвація гривні та її 
вплив на підприємства, 
що працюють з  
імпортною продукцією 

 

7 Шевченко О.І. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Інвестиційна діяльність 
підприємств: проблеми 
та перспективи розвитку. 
 

8 Чернишова А.Г. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Шляхи удосконалення 
оплати праці на 
підприємстві 
 

9 Бас Дар'я 
Петрівна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Ринок праці у сучасних 
умовах: проблеми і їх 
вирішення 

10 Бородіна 
Марина 
Сергіївна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Окремі аспекти політики 
зайнятості в Україні 
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ТДАТУ 

11 Вовк Ірини 
Вікторівни 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Споживчий кошик та 
прожитковий мінімум як 
об’єкти 
макроекономічного 
регулювання 

12 Дем’яненко 
Наталя Іванівна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Інфляція в Україні у 
2016 році та шляхи її 
подолання // Матеріали 
науково-практичної 
конференції студентів та 
магістрантів ТДАТУ 

13 Дерипаска 
Дмитро 
Вадимович 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Облікова ставка як 
інструмент 
антиінфляційної 
політики держави 

14 Дубовик Таїсія 
Олексіївна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Грошово-кредитне 
регулювання в Україні\ 
 

15 Лунга Дар’я 
Миколаївна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Політика НБУ щодо 
облікової  ставки 

16 Недорєзков 
Андрій Ілліч 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Наслідки інфляції у 
спектрі золотовалютних 
резервів країни 

 

17 Михальчук 
Максим 
Вікторович 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Державний борг 
України: динаміка та 
визначні фактори 

18 Подопригора 
Анастасія 
Віталіївна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Залучення іноземних 
інвестицій для розвитку 
національної економіки 

19 Ромащенко 
Христина 
Олександрівна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Безробіття в Україні та 
напрями його подолання 
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магістрантів 
ТДАТУ 

20 Стьопочкіна 

Тетяна 
Євгенівна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Співробітництво 
України з МВФ: стан та 
перспективи 

21 Сергієнко 
Валерія Ігорівна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Таргетування  інфляції 
як пріоритет монетарної 
політики в Україні 

22 Стоєва Тетяна 
Сергіївна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Зовнішньоекономічна 
діяльність України на 
сучасному етапі 

23 Носов Кирило 
Дмитрович 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Зовнішня торгівля як 
фактор економічного 
зростання в Україні 

24 Арабаджийський 
О.І. 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Комплексна програма 
розвитку фінансового 
сектору України 

25 Йолшин 
Станіслав 
Аркадійович 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Податкова політика та 
напрями реформування 
податкової системи 
України 

26 Микульський  
В’ячеслав 
Станіславович 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Макроекономічна 
антиінфляційна політика 

27 Панченко А. А. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Фіскальна політика як 
засіб макроекономічного 
регулювання 

28 Гончарова Дарія 
Сергіївна 

Науково-

практична 

конференція 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Державний борг як 
оюєкт 
макроекономічного 
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студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

регулювання 

29 Клименко В. Р. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Сучасні особливості 
державного регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні 

30 Шебуняєва А.С. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Державне регулювання 
зайнятості 

31 Безверхня В.Р. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Сучасний стан 
макроекономічної 
антикризової політики 

32 Кондратюк О. В. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Перманентний дефіцит 
державного бюджету та 
його вплив на боргову 
безпеку України 

33 Міщенко 
Вікторія 
Олегівна 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Бюджет України – 2017 

як інструмент 
макроекономічного 
регулювання 

34 Фірсова Н.М. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Процес залучення 
іноземних інвестицій в 
економіку України 

35 Крушельницька 
С. І. 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Проблеми формування 
ефективної зайнятості в 
Україні та напрямки їх 
подолання 

36 Цемашко Ю.М. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Монетарні засоби 
антиінфляційного 
регулювання 

37 Васецька І. В. Науково-

практична 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Проблеми впливу 
монетарного 
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конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

стимулювання на 
економічне відновлення 
України 

38  Меняйло Л. С. 
 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Товарна структура 
експорту та імпорту 
сільськогосподарської і 
продовольчої продукції 
та шляхи її 
удосконалення 

39 Андропов Н. А. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Міжнародний ринок 
молока: стан та 
перспективи його 
розвитку  

40 Золотухін В.В.  
 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Участь України в 
світових міграційних 
процесах 

41  Вовк І.  
 

Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Аналіз стану державного 
боргу України 

42 Кондратюк О.В Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Еволюція соціальної 
держави 

43 Шебуняєва А.С. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Сучасні проблеми 
мотивації праці на 
засадах соціально-

відповідального  
бізнесу 

44 Цемашко Ю.М Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Еволюція соціальної 
держави 

45 В.О. Дубініна Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Оцінка 
конкурентоспроможності 
національної економіки 

46 В. Орлова   Науково- Мелітополь: Мінімізація ризиків в 
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практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

ТДАТУ, 2017 аспекті безпеки 
діяльності підприємства 

47 Кінчевська А Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Внутрішні та зовнішні 
ризики діяльності 
підприємства:фактори 
визначення 

48 Гуменюк Є. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Особливості 
приватизації земель 
сільськогосподарського 
призначення та інших 
категорій земель. 

49 Мартинюк Н.  Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Сучасний стан ринку 
землі в Україні 

50 Хома А.М.  Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Співробітництво України 
з міжнародними 
валютно-фінансовими 
установами. 

51 Корнійчук В.С.  Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Шляхи поліпшення 
інвестиційного 
середовища Запорізької 
області. 
 

52 Кривошей А.В. Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Інфляція та шляхи її 
подолання в сучасних 
умовах 

53 Замковий Д.В.,  Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Методи нетарифного 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності України. 

54 Скрипка Н.О.,  Науково-

практична 

конференція 

студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

Особливості ринку землі 
в Україні. 
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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. Шостак Анастасія 
Олегівна, гр. 11 МБ ЕМ 

Удосконалення експортно-

імпортної структури аграрно-

продовольчої продукції 
України в контексті 
підвищення її 
конкурентоспроможності на 
світовому ринку  
 

Краснодєд Тетяна 
Леонідівна, к.е.н., доц. 

2 Лобода Вероніка 
Сергіївна, гр. 21 ЕМ 

Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства та 
шляхи просування його на 
зовнішній ринок (на прикладі 
ТОВ «Дніпро» Генічеського 
району Херсонської області) 

Краснодєд Тетяна 
Леонідівна, к.е.н., доц 

3 Меняйло Лілія 
Сергіївна, гр.21 МБ ЕМ 

Результативність 
міжнародної торгівлі як 
ключовий фактор розробки 
стратегій розвитку ринків 

Попова Тетяна 
Вікторівна к.е.н., доц 

4 Зімбіль Ірина 
Федорівна, гр. 11 МБ 
ЕМ 

Оцінка товарного ринку як 
підґрунтя для укладання 
міжнародної торгівельної 
угоди 

Попова Тетяна 
Вікторівна к.е.н., доц 

5 Золотухін Віктор 
Валерійович, гр.21 МБ 
ЕМ 

Міжнародна торгівля та 
тенденції її розвитку 

Попова Тетяна 
Вікторівна к.е.н., доц 

6 Тодуа Давид Давидович, 
гр.21 МБ ЕМ 

Міжнародна торгівля в 
умовах динамізації 
конкурентного середовища 

Попова Тетяна 
Вікторівна к.е.н., доц 

7 Бородіна Вікторія 
Андріївна, гр.21 МБ ЕМ 

Міжнародна торгівля у 
контексті зміцнення позицій 
підприємства у світовому 
просторі 

Попова Тетяна 
Вікторівна к.е.н., доц 

 

22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та 
регіональні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 
 група 

Назва  
роботи 

Установа,  
яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 
керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1. 

Шостак 
Анастасія 
Олегівна, гр. 
11 МБ ЕМ 

Удосконалення 
експортно-імпортної 
структури аграрно-

продовольчої продукції 
України в контексті 

ТДАТУ 

Краснодєд 
Тетяна 

Леонідівна, 
к.е.н., доц 
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підвищення її 
конкурентоспроможності 
на світовому ринку  

Інші конкурси(обласний конкурс для обдарованої молоді) 
1. Дубініна 

В.О., ст. 
41ЕП 

Оцінка 
конкурентоспроможності 
національної економіки 

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Кукіна Н. В., 
к.е.н., доц.. 

2. Меняйло 
Л.С, ст.. 
21МБ ЕМ  

Показники оцінки 
розвитку міжнародної 
торгівлі як індикатори 
визначення стратегій 
розвитку українського 
ринку овочевої продукції 

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Попова Т.В., 
к.е.н.,доц 

 

22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та 
регіональних конкурсах – таблиця 28 

 

№ 

П.І.Б. 
та № групи 

автора 

Назва  
роботи 

Вид заохочення 
(дипломи, грамоти, 

зайняте місце тощо) 

П.І.Б. 
керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

1.     

Інші конкурси 

1.     

 

Протягом звітного періоду студенти кафедри не були заохочені на 
державних та регіональних конкурсах. 

 

22.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

 

№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид 
охоронно

го 

документ
у1) 

Номер 
охоронног

о 

документу 

Назва 

винаход
у 

(твору) 

Дата публікації 
відомостей про 

видачу 
охоронного 
документу 

П.І.Б. 
співавт

орів 

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. 
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Додаток А 

 

Публікації викладачів кафедри Економіка 

 

№  П.І.Б. 
автора (ів)1) Назва роботи2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; номер; 
випуск; кількість 

сторінок монографії, 
підручника, посібника;  
перша-остання сторінки 

статі, тез)3)  

Тип  
видання 

 (для українських: 
друковане – 
фахове / не 

фахове; 
електронне – 

фахове / не 
фахове); для 
закордонних:: 

друковане/електро
нне) 

Включення 
видання до 
міжнародни

х 
наукометрич

них баз 

(назва НМБД) 4) 

Кількість 

обліково-

видавничи
х 

(авторськи
х) аркушів 

Для  
закордонн
их видань 
– вказати 
імпакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Монографії, підручники, посібники 

опубліковані за кордоном 

1.    х х  х 

2.    х х  х 

…    х х  х 

Всього  Х х х х х  х 

опубліковані в Україні 
1. Карман С. В., 

Почерніна Н. В. 
Економічна теорія 
: Навчальний 
посібник 

Мелітополь : 
Видавничо-

поліграфічний центр 
«Люкс», 2017. - 462 

с.  друкований х 25,7 х 

2. Краснодєд Т.Л.  Розвиток 
економіки 
України: 
трансформації та 

Запоріжжя: 

Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. – 

Т. 2. - 328с. друкований х х 1 х 
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інновації: 
колективна 
монографія 

 

3 Кальченко С.В., 
Попова Т.В., 
Єременко Д.В. 

Економіка 
плодоовочівництв
а (практикум). 
Навч. посібник 

Мелітополь: «люкс», 
2017. -129с 

друкований  7,44 

 

4 Збарський В.К., 
Кальченко С.В. 

Економіка 
домогосподарств 
Навч. посібник 

Мелітополь: «люкс», 
2017. -351с 

друкований  21,9 

 

5 Збарський В.К., 
Кальченко С.В., 
Штимак І.В. 

Соціально-

економічні умови 
розвитку 
селянських 
домогосподарств 
Монографія 

Мелітополь: «люкс», 
2017. -354с 

друкований 

 

18,9 

х 

Всього  Х х х х х 74,94 х 

Статті 
опубліковані за кордоном 

1. 1. Kateryna 

Mykolaivna Rech-

ka, Nadiia Serhiiv-

na Serskykh  

The peculiarities of 

human resource 

management at 

ukrainian agrarian 

enterprises 

Международный 
научный  журнал 
«European applied 

sciences» (Штутгарт, 
Німеччина). - 2017. - 

№3. - с.16-19 друкований 

 

0,8 

 

2. Melnyk L.L., Rech-

ka K.M. 

Similarities and dif-

ferences in the na-

tional and interna-

tional agriculture 

models 

Міжнародний 
науковий журнал  
«Black sea scientific 

journal of academic 

research» (Грузія). 
2017. - №3. - с.31-37 друкований 

 

0,7 

 

…        

Всього  Х х х х 5) 1,5 х 
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опубліковані в Україні 
1. Кальченко С.В., 

Кукіна Н.В. 
Селянські 
господарства як 
суб’єкти 
інвестиційної 
діяльності  

Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки). – 

2017. - № 1-2 (33-34). 

– С.55-61 

Друковане 
фахове 

Copernicus 0,4 

х 

2. Кальченко С.В. Концептуальні 
засади розвитку 
вітчизняного 
овочівництва 

Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки). – 

2017. - № 1-2 (33-34). 

– С.135-142 

Друковане 
фахове 

Copernicus 0,4 

х 

3 Кальченко С.В., 
Кукіна Н.В. 

Теоретичні засади 
розвитку 
експортного 
потенціалу 
селянських 
домогосподарств  

Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки). – 

2017. - № 1-2 (33-34). 

– С.55-61 

Друковане 
фахове 

Copernicus 0,4 

х 

4 Почерніна Н.В. Оцінка 
порівняльних 
переваг 
Запорізької 
області у 
зовнішній торгівлі 
агропродовольчою 
продукцією 

Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки). – 

2017. - № 1-2 (33-34). 

– 405 с. - С.208-215 

Друковане 
фахове 

Copernicus 0,4 

 

5 Анастасова К.А., 
Почерніна Н.В. 

Фінансування 
аграрного сектору: 
синергетичний 
ефект 
стратегічного 
планування 

Подано до друку у 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки). – 

2017. - № 3 Друковане 
фахове 

Copernicus 

0,6 

 

6 Краснодєд Т.Л., 
Бакіна Т.В. 

Удосконалення 
товарної 

Подано до друку у 
Збірник наукових 

Друковане 
фахове 

Copernicus 

0,8 
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структури 
продукції АПК 
України в 
контексті 
підвищення її 
конкурентоспромо
жності на 
світовому ринку 

праць ТДАТУ 
(економічні науки). – 

2017. - № 4 

7 Кальченко С.В. Перспективи 
розвитку 

експортного 
потенціалу 

вітчизняного 
овочівництва 

Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету 

(економічні науки). – 

2017. 23-2. – С.26-29 

Друковане 
фахове 

Copernicus 

0,6 

 

8 Кукіна Н. В. Приоритетные 
направления 
повышения 

эффективности 
инвестиционно-

инновационной 
деятельности 
предприятий 

Подільський вісник: 
сільське 

господарство, 
техніка, економіка. – 

м. Камянець-

Подільський, 2017. – 

Вип. 26. Ч 2. – с.164-

172 Друковане 
фахове 

Copernicus, 

Citefactor, 

ResearchBi-

ble, Google 

Scholar, MI-

AR, General 

Impact Factor 

(GIF), DRJI, 

PBN 0,6 

 

9 Кукіна Н.В. Вплив інвестицій 
на експортний 

потенціал України 

Економічний 
дискурс. 

Міжнародний 
науковий журнал. – 

м. Тернопіль, 2017. – 

Випуск 2. – 

 с. 219-228 

Друковане 
фахове 

ASI, The 

Global Impact 

Factor (GIF), 

ISRAJIF, Tht 

Journals Im-

pact Factor, 

Nhe General 

Impact Fac-

tor, Coperni-

cus, DAIJ, IF, 0,8 
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MIAR, EZB, 

OAJI, SIS, 

I2OR,  

10 Васильченко О.О., 
Попова Т.В.  

 

Особливості 
застосування 
інструментів 
комерційної 
діяльності 

підприємства 

Збірник наукових 
праць Таврійського 

державного 
агротехнологічного 

університету 
(економічні науки) / 

За ред. Л. В. 
Синяєвої. – 

Мелітополь : Вид-во 
Мелітопольська 

типографія «Люкс», 
№  1(33)2017. С.80-

90 

Друковане 
фахове 

 

0,8 

 

11 Васильченко О.О., 
Попова Т.В.  

 

Методологічні 
підходи до 

формування 
виробничої 

стратегії 
підприємства 

Збірник наукових 
праць Таврійського 

державного 
агротехнологічного 

університету 
(економічні науки) / 

За ред. Л. В. 
Синяєвої. – 

Мелітополь : Вид-во 
Мелітопольська 

типографія «Люкс», 
№  2(34)2017. С.245-

253 

Друковане 
фахове 

Copernicus 

0,8 

 

12 Захарченко О.Г. 
Перебийніс В.І 

Система 
показників 

енергетичної 
ефективності 

Актуальні проблеми 
інноваційної 
економіки, 2017. -
№2. С.20-25.  

Друковане 
фахове 

 

0,6 
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виробництва 
насіння 

соняшника 

 

13 Захарченко О.Г. 
Перебийніс В.І 

Енергетичний 
менеджмент 
логістичних 

систем 
підприємства 

Науковий вісник 
Полтавського 
університету 
економіки і торгівлі. 
– 2017. - №1. – С. 36-

39 

 

Друковане 
фахове 

Copernicus 

0,6 

 

14 Речка К.М. Земельна реформа 
в контексті її 

впливу на 
економічне 
зростання і 
розвиток 

сільськогосподарс
ького виробництва 

Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». - 

2017.-№ 6(28). – с. 
124-132 

 

Друковане 
фахове 

Polish Schol-

arly Bibliog-

raphy (PBN) 

Research-Bib 

Scientific In-

dexing Ser-

vices (SIS) 

Ulrichsweb 

Global Serials 

Directory 0,6 

 

15 Речка К.М. Узагальнення 
особливостей 

управління 
персоналом в 

аграрному 
підприємстві 

Журнал «Молодий 
вчений». – 2017. - № 6 
с.61-64 

 

Друковане 
фахове 

РИНЦ, 

Scholar-

Google, 

OAJI, Cite-

Factor, Re-

search Bible, 

Index Coper-

nicus. 0,6 

 

16 Речка К.М. Техніко-

технологічна 
оснащеність 
сільського 

господарства як 

Науково-виробничий 
журнал "Економіка 
АПК" . – 2017.-№8.- с. 
45-49 Друковане 

фахове 

 General Im-

pact Factor 

(GIF), , Tht 

Journals Im-

pact Factor, 0,6 
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фактор його 
економічного 
зростання та 

розвитку 

Nhe General 

Impact Fac-

tor, Coperni-

cus, Google 

schol-

ar,URLICHS

WEB Ul-

richsweb 

Global Serials 

Directory 

17 Речка К.М. Принципи 
побудови систем 

управління 
конкурентоспромо
жністю аграрних 

підприємств 
Принципи 

побудови систем 
управління 

конкурентоспромо
жністю аграрних 

підприємств 

Журнал "Наука і 
техніка". - 2017 

(подана до друку) 

 

Друковане 
фахове 

 

0,7 

 

Всього  х х х х 5) 10,3 х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном 

1.        

2.        

…        

Всього  х х х х 5)
  х 

опубліковані в Україні 
1. Бакіна Т.В. Intellectual property 

of the enterprise as 

Матеріали v науково-

практичної  

 

0,1 Х 
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a management ob-

ject 

конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики». – Харків, 
20 -21квітня 2017р. - 

с.217-218. 

2. Бакіна Т.В. Providing of con-

tinuous intercom-

pany training for 

enterprise 

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
присвяченої 10 - 

річчю факультету 
міжнародного 
туризму та 
управління 
персоналом 
Запорізького 
національного 
технічного 
університету. - м. 
Запоріжжя, 30 – 31 

березня 2017р. – с. 
29-31.  

 

0,1 Х 

3… Кальченко С.В.  Теоретичні 
аспекти оцінки 
експортного 
потенціалу 
селянських 
домогосподарств  

Проблеми і 
перспективи сталого 
розвитку півдня 
України, 24 травня 
2017 р. у ТДАТУ, м. 
Мелітополь  

 

0,1 

Х 

4 Кальченко С.В. Модель 
социально-

Проблеми і 
перспективи сталого  

 

0,1 
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экономических 
отношений в 
системе сельских 
территорий в 
творчестве 
Т.Пратчетта 

розвитку півдня 
України, 24 травня 
2017 р. у ТДАТУ, м. 
Мелітополь 

5 Кальченко С.В. Підприємницька 
стратегія малих 
форм 
господарювання 
на основі 
кооперування 

Економічна модель 
сучасності : 
завдання, виклики 

, перспективи 6-7 

квітня 2017 Ніжин 

 

 

 

 

6 Краснодєд Т.Л. Переорієнтація 
експортно-

імпортної 
структури 
аграрно-

продовольчої 
продукції України 
в контексті 
підвищення її 
конкурентоспромо
жності на 
світовому ринку 

 

  «Актуальні 
проблеми 
економічного 
розвитку», 15 грудня,
 Київ, 
економічний центр . 
– 2017  

 

 

 

 

7 Кукіна Н.В., 
Зінченко В. 

Особливості 
розвитку системи 
аграрного 
виробництва в 
аспекті 
концентрації 
виробництва 

 «Актуальні 
проблеми розвитку 
галузевої економіки 
та логістики». – 

Харків, 20 -21квітня 
2017р. - с. 460 - 463 

  

 

0,1 

 

8 Кукіна Н.В., Використання «Стратегічні   0,1  



 47 

Меняйло Л.С. валового та 
граничного 
аналізу при 
виробництві 
соняшнику 
Запорізької 
області 

імперативи розвитку 
туризму та економіки 
в умовах 
глобалізації».. - м. 
Запоріжжя, 30 – 31 

березня 2017р.  - – с. 
303-307. 

 

9 Кукіна Н.В. Оптимізація 
параметрів 
землекористуванн
я підприємств на 
засадах теорії ігор 

«Проблеми та 
перспективи 
розвитку економіки 
освіти регіону»  – м. 
Кременчук -  27 

квітня 2017 року 

  

 

0,1 

 

10 Кукіна Н.В., 
Дубініна В.О. 

Прогнозування 
цільового фактору 
конкурентоспромо
жності країни за 
допомогою 
функції Кобба-

Дугласа  
 

«Стратегічні 
імперативи розвитку 
туризму та економіки 
в умовах 
глобалізації». - м. 
Запоріжжя, 30 – 31 

березня 2017р. – с. 
172-175.  

 

0,1 

 

11 Кукіна Н.В., 
Золотухін В. 

Мікроекономічний 
аналіз 
виробництва 
соняшнику у 
підприємствах 
Запорізької 
області  
 

«Стратегічні 
імперативи розвитку 
туризму та економіки 
в умовах 
глобалізації». - м. 
Запоріжжя, 30 – 31 

березня 2017р. – с. 
212-215.  

 

0,1 

 

12 Кукіна Н.В., 
Дубініна В.О. 

Факторний аналіз 
експорту країни  

«Проблеми та 
перспективи  

 

0,1 
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 розвитку економіки 
освіти регіону»  – м. 
Кременчук -  27 

квітня 2017 року 

, с. 118 – 122. 

13 Кукіна Н.В., 
Чучман Ю. 

Факторний аналіз 
виробництва 
соняшнику 

 

«Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики». – Харків, 
20 -21квітня 2017р., 
с. 506-508  

 

0,1 

 

14 Попова Т.В. Управлінські 
аспекти діяльності 
неприбуткових 
організацій як 
важливого 
суб’єкта 
соціального 
розвитку регіонів 

«Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики»: матер. V 

міжнарод. наук.-
практ. конференції з 
міжнар. участю 20-21 

квітня 2017 р. / ред. 
кол.: О.В. Посилкіна, 
О.В. Літвінова. Я.Г. 
Онищенко. – Х.: Вид-

во НФаУ, 2017. – 521 

с. – С. 188-190 

  

 

0,1 

 

15 Попова Т.В  Деякі аспекти 
інтенсифікації 
зовнішньоторгове
льної політики   

Матеріали 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 
присвяченої 10-річчю 
факультету 
міжнародного 
туризму та  

 

0,1 
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управління 
персоналом 
Запорізького 
національного 

технічного 
університету м. 
Запоріжжя, 30–31 

березня 2017 р., 
с.354-355. 

 

16 Попова Т.В.  Особливості 
експортно-

імпортної 
діяльності в ЗЕД 
України 

«Проблеми і 
перспективи сталого 
розвитку півдня 
України», 24 травня 
2017 р. у ТДАТУ, м. 
Мелітополь,  с.14-16.  

 

0,1 

 

17 Захарченко О.Г. Енергетичні 
потоки в 
логістичній  
системі 
сільськогосподарс
ького виробництва 

Матеріали V  

науково-практичної 
конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми розвитку 
галузевої економіки 
та логістики»(20–21 

квітня)м.Харків, 
2017 , с.265-267  

 

0,1 

 

18 Захарченко О.Г. Логістичні 
підходи в 
управлінні 
енергетичними 
потоками 
олійножирового 

«Сучасні 
інноваційно-

інвестиційні 
механізми розвитку 
національної 
економіки»  

 

0,1 
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підкомплексу Матеріали IV 

Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет конференції 
26 жовтня 2017р. , 
м.Полтава с.182-183 

19   Захарченко О.Г.  Система 
показників 
енергоефективнос
ті виробництва 
насіння 
соняшника 

Проблеми і 
перспективи сталого 
розвитку півдня 
України, 24 травня 
2017 р. у ТДАТУ, м. 
Мелітополь  

 

0,1 

 

Всього  х х х х 5) 1,9 Х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1.        

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. 
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Додаток Б 

 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі __________Економіка ________ 

 

№  П.І.Б. 
автора (ів) Назва роботи2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; 

кількість сторінок 
монографії, 
підручника, 
посібника;  

перша-остання 
сторінки статі, 

тез)3)  

Тип  
видання 

 (для 
українських: 
друковане – 

фахове / не 
фахове; 

електронне – 

фахове / не 
фахове); для 
закордонних:: 

друковане/елек
тронне) 

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометрич

них баз 

(назва НМБД) 4) 

Кількість 

обліково-

видавнич
их 

(авторськ
их) 

аркушів 

Для  
закордонни
х видань – 

вказати  
імпакт-

фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 
опубліковані за кордоном 

1.         

2.         

…         

Всього  х х Х х 3)  х Х 

опубліковані в Україні 
1.       х  

2.       х  

…       х  

Всього  х х Х х 3)  х Х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном 

1.         
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2.         

…    
 

    

Всього  х х Х х 3)
  х Х 

опубліковані в Україні 
1. Аксьонов С.О. 

 

Принципи 
екологічної 
політики 
України 

 

Матеріали v 
науково-

практичної 
конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики». – 

Харків, 20 -

21квітня 2017р., 
с.438-441 

Електронне 
- не фахове 

 

0,1 х 

Бакіна Т.В. 
 

 

 

 

 

2. Сєрова В.В. 
 

Соціальні 
проблеми 
України та їх 
вирішення в 
рамках 
концепції 
 

Матеріали v 

науково-

практичної 
конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики». – 

Харків, 20 -

21квітня 2017р.,  

 0,1 

х 

Бакіна Т.В. 
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с.497-500 

3. Поляцкая Н.С. Держава і 
громадянське 
суспільство. 
 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017 

с.5-6  

 0,1 х Бакіна Т.В. 

4. Гейман О.Є. Стан  та  
проблеми  
розвитку  
малого  та  
середнього  
бізнесу  в 
Україні. 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.7-8  

 0,1  Бакіна Т.В. 

5. Нємцева О.І. Сучасні форми 
і напрямки 
державного 
регулювання 
інвестицій в 
АПК. 
 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.9-10  

 0,1  Бакіна Т.В. 

6. Михайлова 
Л.Є. 

Зовнішньоекон
омічна 

Матеріали 
науково-  

 0,1  Бакіна Т.В. 
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діяльність 
України на 
сучасному 
етапі. 
 

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.11-12 

7. Пестова М.Ю. Проблема 
вибору джерел 
фінансування 
на 
підприємстві. 
 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.13-14  

 0,1  Бакіна Т.В. 

8. Свінолупова 
Г.О. 

Девальвація 
гривні та її 
вплив на 
підприємства, 
що працюють з  
імпортною 
продукцією 

 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.15-16  

 0,1  Бакіна Т.В. 

9. Шевченко О.І. Інвестиційна 
діяльність 
підприємств: 
проблеми та 
перспективи 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та  

 0,1  Бакіна Т.В. 



 55 

розвитку. 
 

магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.17-18 

10. Чернишова 
А.Г. 

Шляхи 
удосконалення 
оплати праці на 
підприємстві 
 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.19-20  

 0,1  Бакіна Т.В. 

11 Кондратюк О.В Еволюція 
соціальної 
держави 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.21-22  

 0,1  Кальченко 
С.В. 

12 Шебуняєва 
А.С. 

Сучасні 
проблеми 
мотивації праці 
на засадах 
соціально-

відповідальног
о бізнесу 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь:  

 0,1  Кальченко 
С.В. 
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ТДАТУ, 2017, 

с.23-24 

13 Цемашко Ю.М Реалізація 
концепції 
сталого 
розвитку в 
Україні 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 

с.25-26  

 0,1  Кальченко 
С.В. 

14 В.О. Дубініна, 
31 ЕП 

 

Прогнозування 
цільового 
фактору 
конкурентоспр
оможності 
країни за 
допомогою 
функції Кобба-

Дугласа  
 

«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 
туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації». - 

м. Запоріжжя, 
30 – 31 березня 
2017р. – с. 172-

175.  

 0,1  Кукіна Н.В. 

15 В.В. Золотухін, 
11 МБ ЕМ 

 

Мікроекономіч
ний аналіз 
виробництва 
соняшнику у 
підприємствах 
Запорізької 
області  
 

«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 
туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації». - 

м. Запоріжжя, 
30 – 31 березня 
2017р. – с. 212-  

 0,1  Кукіна Н.В. 
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215. 

16 Л.С. Меняйло 
11 МБ ЕМ 

 

Використання 
валового та 
граничного 
аналізу при 
виробництві 
соняшнику 
Запорізької 
області  
 

«Стратегічні 
імперативи 
розвитку 
туризму та 
економіки в 
умовах 
глобалізації».. - 

м. Запоріжжя, 
30 – 31 березня 
2017р. – с. 303-

307.  

 0,1  Кукіна Н.В. 

17 В.О. Дубініна 
31 ЕП 

 

Факторний 
аналіз експорту 
країни  
 

м. Кременчук: 
Кременчуцький 
інститут ВНЗ 
«Університет 
імені Альфреда 
Нобеля». -  27 

квітня 2017 року 
– с. 118 – 122.  

 0,1  Кукіна Н.В. 

18 Зінченко В. 11 
ЕМ 

 

Особливості 
розвитку 
системи 
аграрного 
виробництва в 
аспекті 
концентрації 
виробництва 

 

«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики». – 

Харків, 20 -

21квітня 2017р., 
с. 460 - 463  

 0,1  Кукіна Н.В. 

19 Чучман Ю. 11 
ЕМ 

 

Факторний 
аналіз 
виробництва 
соняшнику 

«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої  

 0,1  Кукіна Н.В. 



 58 

 економіки та 
логістики». – 

Харків, 20 -

21квітня 2017р., 
с. 506-508 

20 Бойко Г.Ф., 51 
МК   
 

Громадські 
організації: 
сутність та 
роль у 
суспільстві 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
27-28  

 0,1  Попова Т.В. 

21 Васецька І.В., 

11 МБ ФБ  
 

 

Особливості 
оподаткування 
неприбуткових 
організацій 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
29-30  

 0,1  Попова Т.В. 

22 Міщенко В.О., 
11 МБ ОО 

Маркетинг 
неприбуткової 
організації 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь:  

 0,1  Попова Т.В. 
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ТДАТУ, 2017, с. 
31-32 

23 Москаленко 
П.В., 11 МБ ФБ 

Оподаткування 
неприбуткових 
організацій 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, 
с.33-34  

 0,1  Попова Т.В. 

24 Гошкодеря 
І.С., 11 МБ ОО 

 

Деякі аспекти 
управління 
результативніст
ю НПО 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
35-36  

 0,1  Попова Т.В. 

25 Кондратюк О. 
В., 11 МБ ОО  
 

Ендавмент, як 
форма 
освітнього 
інвестування в 
Україні 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
37-38  

 0,1  Попова Т.В. 

26 Микульський Вплив Матеріали   0,1  Попова Т.В. 
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В.С., 11 МБ 
ОО 

 

глобалізації на 
ринок праці в 
Україні 

науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
39-40 

27 Фірсова Н. М., 
11 МБ МК 

Структура 
експорту та 
імпорту в 
Україні 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
41-42  

 0,1  Попова Т.В. 

28 Шебуняєва 
А.С., 11 МБ 
МК 

 

Ресурсне 
забезпечення 
неприбуткових 
організацій 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
43-44  

 0,1  Попова Т.В. 

29 Лобода В. С., 
11 ЕМ 

 

Вступ України 
до СОТ: вплив 
на АПК 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції  

 0,1  Попова Т.В. 
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студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
45-46 

 

30 Замковий Д.В. Застосування 
нетарифних 
заходів 
регулювання 
зовнішньоекон
омічної 
діяльності 

Матеріали v 
науково-

практичної 
конференції з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики». – 

Харків, 20 -

21квітня 2017р., 
с.458-460  

 0,1  Захарченко 
О.Г. 

31 Гуменюк Є Особливості 
приватизації 
земель 
сільськогоспод
арського 
призначення та 
інших 
категорій 
земель. 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
47-48 

  

 0,1  Захарченко 
О.Г. 



 62 

32 Мартинюк Н. Сучасний стан 
ринку землі в 
Україні 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
49-50 

  

 0,1  Захарченко 
О.Г. 

33 Хома А.М. Співробітництв
о України з 
міжнародними 
валютно-

фінансовими 
установами. 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
51-52 

  

 0,1  Захарченко 
О.Г. 

34 Корнійчук В.С. Шляхи 
поліпшення 
інвестиційного 
середовища 
Запорізької 
області. 
 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
53-54 

  

 0,1  Захарченко 
О.Г. 
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35 Кривошей А.В Інфляція та 
шляхи її 
подолання в 
сучасних 
умовах 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
55-56 

  

 0,1  Захарченко 
О.Г. 

36 Скрипка Н.О., Особливості 
ринку землі в 

Україні. 

Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ. – 

Мелітополь: 
ТДАТУ, 2017, с. 
57-58 

  

 0,1  Захарченко 
О.Г. 

37 Бас Дар'я 
Петрівна 

Ринок праці у 
сучасних 
умовах: 
проблеми і їх 
вирішення 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 59-60  

 

0,1 

 Почерніна 
Н.В. 

38 Бородіна 
Марина 
Сергіївна 

Окремі аспекти 
політики 
зайнятості в 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 
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Україні студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 61-62 

39 Вовк Ірини 
Вікторівни 

Споживчий 
кошик та 
прожитковий 
мінімум як 
об’єкти 
макроекономіч
ного 
регулювання 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 63-64  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

40 Дем’яненко 
Наталя Іванівна 

Інфляція в 
Україні у 2016 
році та шляхи її 
подолання // 
Матеріали 
науково-

практичної 
конференції 
студентів та 
магістрантів 
ТДАТУ 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 65-66 

 

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

41 Дерипаска 
Дмитро 
Вадимович 

Облікова 
ставка як 
інструмент 
антиінфляційно
ї політики 
держави 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 67-68  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

42 Дубовик Таїсія Грошово- Матеріали нау-   0,1  Почерніна 
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Олексіївна кредитне 
регулювання в 
Україні\ 
 

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 69-70 

Н.В. 

43 Лунга Дар’я 
Миколаївна 

Політика НБУ 
щодо облікової  
ставки 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 71-72  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

44 Недорєзков 
Андрій Ілліч 

Наслідки 
інфляції у 
спектрі 
золотовалютни
х резервів 
країни 

 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 73-74  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

45 Михальчук 
Максим 
Вікторович 

Державний 
борг України: 
динаміка та 
визначні 
фактори 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 75-76  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

46 Подопригора 
Анастасія 

Залучення 
іноземних 

Матеріали нау-

ково-практичної  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 
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Віталіївна інвестицій для 
розвитку 
національної 
економіки 

конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 77-78 

47 Ромащенко 
Христина 
Олександрівна 

Безробіття в 
Україні та 
напрями його 
подолання 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 79-80  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

48 Стьопочкіна 
Тетяна 
Євгенівна 

Співробітництв
о України з 
МВФ: стан та 
перспективи 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 81-82  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

49 Сергієнко 
Валерія 
Ігорівна 

Таргетування  
інфляції як 
пріоритет 
монетарної 
політики в 
Україні 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 83-84  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

50 Стоєва Тетяна 
Сергіївна 

Зовнішньоекон
омічна 
діяльність 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 
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України на 
сучасному 
етапі 

студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 85-86 

51 Носов Кирило 
Дмитрович 

Зовнішня 
торгівля як 
фактор 
економічного 
зростання в 
Україні 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 87-88  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

52 Арабаджийськи
й О.І. 

Комплексна 
програма 
розвитку 
фінансового 
сектору 
України 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 89-90  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

53 Йолшин 
Станіслав 
Аркадійович 

Податкова 
політика та 
напрями 
реформування 
податкової 
системи 
України 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 91-92  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

54 Микульський  
В’ячеслав 
Станіславович 

Макроекономіч
на 
антиінфляційна 
політика 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 
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гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 93-94 

55 Панченко А. А. Фіскальна 
політика як 
засіб 
макроекономіч
ного 
регулювання 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 95-96  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

56 Гончарова 
Дарія Сергіївна 

Державний 
борг як оюєкт 
макроекономіч
ного 
регулювання 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 97-98  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

57 Клименко В. Р. Сучасні 
особливості 
державного 
регулювання 
зовнішньоекон
омічної 
діяльності в 
Україні 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 99-100  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

58 Шебуняєва 
А.С. 

Державне 
регулювання 
зайнятості 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 
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ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 101-102 

59 Безверхня В.Р. Сучасний стан 
макроекономіч
ної 
антикризової 
політики 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 103-104  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

60 Кондратюк О. 
В. 

Перманентний 
дефіцит 
державного 
бюджету та 
його вплив на 
боргову 
безпеку 
України 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 105-106  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

61 Міщенко 
Вікторія 
Олегівна 

Бюджет 
України – 2017 

як інструмент 
макроекономіч
ного 
регулювання 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 107-108  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

62 Фірсова Н.М. Процес 
залучення 
іноземних 
інвестицій в 
економіку 
України 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 
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поль: ТДАТУ, 
2017, с. 109-110 

63 Крушельницька 
С. І. 

Проблеми 
формування 
ефективної 
зайнятості в 
Україні та 
напрямки їх 
подолання 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 111-112  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

64 Цемашко Ю.М. Монетарні 
засоби 
антиінфляційно
го регулювання 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 113-114  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

65 Васецька І. В. Проблеми 
впливу 
монетарного 
стимулювання 
на економічне 
відновлення 
України 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 115-116  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

66  Меняйло Л. С. 
 

Товарна 
структура 
експорту та 
імпорту 
сільськогоспод
арської і 
продовольчої 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ,  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 
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продукції та 
шляхи її 
удосконалення 

2017, с. 117-118 

67 Андропов Н. А. Міжнародний 
ринок молока: 
стан та 
перспективи 
його розвитку  

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 119-120  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

68 Золотухін В.В.  
 

Участь України 
в світових 
міграційних 
процесах 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 121-122  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

69  Вовк І.  
 

Аналіз стану 
державного 
боргу України 

Матеріали нау-

ково-практичної 
конференції 
студентів та ма-

гістрантів ТДА-

ТУ. – Меліто-

поль: ТДАТУ, 
2017, с. 123-124  

 0,1  Почерніна 
Н.В. 

Всього  х х х х 3) 6,9 х Х 
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. 
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