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Вступ 

Важливим аспектом роботи кафедри є наукова діяльність. В складі кафедри 
економіки працюють 15 чоловік. Наукові розробки викладачів кафедри 
спрямовані на розробку методики оцінки експортного потенціалу АПК регіону 
та за напрямками дисциплін які викладаються на кафедрі. За 2018 рік 
опубліковано кількість наукових робіт за темою дослідження -   49   (17 у 
фахових виданнях, загальним обсягом др.8,32 арк. , 4 опубліковано за кордоном 
) в тому числі 1 монографія, 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 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.,  
Краснодєд 
Т.Л., Речка 
К.М., Попова 
Т.В., 
Кальченко 
С.В., 
Захарченко 
О.Г., 
Васильченко 
О.О., Бакіна 
Т.В., 
Аксьоненко 

Н.В., Приступа 
Т.С., Кібенко 
К. А., 
Ніколаєвич 
О.В. 

Розробка методики оцінки 
експортного потенціалу АПК 
регіону,№ 
держреєстрації: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 результати1) НДР, що виконуються у межах робочого часу 
викладачів 

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

№ 

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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Програма № 0111U002737 «Розробка методики оцінки експортного потенціалу 
АПК регіону». Науковий керівник: к.е.н., доцент Карман С.В.  
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 яєць, 
молока, м’яса та 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 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 – 

таблиця 6 

Впроваджено НТП у виробництво, в тому числі: Назва НТП1) 

– 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. Створення 

сімейної ферми з 
виробництва 
молока 

2.  Система 
показників для 
оцінки 
ефективності 
виробництва 
сільськогосподар
ської продукції в 
системі 
фермерських 
господарств і т.д. 

3. Система 
зберігання 
плодово-ягідної 
продукції членів 
кооперативу. 

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 НТП1) 

– 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 – 

таблиця 8 

№  Назва Важливі Місце Документ Практичні 
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розробки1), 

автор(и) 
розробки 

показники, 
які 

характеризу
ють рівень 
отриманого 
наукового 

результату2) 

впроваджен
ня (назва 

організації, 
відомча 

належність, 
адреса)  

альне 
підтверд

ження 
впровадж

ення3) 

результати, 
які отримано 

від 
впровадження

4)  

  У навчальний процес ТДАТУ 

1.   Х   

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 

1.   Х   

За межами ТДАТУ 

1. а)Створення 
сімейної 
ферми з 

виробництва 
молока 

б) Система 
показників 
для оцінки 

ефективності 
виробництва 
сільськогосп

одарської 
продукції в 

системі 
фермерських 
господарств  

 ФГ «Вікінг-

Агро» 
Більмацького 

району 
Запорізької 
області 

Довідка № 
5 від 
18.12.2018 

а)Рекомендовано 
запровадження 
проекту сімейної 
ферми  на 10 
голів для 
виробництва 
молока 

б) За умов 
реалізації 
реалістичного 
сценарію при 
дотриманні 
середньомісячни
х виплат членам 
фермерського 
господарства в 
розмірі 8000 
гривень, 
значення рівня 
рентабельності 
перевищує 
аналогічні 
показники по 
сільськогоспода
рських 
підприємствах та 
фермерських 
господарствах 
відповідно на 10 
та 90 пунктів. 

2. а)Система 
зберігання 
плодово-

ягідної 
продукції 

членів 
кооперативу  

 

 

 Обслуговуюч
ий кооператив 
«Ягідка» 

Мелітопольсь
кого району 
Запорізької 
області 

Довідка 
№19 від 
19.11.2018 

а) 
Запропоновано 
створення 
системи 
зберігання 
вирощеної 
плодово-ягідної 
продукції 
б)  Встановлено, 
що за рахунок 
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зменшення втрат 
врожаю доходи 
членів ОК 
«Ягідка» 
зростають на 
15%. 

 
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). 
 

14. Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що 
входять 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.       15 3   

3. Кальченко С.В. 1      51 3   

4. Плаксін О.А.       17 2   

5. Речка К.М.       4 1   

6. Бакіна Т.В.       15 2   

7. Аксьоненко Н.В.       5 2   

8. Кібенко К.А.       - -   

9. Приступа Т.С.        - -   

10. Попова Т.В.       15 1   

11. Захарченко О.Г.       22 2   

12. Васильченко О.О.       4 2   

13. Краснодєд Т.Л.       - -   

14 Демко В.С.       - -   

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 – 

таблиця 11 

 

15 Арабаджийський 
О.І. 

          

Всього 15 1      152 19   

в т.ч. 
молоді 
вчені 

6 

      9 3   

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

Тема  
доповіді 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1. Васильченко 
О.О. 

Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 
самоврядування 

смт. Кирилівка, 
Запорізька обл., 14-

15 червня 2018 р. 

Особливості 
формування ціни на 
продукцію 
сільського 
господарства 

2. Bakina T. V. Матеріали 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-

економічний 
розвиток аграрної 
сфери: інженерно-

економічне 
забезпечення» 

Бережани, 19-20 

квітня 2018р. 
Motive of innovative 

activity  as a basis for 

innovative  

behavior 

3. Bakina T. V. ХІІІ  Міжнародна  

науково-практична  

інтернет-

конференція 

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

Кременчук, 19 квітня 
2018р. 

Psychological barriers 

in innovation 

4. Бакина Т.В. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

смт. Кирилівка, 
Запорізька обл., 14-

15 червня 2018 р. 

Творческие 
способности 
персонала как 
фактор 
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економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 
самоврядування 

инновационного 
развития 
предприятия 

5 Bakina T. V. VI Науково-

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

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Formation and as-

sessment features of 

enterprise environ-

mental strategy 

 

6 Демко В.С.  V Міжнародна 

науково-практична 

конференція 
«Гостинність, 
сервіс, туризм: 
досвід, проблеми, 
інновації»  

м. Київ,  
26–27 квітня 2018 р 

Умови розвитку 
сільського зеленого 
туризму в 
південному регіоні 

7 Демко В.С. XIV Міжнародна 
конференція 
«Стратегія якості у 
промисловості і 
освіті» 

м. Варна, Болгарія,  
4-7 червня 2018 року  

Бізнес-потенціал 
екологічного 
туризму: 
перспективи 
розвитку для 
України та 
Європейського 
Союзу 

8 Демко В.С. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Соціально-

економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 
самоврядування» 

смт. Кирилівка, 
Запорізька обл., 14-

15 червня 2018 р. 

Законодавче 
регулювання 
діяльності 
підприємств 
сільського зеленого 
туризму 

9 Демко В.С.  IV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 
«Туризм і 
гостинність: стан, 
проблеми, 
перспективи» 

м. Черкаси,  

18-19 жовтня 2018 

року 

Перспективи 
розвитку 
екологічного 
туризму в Україні 

10 Демко В.С. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Пріоритети 
розвитку 
підприємств у ХХІ 
столітті». 

м. Кропивницький, 
22 листопада 2018 
року  

Сільський зелений 
туризм як 
перспектива 
розвитку 
домогосподарств  
 

11 Почерніна Н.В. Міжнародна 
науково-практична 

Центр фінансово-

економічних 
Пріоритети 
регіональних 
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конференція 
«Економіка, 
фінанси та 
менеджмент: 
сучасний стан, 
тенденції, 
перспективи 
розвитку в Україні 
та світі» 

наукових 
досліджень, м. 
Полтава, 29 січня 
2018 р. 

стратегій в аспекті 
реалізації цілей 
сталого розвитку 

12 Почерніна Н.В. Міжнародна 
наукова інтернет-

конференція 
економічного 
спрямування «Світ 
економічної науки» 

м. Тернопіль, 27 
лютого 2018 р. 

Особливості 
трудової міграції 
сільського 
населення України 

13 Почерніна Н.В. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

економічний 
розвиток аграрної 
сфери: інженерно-

економічне 
забезпечення» 

м. Бережани, 
Тернопільська обл., 
19-20 квітня 2018 р.  

Умови життя 
домогосподарств 
Запорізької області у 
спектрі політики 
розвитку сільських 
територій 

14 Почерніна Н.В. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 
самоврядування» 

Мелітополь – 

Кирилівка, 14-15 

червня 2018 р. 

Заощадження 
домогосподарств як 
об’єкт 
макроекономічної 
політики 

15 Почерніна Н.В. VІ науково-

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

м. Харків, 25-26 

жовтня 2018 р. 
Індустріальні парки 
як інститут 
активізації 
інноваційної 
діяльності регіону 

16 Кальченко С.В. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 
самоврядування»
  

Мелітополь – 

Кирилівка, 14-15 

червня 2018 р. 

Концептуальні 
засади розвитку 
селянських 
господарств на 
принципах 
соціальної 
відповідальності 

17 Кібенко К.А.  Розвиток 
Європейського 

м. Харків 27 квітня 
2018 р  

Розвиток селянських 
господарств на 
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простору очима 
молоді: економічні, 
соціальні та 
правові аспекти 

засадах кооперації  

18 Попова Т.В. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 
самоврядування» 

м. Мелітополь - смт 
Кирилівка, 14-15 

червня 2018 р 

Формування та 
розвиток 
експортного 
потенціалу ринку 
овочевої продукції 

19 Захарченко 
О.Г. 

Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 
самоврядування» 

Мелітополь – 

Кирилівка, 14-15 

червня 2018 р. 

Принципи розвитку 
експортного 
потенціалу 

20 Захарченко 
О.Г. 

Міжнародна 

науково-практична 

Інтернет-

конференція 

«Сучасні 
інноваційно-

інвестиційні 
механізми 
розвитку 
національної 
економіки» 

Полтава, 26 жовтня 
2017 р. 

Логістичні підходи в 
управлінні 
енергетичними 
потоками 
олійножирового 
підкомплексу 

21 Кукіна Н.В. Міжнародної 
науково-

практичної 
інтернет-

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

Кременчук, 19 квітня 
2018р 

Оцінка експортного 
потенціалу 
національної 
економіки на 
засадах 
когнітивного 
моделювання 

22 Кукіна Н.В. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 

Мелітополь – 

Кирилівка, 14-15 

червня 2018 р. 

Аналіз кон’юнктури 
ринку меду 
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самоврядування» 

23 Кукіна Н.В. Міжнародної 
науково-

практичної 
інтернет-

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

Кременчук, 19 квітня 
2018р 

Аналіз пропозиції 
пшениці на 
світовому ринку 

24 Кукіна Н.В. Міжнародної 
науково-

практичної 
інтернет-

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

Кременчук, 19 квітня 
2018р 

Кон’юнктурний 
аналіз світової 
пропозиції на ринку 
меду 

25 Кальченко С.В. Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

«Соціально-

економічний 
розвиток аграрної 
сфери: інженерно-

економічне 
забезпечення» 

Бережани, 19-20 

квітня 2018р. 
Перспективи 
розвитку 
туристичної галузі в 
системі селянських 
домогосподарств 

26 Карман С.В. 
Приступа Т.С 

Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально-

економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та 
місцевого 
самоврядування» 

Мелітополь – 

Кирилівка, 14-15 

червня 2018 р. 

Формування рівня 
економічної безпеки 
України у 
фінансовій сфері 

27 Попова Т.В. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 
студентів, 
аспірантів та 
молодих вчених 
«Актуальні 
питання економіки, 
фінансів та 

 м. Київ, 16 червня 
2018 року 

Оцінка діяльності 
кредитної спілки на 
ринку фінансових 
послуг країни 
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сучасного 
менеджменту» 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 Кальченко С.В.. 

–  

Студентські 
економічні студії.  

Мелітополь. 19 

березня 2018р. 

Специфіка 
застосування 
лексичних прийомів 
сатири в жанрі 
«фентезі». 

2 Кальченко С.В. Актуальні 
проблеми 
функціонування 
мови і літератури в 
сучасному 
полікультурному 
суспільстві 

Мелітополь. 27-28 

вересня 2018р 

Сучасні проблеми та 
тенденції розвитку 
жанру фентезі 

3 Захарченко 
О.Г. 

Всеукраїнська 

науково-

практичної 
інтернет-

конференції 
«Економіка 
сьогодні: проблеми 
моделювання та 
управління» 

Полтава, 16–17 

листопада 2017 року 

Фактори зменшення 
енергоємності 
транспортування 
насіння соняшника 

4 Ніколаєвич 
О.В. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

докторантів, 
молодих учених та 
студентів  

«Розвиток 
європейського 
простору очима 
молоді: економічні, 
соціальні та 
правові аспекти» 

м. Харків, 27 квітня 
2018 р. 

Види ризику в 
діяльності суб’єктів 
аграрного 
виробництва 

5 Кібенко К.А. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

докторантів, 
молодих учених та 
студентів  

«Розвиток 
європейського 
простору очима 
молоді: економічні, 
соціальні та 
правові аспекти» 

м. Харків, 27 квітня 
2018 р. 

Розвиток селянських 
господарств на 
засадах кооперації 

6 Попова Т.В. 
Кальченко С.В. 

Всеукраїнська 

науково-практична 
конференція 

«Кооперативні 
читання: 2018 р.» 

м. Житомир, 1червня 
2018 р. 

Перспективи 
діяльності 
селянських 
господарств у складі 
кооперативів 
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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, 

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. 
 

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 
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 50 

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

 

19.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 
Назва  

виставкових 

Місце та дата  
проведення 

Перелік виставлених  
експонатів 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

1.     

Науково-практичні семінари 

1.     
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 заходів, 

ПІБ учасника (ів) 
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. 
дисер
танта 

Тема 

дисерта
ції 

Науковий 

керівник 

(консульт
ант) 

вчений 
ступень, 

вчене 
звання 

Дата 

затвердже
ння теми 

дисертації 
Вченою 
радою 

Дата 
представ

лення 
дисертац

ії до 
захисту 

Шифр 
спецради 
подання 

дисертаці
ї до 

захисту, 
назва 

установи 

Вид 
навча
ння 

1. Демко 
В.С. 

Зелений 
туризм 

як 
стратегіч
на сфера 
розвитку  
сільськи

х 
територі

й в 
Україні 

 

Пасєка 
Станіслава 
Раймондівн
а,  
д.е.н., 
професор 
завідувач 
кафедри 
туризму і 
готельно-

ресторанної 
справи ЧНУ 
ім.Богдана 
Хмельниць
кого 

31.10.2017 

року 
протокол 
№3 

   

2. 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

Карман 
С.В. 
к.е.н., доц. 

31.10.2017 13.09.2021 К18.819.03 очна 

(вечірн
я) 
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мств 
АПК 
Запорізь
кої 
області) 

3. 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 02.10.2021 К18.819.03 Заочна 

4. Никола
евич 
А.В. 

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

Кальченко 
С.В. 
д.е.н.,доц. 

31.10.2017 02.10.2021 К18.819.03 Очна 

(вечірн
я) 

5 Присту
па Т.С. 

Оцінка 
економіч
ної 
безпеки 
зростанн
я 

Карман 
С.В. 
к.е.н., доц. 

28.12.2010 - - декрет
на 
відпуст
ка 

6 Речка 
К.М. 

Економі
чний 
механізм 
сталого 
розвитку 
агропро
мислови
х 
підприє
мств 

Череп А.В., 
д.е.н., 
професор 

24.02.2016   декрет
на 
відпуст
ка 

7 Арабад
жийськ
ий О.І. 

Стратегії 
мініміза
ції 
кон’юнк
турних 

Карман 
С.В. к.е.н., 
доц.. 

30.10.2018 

Протокол 
№3 

13.09.2022  Очна(д
енна) 
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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.        

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

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. 
 

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 

дисертаці
ї 

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 

ризиків 
аграрних 
підприє
мств 
регіону 

№ 

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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1.        
Підготовка експертного висновку по дисертації 

1.        
Опонування дисертацій 

1. Кукіна Н.В. Управління 
інвестицій

ною 
діяльністю 
агарарних 

підприємст
в 

Ільїна 
О.В 

08.00.04–
економіка 

та 
управлінн

я 
підприємс
твами (за 
видами 

економічн
ої 

діяльності 

канди
датсь

ка 

К18.819.03 23.02.2
018 

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 
редколегії ) 

Збірники 
наукових 
праць1) 

Монографії, 
навчальні 

посібники1) 

Наукові  
журнали1) 

1.     
1)у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 

Протягом звітного періоду співробітниками кафедри не проводилось 
рецензування 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. 

Васильченко 
О.О. 

Економічна діагностика сучасних 
підприємств 

Єфімов М.І., Зінченко 
В.В., Лобода 
В. С., Селедцов В.В., 
Снурніцина А.О., Утьєва 
Д.М., Чучман Ю.Ю., 
Шеремет Ю.Д. (група 31-

ЕМ) 

2.  

Бакіна Т.В. Механізм функціонування 
підприємства в ринкових умовах. 
Практики успішного 
господарювання. 

Пшенична А., Сапа С., 
Гавязь С., Журавльов С., 
Трет'яченко К, Вознюк 
Ю., Костюк О., 
Подліпенко В. (21 ЕМ); 
Ликова А., Марченко Я. 
(11 МН) 

…    

Всього, 2 х 18 
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осіб 

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

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 
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.    

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.     

 

Протягом звітного періоду студенти не приймали участь у 
Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах 

 

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

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

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1. Бородіна В.А. ХІІІ  Міжнародна 
науково-практична  
інтернет-

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

Кременчук, 19 
квітня 2018р. 

Психологічні 
механізми впливу 
реклами на 
споживача 

2 Андропов Н.А. ХІІІ  Міжнародна 
науково-практична  
інтернет-

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

Кременчук, 19 
квітня 2018р. 

Усвідомлення  
сучасною  
молоддю  своїх  
економічних  
ролей  та власної 
позиції в 
економічному 
середовищі 

3 Золотухін В.В. ХІІІ  Міжнародна 
науково-практична  
інтернет-

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

Кременчук, 19 
квітня 2018р. 

Культурно-

моральна  позиція  
сучасної  молоді  
та  економічна 
поведінка 

4 Тодуа Д.Д. ХІІІ  Міжнародна 
науково-практична  
інтернет-

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

Кременчук, 19 
квітня 2018р. 

Психологічні 
фактори 
схильності до 
корупції 

5 Pshenichnaya A. 

 
VI Науково-

практична 
конференція  з 

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Problems of small 

and medium busi-

ness development in 
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міжнародною 
участю «Актуальні 
проблеми розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

Ukraine 

 

6 Voznuk U. 

 

VI Науково-

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

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Investment activities 

of enterprises: prob-

lems and prospects 

for development 

 

7 Сапа С. 
 

VI Науково-

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

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Переваги участі 
громади сільських 
територій в 
проекті «місцевий 
розвиток, 
орієнтований на 
громаду» 

 

8 Трет'яченко К. 
 

VI Науково-

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

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Експорт зерна: 
сучасний стан та 
перспективи 
розвитку 

 

9 Жадан В.С. , 21 
МБ ФБСС 

VI Науково-

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

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Характеристика 
роздрібної торгівлі 
фармацевтичними 
продуктами та 
медичними 
товарами у 2017 
році 

10 Зімбіль І.Ф., 21 
МБ ЕМ 

VI Науково-

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

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Динаміка 
показників 
розвитку 
туристичної галузі 
України 

11 Тищенко А.Є., 
21 МБ ФБСС 

VI Науково-

практична 
конференція  з 

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Аналіз фінансових 
результатів 
розвитку сфери 
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міжнародною 
участю «Актуальні 
проблеми розвитку 
галузевої 
економіки та 
логістики» 

телекомунікацій в 
Україні 

12 Фірунова А.Ю., 
21 МБ ФБСС 

VI Науково-

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

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Умови формування 
прибутку 
підприємств сфери 
інфраструктури 

13 Шостак А.О., 21 

МБ ЕМ 

 

VI Науково-

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

Харків, 25-26 жовтня 
2018р. 

Діяльність 
підприємств сфери 
послуг України в 
регіональному та 
галузевому 
аспектах 

14 Мельник В.Ю, 

21 МБ ЕМ 

ХІІІ  Міжнародна  
науково-практична  

інтернет-

конференція 

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

Кременчук: 19 

квітня, 2018 

Місце україни на 
міжнародному 
ринку туристичних 
послуг 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. Шостак А.О., 21 

МБ ЕМ 

 

Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
докторантів, 
молодих учених та 

студентів 
«Розвиток 
європейського 
простору очима 
молоді: 
економічні, 
соціальні та 
правові аспекти» 

м. Харків, 27 квітня 
2018 року 

Аналіз 
географічної та 
товарної структури 
експорту України 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1. Чучман Ю.Ю. Науково-

практична 
ТДАТУ, кафедра 
економіки 22.11.18 

Застосування 
маркетингової 
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конференція 
магістрантів та 
студентів 

політики 
комунікацій у 
комерційній 
діяльності ПАТ 
«Мелітопольський 
м’ясокомбінат» 

2 Утьєва Дарина 
Миколаївна 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 22.11.18 

Формування зони 
беззбитковості 
виробництва 
продукції на 
Болградському 
м’ясокомбінаті 
Одеської області та 
основні шляхи її 
розширення 

3 Курочкін 
Владислав 
(МАН) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 22.11.18 

Формування зони 
економічної 
безпеки діяльності 
підприємства та 
основні шляхи її 
розширення 

4 Тритьяченко 
Кирило 
Олександрович, 
Вознюк Юлія 
Євгеніївна, 11 
ЕМ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Оцінка соціального 
прогресу в Україні 

5 Тритьяченко 
Микола 
Олександрович, 
Пшенична 
Ганна Сергіївна, 
11 ЕМ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Рейтинг 

інвестиційної 
ефективності 
Запорізької області 

6 Сапа Сергій 
Андрійович, 
Гавязь Сергій 
Олександрович, 
11 ЕМ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Міжнародна оцінка 
інноваційності 
економіки України 

7 Журавльов 
Олександр 
Володимирович, 
11 ЕМ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Сучасні 
особливості 
трудової міграції 
України 

8 Прокопеня 
Поліна 
Сергіївна 
(МАН) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 
21.10.2018 

Проблеми 
розвитку 
інноваційної 
діяльності в 
економіці України 

9 Овесков О.В. Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 

22 листопад, 2018 
року 

Туризм у 
Запорізькій 
області: 
можливості і 
загрози 
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підсумками 
досліджень 2018 
року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

10 Захарчук І., 11 
ФБ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Стуктура 
споживання 
домогосподарств 
України 

11 Мельник В.Ю., 
11 МБ ЕМ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Аналіз суб’єктів 
франчайзингових 
туристичних 
мереж на 
вітчизняному 
ринку 

12 Гашутіна А., 11 
ФБ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Інфляція в Україні 
на її причини 

13 Ревуцька Г.С., 
11 ФБ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Сучасний стан 
молодіжного 
безробіття в 
Україні. 

14 Комарова К., 11 
ФБ 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Перспективи 
експорту аграрної 
продукції України 

15 Жерепа М., 11 
ФБ  

 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Проблеми та 
тенденції ринку 
праці України 

16 Клімова А.С. 21 
МН 

Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 
підсумками 
досліджень 2018 
року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 

22 листопад, 2018 
року 

Вплив зовнішнього 
боргу на безпеку 
країни 

17 Кравченко К.В. 
21 МН 

Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 
підсумками 
досліджень 2018 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 

22 листопад, 2018 
року 

Безробіття в 
Україні та шляхи 
його подолання 
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року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

18 Мартинова М.О. 
21 МН 

Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 
підсумками 
досліджень 2018 
року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 

22 листопад, 2018 
року 

Проблеми 
споживчого 
кошика України 

19 Краєва О.В. 21 
МК 

Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 
підсумками 
досліджень 2018 
року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 

22 листопад, 2018 
року 

Стан молодіжного 
безробіття України 

20 Плясецька В.Р. 
21 МК 

Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 
підсумками 
досліджень 2018 
року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 

22 листопад, 2018 
року 

Бідність як 
макроекономічна 
проблема 
сьогодення в 
Україні 

21 Шостак А.О. 21 
МБ ЕМ 

Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 
підсумками 
досліджень 2018 
року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 

22 листопад, 2018 
року 

Особливості 
зовнішньої торгівлі 
України 

22 Мельник В.Ю., 
21 МБ ЕМ 

Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 
підсумками 
досліджень 2018 
року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

ТДАТУ, кафедра 
економіки 

22 листопад, 2018 
року 

Моніторінг 
результативності 
міжнародної 
торгівлі 

23 Зімбіль І. В., 21 Всеукраїнської ТДАТУ, кафедра Аналіз показників 
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МБ ЕМ   науково-технічної 
конференції 
студентів та 
магістрантів за 
підсумками 
досліджень 2018 
року, Секції 
«Економіка та 
туризм» 

економіки 

22 листопад, 2018 
року 

зовнішньої торгівлі 
України 

24 Душеніна Анна 
Олександрівна 
(21СМК) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Проблеми та 
перспективи 
розвитку сільських 
територій  

25 Клинько Тетяна 
Сергіївна (21 
СПТ) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Дослідження рівня 
розвитку сільських 
територій  

26 Романенко 
Єлизавета 
Геннадіївна (21 
СОО) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Земельна 
реформа:проблеми 
та перспективи 

27 Качан Діана 
Володимірівна 
(21 СМК) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Оцінка діяльності 
кредитних спілок 
на ринку 
фінансових послуг 

28 Биковська 
Анастасія 
Андріївна 
(21СОО) 
 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Роль 
неприбуткових 
організацій у 
вирішенні проблем 
громад  

29 Шолох Наталія 
Олегівна 
(21СПТ) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Особливості 
функціонування 
громад сільських 
територій  

30 Сергєєва Юлія 
Олексіївна (21 
СМК) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Міжнародна 
торгівля у 
контексті 
зміцнення позицій 
підприємства у 
світовому просторі   

31 Лебідь 
Анастасія 
Сергіївна (21 
СМК) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Оцінка ринку 
товару як 
підґрунтя для 
укладення 
міжнародної 
торгівельної угоди  

32 Зуєв Віталій 
Сергійович 

Науково-

практична 
ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 

Міжнародна 
торгівля та 
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(21СОО) конференція 
магістрантів та 
студентів 

2018 р. тенденції її 
розвитку 

33 Горбач 
Олександра 
Володимирівна 
(21СПТ) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Сучасний стан та 
перспективи 
розвитку світового 
ринку овочів 

34 Давиденко 
Тетяна 
Сергіївна 
(21СОО) 
 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Міжнародна 
торгівля 
плодоовочевою 
продукцією в 
конкурентних 
умовах  

35 Єгикян 
Анастасія 
Русланівна 
(11ОО) 

Науково-

практична 
конференція 
магістрантів та 
студентів 

ТДАТУ, кафедра 
економіки, 5 квітня 
2018 р. 

Формування та 
розвиток 
експортного 
потенціалу 
вітчизняного ринку 
овочевої продукції  

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. Чучман Юлія Юріївна Застосування 
маркетингової політики 
комунікацій у 
комерційній діяльності 
ПАТ «Мелітопольський 
м’ясокомбінат» 

Васильченко О.О. 

2 Утьєва Дарина 
Миколаївна 

Формування зони 
беззбитковості 
виробництва продукції 
на Болградському 
м’ясокомбінаті Одеської 
області та основні шляхи 
її розширення 

Васильченко О.О. 

3 Мещенко Максим 
Вікторович 

Витрати 
сільськогосподарського 
підприємства та резерви 
їх зниження 

Бакіна Т.В. 

4 Бірюков Андрій 
Олександрович 

Економічна ефективність 
виробництва пшениці 
при дотриманні 
оптимальних строків 
сівби та запровадженні 
нових сортів 

Бакіна Т.В. 
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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.     

Інші конкурси 

1. П’ятигорець 
Данило 
Олегович (учень 
10-го класу 
Мелітопольської 
СШ І-ІІІ 
ступенів № 25) 

Особливості формування 
ціни на продукцію 
сільськогосподарського 
підприємства 

ІІ-й обласний етап 
Всеукраїнського 
конкурсу науково-

дослідних робіт учнів-

членів Малої академії 
наук, Запорізький 
національний 
університет 

Кукіна 
Н.В. 

2 Прокопеня 
Поліна 
Сергіївна 

Проблеми розвитку 
інноваційної діяльності в 
економіці України 

ІІ-й обласний етап 
Всеукраїнського 
конкурсу науково-

дослідних робіт учнів-

членів Малої академії 
наук, Запорізький 
національний 
університет 

Почерніна 
Н.В. 

3 Сапожнікова Г 
(учениці 8 класу 
Мелітопольської 
гімназії № 9) 

Формування та розвиток 
експортного потенціалу 
вітчизняного ринку 
овочевої продукції 

ІІ-й обласний етап 
Всеукраїнського 
конкурсу науково-

дослідних робіт учнів-

членів Малої академії 
наук, Запорізький 
національний 
університет 

Попова 
Т.В. 

4 Шеріфов Ельдар 
Алімурадович ( 
учень 11 класу 
НВК №16) 

Експортний потенціал 
України: проблеми та 
перспективи 

ІІ-й обласний етап 
Всеукраїнського 
конкурсу науково-

дослідних робіт учнів-

членів Малої академії 
наук, Запорізький 
національний 
університет 

Попова 
Т.В. 

     

 

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 



rrareHr Ha Buuaxi4, Ha ropncuy MoAeJrb, Ha npoMucnoBlid 3pa3oK; aBTopcFKe csiAourso Ha HayKoBI4fi TBip

flpor.rrou nirnoro repioAy cryAeHrLr Ka$eApr,r He orpI,IMyBLnr4 rlareHrl4

Ha BLTHaXOALI, KOpUCni UOAeri, UpOrvrZCnOBi 3pa3KLI.

22.13 Hayrconi uy6nixaqii cry.qeHrie ([oaaroK B)

BncHoeKra Ta rrporro3r{qii no BAocKoHaJreHHIo By3iBcbKoi uayrcu, [pono3lt-
qii rqoao 3aoxoqeHnn cninpo6irnurcie

3nir posrr'rruyruft Ha 3aciAaHHi ra$e4pu:

llporoxon JVs_6 eil 20.r2.2018

.{o seiry AoAalorbc.a: uepeniK ApyKoBaHLIX po6ir BI4KnaAarIin (loaarox A) ra
cry.qenrin ([ogarorc E).

Biluoeiawrcrrufi, sa iH0opuaqifiHzfi ssi |I.I.E.
(nianuc)

20.r2.2018
(aara)

27
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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) 

Включенн
я видання 

до 
міжнародн

их 
наукометр
ичних 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 (вказати країну) 

1.    х х  х 

2.    х х  х 

…    х х  х 

Всього  х х х х х  х 

опубліковані в Україні 
1. Макаренко 

Т.В. Попова,             
О.О. Васильченко.  

Мікроекономіка. 
Практикум : 
навчальний 
посібник 

Мелітополь : 
Видавничо-

поліграфічний центр 
«Люкс», 2018. – 457 с. 

друковане 
фахове х 25 х 

2. В.І. Перебийніс, 
О.Г.Захарченко 

Ефективність 
використання 
енергетичних 
ресурсів у 
логістичних 

Полтава.: ПУЕТ, 2018. 
– 185 с. 

друковане 

фахове х 10,8 х 
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системах 
агропродовольчог
о комплексу: 
монографія 

Всього  х х х х х 35,8 х 

Статті 
опубліковані за кордоном(вказати країну) 

1.  Kalchenko S., 

Trusova N., Hrybova 

D., Biliaev S..  

The small and large 

business interaction 

within national 

economy’s gross 
added value 

reproduction in 

Ukraine 

Economia Copernicana 

Vol. 9 2018. – S. 403-

417 Польща 

Друковане 
фахове 

Web of 

Science 

Index 

Copernicus 

0,6 

 

2. Kalchenko S., 

Yeremenko, D., 

Hrybova D. 

Features of the use 

of resource 

potential in peasant 

farms 

Baltic Journal of 

Economic Studies. Vol. 

4 2018. S. 140-145. 

Друковане 
фахове 

Web of 

Science 

Index 

Copernicus 

0,6  

3 N. V. Trusova, S. V. 

Karman, M. A. 

Tereshchenko, Yu. O. 

Prus 

Debt burden of the 

financial system of 

Ukraine and 

countries of the 

Eurozone: Policy of 

regulating of the 

risks 

Espacios, №39, 2018. – 

S.30  

 Scopus 

0,9  

        

Всього  х х х х 5) 2,1 х 

опубліковані в Україні 
1. Васильченко О.О., 

Кукіна Н.В. 
Кон’юнктурний 
аналіз стратегії 
ціноутворення: 
мікроекономічний 

Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicu 

0,5 х 
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аспект. університету 
(економічні науки) / За 
ред. Л.В. Синяєвої. – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2018. – 

2 Vasilchenko O.O. 

Baeva O.I. / O.O. Va-

silchenko, O.I. Baeva 

– 

Theoretical and 

practical aspects of 

inflation and anti-

inflation policy 

Science and innovation: 

Collection of scientific 

articles. – Publishing 

house «BREEZE», Mon-

treal, Canada, 2018. – 

260 p. P. 6-11 

Друковане 
фахове 

 

0,6 

х 

3 Краснодєд Т.Л., 
Бакіна Т.В. 

Зовнішня торгівля 
України товарами 
і послугами та 
перспективи її 
розвитку 

Збірник наукових 
праць ТДАТУ. – 2018 

(подано до друку) 
друковане – 

фахове 

Index 

Copernicus 0,5 др.арк. 

 

4 Васильченко О.О., 
Баєва О.І. 

Особливості 
управління 
ризиками в 
логістиці 
зовнішньоекономі
чної діяльності 

Економіка і 
суспільство / За ред.. 
М.І. Стегней. – 

Мукачево : 
Мукачівський 
державний 
університет.2018 -1115 

с. – С. 17-21 
Електронне-

фахове 

Index 

Copernicu 

0,5 х 

5 Бакіна Т.В. Экологический 
менеджмент как 
фактор 
обеспечения 
устойчивых 
конкурентных 
преимуществ 

Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 

Електронний науково-

практичний журнал 
«Інфраструктура 

Друковане 
фахове 

 

0,9 авт., 
арк. 
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украинских 
предприятий на 
внешних рынках 

ринку». Випуск 19. 
Одеса. – 2018. – с. 81- 

84 

6 Анастасова К.А., 
Почерніна Н.В. 

Фінансування 
аграрного сектору: 
синергетичний 
ефект 
стратегічного 
планування 

Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки). 
2017. №3 (35). С. 193-

202 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 
0,5 у.д.а. 

 

7 Почерніна Н.В. Структура курсу 
«Макроекономічн
а політика» у 
термінах 
результатів 
навчання магістрів 
спеціальності 051 
«Економіка» 

Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу ввищому 
навчальному закладі. 
Випуск 21 / Збірник 
науково-методичних 
праць / Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет. - 

Мелітополь, 2018. – 

224 с. – С. 140 – 145 с. 

Друковане  

 

0,21 у.д.а. 

 

8 Почерніна Н.В. Добробут 
домогосподарств в 
сільській 
місцевості в 
системі цілей 
економічної 
політики регіону 

Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / За 
ред. Л.В. Синяєвої. – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 
0,5 у.д.а.  
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2018. - № 1 (36). – 254  

с. - С.13-21 

9 Почерніна Н.В. Інноваційна 
політика в 
Україні: проблема 
цілісності на 
макрорівні 

Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії. 
2018. Випуск 6(18) 
(подано до друку) 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 
0,46 у.д.а.  

10 Кальченко С.В., 
Кібенко К.А. 

Теоретико-

методичні засади 
оцінки результатів 
економічної  
діяльності 
селянських 
господарств 

Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / За 
ред. Л.В. Синяєвої. – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2018. - № 1 (36). – 254  

с. - С.114-120 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 

0,45 у.д.а.  

11 Кальченко С.В., 
Кібенко К.А. 

Концептуальні 
засади розвитку 
селянських 
господарств на 
принципах 
соціальної 
відповідальності 

Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету (Серія 
економічні науки). № 
30(2) 2018.- С.49-53 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 

0,45 у.д.а.  

12 Кальченко С.В., 
Ніколаєвич О.В. 

Інституційні 
засади 
забезпечення 
розвитку 
вітчизняних 
селянських 
домогосподарств 

Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / За 
ред. Л.В. Синяєвої. – 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 

0,45 у.д.а.  
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Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2018. - № 1 (36). – 254  

с. - С.114-120 

13 Речка К.М. Загальні риси 
управління 
персоналом у 
системі 
менеджменту 
аграрного 
підприємства 

Економіка та держава 

№3, 2018. – С. 67-70 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 

0,45 у.д.а.  

14 Речка К.М. Зміст понять і 
категорій 
економічного 
зростання та 
розвитку 
сільського 
господарства 

Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія « 
Міжнародні економічні 
відносини та світове 
господарство». Випуск 
18, частина 3, 2018. – 

С.15-20. 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 

0,45 у.д.а.  

15 Речка К.М. Узагальнення 
головних напрямів 
економічного 
зростання і 
розвитку 
сільського 
господарства у 
країнах із 
ринковою 
економікою 

Problems of Economy  

2018, Issue 1, p7-14. 8p 

Друковане 
фахове 

 0,45 у.д.а. 

 

16 Речка К.М. Регулювання і 
підтримка 

Економічний вісник 
Запорізької державної 

Друковане 
фахове 

 0,45 у.д.а. 
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державою 
сільського 
господарства. 

інженерної академії 
Випуск 3(15)/2018 – С. 
44-49. 

17 Речка К.М. Техніко-

технологічна 
оснащеність 
сільського 
господарства як 
фактор його 
економічного 
зростання та 
розвитку 

Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Випуск 
29. Частина 1.2018. – 

С.116-121. 

Друковане 
фахове 

Index 

Copernicus 

0,5 у.д.а.  

        

Всього  х х Х х 5) 8,32 х 

Тези доповідей 

опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Демко В.С. Бізнес-потенціал 
екологічного 
туризму: 
перспективи 
розвитку для 
України та 
Європейського 
Союзу 

Том І збірника 
доповідей у вигляді 
статей XIV 
Міжнародної 
конференції «Стратегія 
якості у промисловості 
і освіті». Упорядники: 
Хохлова Т.С., Ступак 
Ю.О. – Дніпро-Варна, 
218. – 396 с. (Болгарія) друковане 

 

0,1 

 

2.        

…        

Всього  х х х х 5) 0,1 х 

опубліковані в Україні 
1. Краснодєд Т.Л. Перспективи 

України на 
 Соціально-економічні 
проблеми розвитку друковане  

 0,187 

др.арк. х 
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світовому ринку 
молочних десертів 

бізнесу та місцевого 
самоврядування (смт 
Кирилівка, 14-15 

червня 2018 р.): 
збірник матеріалів 
Міжнародної науково-

практичної 
конференції. - м. 

Мелітополь: 
Видавничий будинок 
Мелітопольської 
міської друкарні, 2018. 
– 455 с. (С. 268-271) 

2. Васильченко О.О., 
Баєва О.І.  

Особливості 
відтворення 
людського 
капіталу 

Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики: матер. VІ 
міжнарод. наук.-практ. 
конференції з міжнар. 
участю 25-26 жовтня 
2018 р. / ред. кол.: О.В. 
Посилкіна, О.В. 
Літвінова, Я.Г. 
Онищенко. – Х.: Вид-

во НФаУ, 2018. – 268 с. 
– С. 14-17 друковане  

 

0,1  

3 Васильченко О.О.  Особливості 
формування ціни 
на продукцію 
сільського 
господарства 

Збірник тез 
Міжнародної науково-

практичної 
конференції «Стратегія 
соціально-

економічного розвитку 
АПВ Півдня друковане  

 

0,1 

х 
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України».–  ТДАТУ, 
Мелітополь-Кирилівка, 
14-15 червня 2018 р. –. 

С. 234-237 

4 Bakina T. V. Motive of 

innovative activity  

as a basis for 

innovative  

behavior 

Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-

економічний розвиток 
аграрної сфери: 
інженерно-економічне 
забезпечення», 

Бережани, 19-20 квітня 
2018р. с.416-418 

друковане  

0,1 

 

5 Bakina T. V. Psychological 

barriers in 

innovation 

ХІІІ  Міжнародна  

науково-практична  

інтернет-конференція 

аспірантів,  молодих  
учених  та  науковців 
«Проблеми  та  
перспективи  розвитку  
економіки  освіти  
регіону», Кременчук, 
19 квітня 2018р. – С. 
51-53  

друковане  

0,1 

 

6 Бакина Т.В. Творческие 
способности 
персонала как 
фактор 
инновационного 
развития 
предприятия 

Збірник тез 
Міжнародної науково-

практичної 
конференції «Стратегія 
соціально-

економічного розвитку 
АПВ Півдня 
України».–  ТДАТУ, 

друковане  

0,1 
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Мелітополь-Кирилівка, 
14-15 червня 2018 р. – 

С.228-231 

7 Bakina T. V. Formation and as-

sessment features of 

enterprise environ-

mental strategy 

 

VI Науково-практична 
конференція  з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики», Харків, 25-

26 жовтня 2018р. – С. 
91 - 93       друковане 

 

0,1 

 

8 Демко В.С. Умови розвитку 
сільського 
зеленого туризму 
в південному 
регіоні 
 

Гостинність, сервіс, 
туризм: досвід, 
проблеми, інновації : 
тези доповідей V 
Міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 26–27 

квіт., 2018 р. / М-во 
освіти і науки України; 
М-во культури України 
; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв ; 
Київ. ун-т культури ; 
Ф-т готельно-

ресторанного і турист. 
бізнесу. – Київ : Вид. 
центр КНУКіМ, 2018. 
– 325 електронне 

 

0,1 

 

9 Демко В.С. Законодавче 
регулювання 
діяльності 
підприємств 

Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-економічні  

 

0,1 
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сільського 
зеленого туризму 

 

проблеми розвитку 
бізнесу та місцевого 
самоврядування»: зб. 
матер. конфер. – 

Мелітополь: 
Видавничий будинок 
Мелітопольської 
міської друкарні, 2018. 
– С. 242-246  

10 Демко В.С.  Перспективи 
розвитку 
екологічного 
туризму в Україні 
 

Туризм і гостинність: 
стан, проблеми, 
перспективи: матер.IV 
Міжнар. наук.-практич. 
конференції (18-19 

жовтня 2018 року, м. 
Черкаси). - Черкаси: 
Видавець 
О.М.Третяков, 2018. - 

304 с.  друковане 

 

0,1 

 

11 Демко В.С.  Сільський зелений 
туризм як 
перспектива 
розвитку 
домогосподарств  

 

 

 

0,1 

 

12 Почерніна Н.В. Пріоритети 
регіональних 
стратегій в аспекті 
реалізації цілей 
сталого розвитку 

Економіка, фінанси та 
менеджмент: сучасний 
стан, тенденції, 
перспективи розвитку 
в Україні та світі: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-

практичної 
конференції (Полтава, 

Друковане  

 

0,17 у.д.а. 

 



 41 

29 січня 2018 р.): у 2 ч. 
– Полтава: ЦФЕНД, 
2018.  Ч. 1. 95 с. – С. 
28-30 

13 Почерніна Н.В. Особливості 
трудової міграції 
сільського 
населення України 

"Світ економічної 
науки. Випуск 1": 
матеріали міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
економічного 
спрямування. – 

Тернопіль.2018. 158 с. 
– С. 144-146 Електронне  

 

0,125 

у.д.а. 

 

14 Почерніна Н.В. Умови життя 
домогосподарств 
Запорізької 
області у спектрі 
політики розвитку 
сільських 
територій 

Соціально-

економічний розвиток 
аграрної сфери: 
інженерно-економічне 
забезпечення : 

матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. – 

Тернопіль: ФОП 
Паляниця В. А., 2018. – 

470 с. - С. 439-441 

Друковане  

 

0,125 

у.д.а. 

 

15 Почерніна Н.В. Заощадження 
домогосподарств 
як об’єкт 
макроекономічної 
політики 

Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції « 

Соціально-економічні 
проблеми розвитку 
бізнесу та місцевого 
самоврядування»: зб. 
матер. конф. – 

Мелітополь: 

Друковане 

 

0,125 

у.д.а. 
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Видавничий будинок 
Мелітопольської 
міської друкарні, 2018. 
– 455 с. – С. 290-292 

16 Почерніна Н.В. Індустріальні 
парки як інститут 
активізації 
інноваційної 
діяльності регіону   

Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики: матер. VІ 
міжнарод. наук.-практ. 
конференції з міжнар. 
участю 25-26 жовтня 
2018 р. / ред. кол.: О.В. 
Посилкіна, О.В. 
Літвінова, Я.Г. 
Онищенко. – Х.: Вид-

во НФаУ, 2018. – 268 с. 
– С. 89-91 

Друковане   
0,125 

у.д.а. 

 

17 Кальченко С.В.  Специфіка 
застосування 
лексичних 
прийомів сатири в 
жанрі «фентезі».  

Студентські 
економічні студії. 
Збірник наукових 
праць. – Мелітополь. 
19.03.2018. – С. 15-20 Друковане 

 0,1 у.д.а.  

18 Кальченко С.В. Концептуальні 
засади розвитку 
селянських 
господарств на 
принципах 
соціальної 
відповідальності   

Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції . – 

Мелітополь, 14-15 

червня 2018 р.- С.257-

259 

Друковане  0,1 у.д.а.  

19 Кібенко К.А. Розвиток 
селянських 
господарств на 
засадах кооперації 

Розвиток 
Європейського 
простору очима 
молоді: економічні, 

Друковане  0,1 у.д.а.  
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соціальні та правові 
аспекти: матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
докторантів, молодих 
вчених та студентів (м. 
Харків 27 квітня 2018 
р.) – с. 229-233. 

20 Захарченко О.Г. Логістичні 
підходи в 
управлінні 
енергетичними 
потоками 
олійножирового 
під комплексу 

Матеріали IV 
Міжнародної науково-

практичної Інтернет-

конференції «Сучасні 
інноваційно-

інвестиційні механізми 
розвитку національної 
економіки». – Полтава, 
26 жовтня 2017 р. – Ч. 
1. – С.182-183. 

Електронне  0,125 у.д.а.  

21 Захарченко О.Г. Фактори 
зменшення 
енергоємності 
транспортування 
насіння 
соняшника 

Захарченко Матеріали 
VII Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Економіка сьогодні: 
проблеми 
моделювання та 
управління». Полтава, 
16–17 листопада 2017 
року). – Полтава : 
ПУЕТ, 2018. – С. 28-33 

Електронне  0,125 у.д.а.  

22 Захарченко О.Г. Принципи 
розвитку 
експортного 

Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції « Соціа-

Друковане  0,125у.д.а.  
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потенціалу льно-економічні про-

блеми розвитку біз-

несу та місцевого са-

моврядування»: зб. 
матер. конф. – Мелі-
тополь: Видавничий 
будинок Мелітополь-

ської міської друкар-ні, 
2018. – 455 с. – С. 253-

254 

23 Карман С.В., 
Приступа Т.С. 

Оцінка рівня 
макроекономічної 
безпеки україни 

Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції « Соціа-

льно-економічні про-

блеми розвитку біз-

несу та місцевого са-

моврядування»: зб. 
матер. конф. – Мелі-
тополь: Видавничий 
будинок Мелітополь-

ської міської друкар-ні, 
2018. – 455 с. – С. 259-

261 

Друковане  0,125у.д.а.  

24 Кібенко К.А. Теоретичні засади 
економічної 
діяльності 
селянських 
домогосподарств 

Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції « Соціа-

льно-економічні про-

блеми розвитку біз-

несу та місцевого са-

моврядування»: зб. 
матер. конф. – Мелі-
тополь: Видавничий 
будинок Мелітополь-

Друковане  0,125у.д.а.  
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ської міської друкар-ні, 
2018. – 455 с. – С. 264-

265 

25 Кукіна Н.В. Аналіз 
кон’юнктури 
ринку меду 

Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції « Соціа-

льно-економічні про-

блеми розвитку біз-

несу та місцевого са-

моврядування»: зб. 
матер. конф. – Мелі-
тополь: Видавничий 
будинок Мелітополь-

ської міської друкар-ні, 
2018. – 455 с. – С. 273-

275 

Друковане  0,125у.д.а.  

26 Ніколаєвич О.В. Теоретичні 
аспекти 
використання 
ресурсного 

потенціалу малих 
форм аграрного 
виробництва 

Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції « Соціа-

льно-економічні про-

блеми розвитку біз-

несу та місцевого са-

моврядування»: зб. 
матер. конф. – Мелі-
тополь: Видавничий 
будинок Мелітополь-

ської міської друкар-ні, 
2018. – 455 с. – С. 281-

282 

Друковане  0,125у.д.а.  

27 Попова Т.В. Формування та 
розвиток 
експортного 
потенціалу ринку 

Тези міжнародної 
науково-практичної 
конференції « Соціа-

льно-економічні про-

Друковане  0,125у.д.а.  
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овочевої продукції блеми розвитку біз-

несу та місцевого са-

моврядування»: зб. 
матер. конф. – Мелі-
тополь: Видавничий 
будинок Мелітополь-

ської міської друкар-ні, 
2018. – 455 с. – С. 288-

290 

Всього  х х х х 5) 3,157 х 

 

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

1.        

2.        

…        

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 роботи 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; номер; 
випуск; кількість сторінок 
монографії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторінки 

статі, тез)1)  

Тип  
видання 

 (для українських: 
друковане – 

фахове / не 
фахове; 

електронне – 

фахове / не 
фахове); для 
закордонних:: 

друковане/електро
нне) 

Включен
ня 

видання 
до 

міжнарод
них 

наукомет
ричних 

баз 
(назва 

НМБД) 2) 

Кількість 

обліково-

видавнич
их 

(авторськ
их) 

аркушів 

Для  
закордо

нних 
видань 

– 

вказати  
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  

2.       х  

…       х  

Всь
ого  

х х х 

х 

3) 

 

х х 

Тези доповідей 
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опубліковані за кордоном(вказати країну) 

1.         

2.         

…    
 

    

Всь
ого  

х х х 

х 

3) 

 

х х 

опубліковані в Україні 
1. Бородіна В.А. Психологічні механізми 

впливу реклами на 
споживача 

ХІІІ  Міжнародна 
науково-практична  
інтернет-конференція 
аспірантів,  молодих  
учених  та  науковців 
«Проблеми  та  
перспективи  
розвитку  економіки  
освіти  регіону», 
Кременчук, 19 квітня 
2018р. - с.53-54    

 

0,19 х 

Бакіна Т.В. 

2. Андропов 
Н.А. 

Усвідомлення  сучасною  
молоддю  своїх  
економічних  ролей  та 
власної позиції в 
економічному середовищі 

ХІІІ  Міжнародна 
науково-практична  
інтернет-конференція 
аспірантів,  молодих  
учених  та  науковців 
«Проблеми  та  
перспективи  
розвитку  економіки  
освіти  регіону», 
Кременчук, 19 квітня 
2018р. - с.47-49  

 

0,19 х 

Бакіна Т.В. 

3 Золотухін 
В.В. 

Культурно-моральна  
позиція  сучасної  молоді  
та  економічна поведінка 

ХІІІ  Міжнародна 
науково-практична  
інтернет-конференція  

 

0,19 

х Бакіна Т.В. 
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аспірантів,  молодих  
учених  та  науковців 
«Проблеми  та  
перспективи  
розвитку  економіки  
освіти  регіону», 
Кременчук, 19 квітня 
2018р. - с.68-70 

4 Тодуа Д.Д. Психологічні фактори 
схильності до корупції 

ХІІІ  Міжнародна 
науково-практична  
інтернет-конференція 
аспірантів,  молодих  
учених  та  науковців 
«Проблеми  та  
перспективи  
розвитку  економіки  
освіти  регіону», 
Кременчук, 19 квітня 
2018р. - с.108-109  

 

0,19 

 Бакіна Т.В. 

5 Pshenichnaya 

A. 

 

Problems of small and me-

dium business development 

in Ukraine 

 

VI Науково-

практична 
конференція  з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики», Харків, 
25-26 жовтня 2018р. 
с.266 - 268  

 

0,19 

 Бакіна Т.В. 

6 Voznuk U. 

 

Investment activities of en-

terprises: problems and pro-

spects for development 

VI Науково-

практична 
конференція  з 
міжнародною участю  

 

0,19 

 Бакіна Т.В. 
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«Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики», Харків, 
25-26 жовтня 2018р. – 

264 - 265 
7 Сапа С. 

 

Переваги участі громади 
сільських територій в 
проекті «місцевий 
розвиток, орієнтований на 
громаду» 

 

VI Науково-

практична 
конференція  з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики», Харків, 
25-26 жовтня 2018р. 
с.239-241  

 

 

 Бакіна Т.В. 

8 Трет'яченко 
К. 
 

Експорт зерна: сучасний 
стан та перспективи 
розвитку 

 

VI Науково-

практична 
конференція  з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики», Харків, 
25-26 жовтня 2018р. 
с.250-251  

 

0,19 

 Бакіна Т.В. 

9 Жадан В.С.  
 

Характеристика роздрібної 
торгівлі фармацевтичними 
продуктами та медичними 
товарами у 2017 році 

Актуальні проблеми 
розвитку галузевої 
економіки та 
логістики: матер. VІ 
міжнарод. наук.-
практ. конференції з 
міжнар. участю 25-26 

Друковане 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 

Почерніна 
Н.В. 
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жовтня 2018 р. / ред. 
кол.: О.В. Посилкіна, 
О.В. Літвінова, Я.Г. 
Онищенко. – Х.: Вид-

во НФаУ, 2018. – 268 

с. – С. 214-217 – 

10 Зімбіль І.Ф.  Динаміка показників 
розвитку туристичної 
галузі України 

Актуальні про-блеми 
розвитку галузевої 
еко-номіки та логіс-

тики: матер. VІ 
міжнарод. наук.-

практ. конфере-нції з 
міжнар. участю 25-26 

жовтня 2018 р. / ред. 
кол.: О.В. Посилкіна, 
О.В. Літвінова, Я.Г. 
Онищенко. – Х.: Вид-

во НФаУ, 2018. – 268 

с., с. 217-219 

Друковане 
нефахове 

 

0,125 

у.д.а. 

 

Почерніна 
Н.В. 

11 Тищенко А.Є. Аналіз фінансових 
результатів розвитку 
сфери телекомунікацій в 
Україні 

Там само, С. 245-247 
Друковане 
нефахове 

 

0,125 

у.д.а. 

 

Почерніна 
Н.В. 

12 Фірунова 
А.Ю. 

Умови формування 
прибутку підприємств 
сфери інфраструктури 

Там само, С. 252-255 
Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 
 Почерніна 

Н.В. 

13 Шостак А.О. Діяльність підприємств 
сфери послуг України в 
регіональному та 
галузевому аспектах 

Там само, с. 257-260 
Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 

Почерніна 
Н.В. 

14 Чучман Юлія 
Юріївна 

Застосування 
маркетингової політики 
комунікацій у комерційній 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 

Електронне 
нефахове 

 

0,19 

 Васильченк
о О.О. 
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діяльності ПАТ 
«Мелітопольський 
м’ясокомбінат» 

конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

15 Утьєва 
Дарина 
Миколаївна 

Формування зони 
беззбитковості 
виробництва продукції на 
Болградському 
м’ясокомбінаті Одеської 
області та основні шляхи її 
розширення 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

Електронне 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 

Васильченк
о О.О. 

16 Клімова А.С. 
21 МН 

Безробіття в Україні та 
шляхи його подолання 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 

Електронне 

нефахове 

 

0,1 у.д.а. 

 

Захарченко 
О.Г. 
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досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

17 Кравченко 
К.В. 21 МН 

Проблеми споживчого 
кошика України 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

Електронне 

нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Захарченко 
О.Г. 

18 Мартинова 
М.О. 21 МН 

Стан молодіжного 
безробіття України 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

Електронне 

нефахове 

 

0,1 у.д.а. 

 Захарченко 
О.Г. 

19 Краєва О.В. 
21 МК 

Бідність як 
макроекономічна 
проблема сьогодення в 
Україні 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 

Електронне 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Захарченко 
О.Г. 
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магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

20 Плясецька 
В.Р. 21 МК 

Безробіття в Україні та 
шляхи його подолання 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

Електронне 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Захарченко 
О.Г. 

21 Шостак А.О. 
21 МБ ЕМ 

Особливості зовнішньої 
торгівлі України 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 

Електронне 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 

Попова Т.В. 
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року. Факультет 
економіки та бізнесу 

22 Мельник 
В.Ю., 21 МБ 
ЕМ 

Моніторінг 
результативності 
міжнародної торгівлі 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

Електронне 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

23 Зімбіль І. В., 
21 МБ ЕМ   

Аналіз показників 
зовнішньої торгівлі 
України 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

Електронне 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

24 Овесков О.В. Туризм у Запорізькій 
області: можливості і 
загрози 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 

Електронне 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 

Демко В.С. 
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студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

25 Прокопеня 
Поліна 
Сергіївна 
(МАН) 
 

Проблеми розвитку 
інноваційної діяльності в 
економіці України 

Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
магістрантів і 
студентів 
(присвячується 80-

річчю Запорізької 
області) за 
підсумками наукових 
досліджень 2018 
року. Факультет 
економіки та бізнесу 

Електронне 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 

Почерніна 
Н.В.  

26 Генералов М., 
21 ЕМ 

Теоретико-методологічні 
основи економічної 
діагностики підприємства 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с.11-12 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 

27 Єфімов М., 21 
ЕМ 

Застосування технічних 
прийомів при проведенні 
економічної діагностики 
сучасного підприємства 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 
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Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 21-22 

28 Зінченко В., 
21 ЕМ 

Діагностика 
конкурентного середовища 
підприємства як основа 
формування його 
корпоративної стратегії 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с.28-29 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 

29 Мещенко М., 
21 ЕМ 

 

Методологічні прийоми 
оцінювання стратегічного 
протистоянні підприємств-

конкурентів 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 44-45 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 

30 Найдьонов А., 
21 ЕМ 

Необхідність та 
економічне значення 
здійснення діагностики 
економічної безпеки 
підприємства 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с.46-47 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 

31 Найдьонов А., 
21 ЕМ 

Особливості проведення 
діагностики корпоративної 
культури підприємства 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 
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Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., 47-48 

32 Снурніцина 
А., 21 ЕМ 

Визначення 
конкурентспроможності 
продукції сучасного 
сільськогосподарського 
підприємства 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с.58-59 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 

33 Утьєва Д., 21 
ЕМ 

Механізм проведення 
діагностики 
конкурентспроможності 
підприємства 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 65-66 

Друковане 

нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 

34 Чучман Ю., 
21 ЕМ 

Діагностика комерційної 
діяльності підприємства 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 67-68 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 

35 Шеремет Ю., 
21 ЕМ 

Особливості здійснення  
управлінської діагностики 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Васильченк
о О.О. 
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міська типографія, 
2018. – 97с., 69-70 

36 Тритьяченко 
Кирило 
Олександрови
ч, Вознюк 
Юлія 
Євгеніївна, 11 
ЕМ 

Оцінка соціального 
прогресу в Україні 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., 60-61 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Почерніна 
Н.В. 

37 Тритьяченко 
Микола 
Олександрови
ч, Пшенична 
Ганна 
Сергіївна, 11 
ЕМ 

Рейтинг інвестиційної 
ефективності Запорізької 
області 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., 62-63 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Почерніна 
Н.В. 

38 Сапа Сергій 
Андрійович, 
Гавязь Сергій 
Олександрови
ч, 11 ЕМ 

Міжнародна оцінка 
інноваційності економіки 
України 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с.53-54 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Почерніна 
Н.В. 

39 Журавльов 
Олександр 
Володимиров
ич, 11 ЕМ 

Сучасні особливості 
трудової міграції України 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Почерніна 
Н.В. 
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2018. – 97с., с. 55-56 

40 Душеніна 
Анна 
Олександрівн
а (21СМК) 

Проблеми та перспективи 
розвитку сільських 
територій 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 

Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 19-20 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 

Попова Т.В. 

41 Клинько 
Тетяна 
Сергіївна (21 
СПТ) 

Дослідження рівня 
розвитку сільських 
територій 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 34-35 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

42 Романенко 
Єлизавета 
Геннадіївна 
(21 СОО) 

Земельна 
реформа:проблеми та 
перспективи 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 51-52 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

43 Качан Діана 
Володимірівн
а (21 СМК) 

Оцінка діяльності 
кредитних спілок на ринку 
фінансових послуг 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 32-33 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Попова Т.В. 
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44 Биковська 
Анастасія 
Андріївна 
(21СОО) 

Роль неприбуткових 
організацій у вирішенні 
проблем громад 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 8-9 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

45 Шолох 
Наталія 
Олегівна 
(21СПТ) 

Особливості 
функціонування громад 
сільських територій 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 69-70 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

46 Сергєєва 
Юлія 
Олексіївна (21 
СМК) 

Міжнародна торгівля у 
контексті зміцнення 
позицій підприємства у 
світовому просторі   

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 56-57 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

47 Лебідь 
Анастасія 
Сергіївна (21 
СМК) 

Оцінка ринку товару як 
підґрунтя для укладення 
міжнародної торгівельної 
угоди 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 37-38 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

48 Зуєв Віталій Міжнародна торгівля та Матеріали наукової Друковане  0,13 у.д.а.  Попова Т.В. 
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Сергійович 
(21СОО) 

тенденції її розвитку конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 30-31 

нефахове 

49 Горбач 
Олександра 
Володимирівн
а (21СПТ) 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
світового ринку овочів 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 13-14 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

50 Давиденко 
Тетяна 
Сергіївна 
(21СОО) 

Міжнародна торгівля 
плодоовочевою 
продукцією в 
конкурентних умовах 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 16-17 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

51 Єгикян 
Анастасія 
Русланівна 
(11ОО) 

Формування та розвиток 
експортного потенціалу 
вітчизняного ринку 
овочевої продукції 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 19-20 

Друковане 
нефахове 

 

0,19 у.д.а. 

 Попова Т.В. 

52 Захарчук І., 
11 ФБ 

Стуктура споживання 
домогосподарств України 

Матеріали наукової 
конференції студентів 

Друковане 
нефахове 

 
0,13 у.д.а.  Захарченко 

О.Г.. 
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та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 25-26 

53 Мельник 
В.Ю., 11 МБ 
ЕМ 

Аналіз суб’єктів 
франчайзингових 
туристичних мереж на 
вітчизняному ринку 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 42-43 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Захарченко 
О.Г.. 

54 Гашутіна А., 
11 ФБ 

Інфляція в Україні на її 
причини 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 10-11 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Захарченко 
О.Г.. 

55 Ревуцька Г.С., 
11 ФБ 

Сучасний стан 
молодіжного безробіття в 
Україні 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 49-50 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Захарченко 
О.Г.. 

56 Комарова К., 

11 ФБ 

Перспективи експорту 
аграрної продукції 
України 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 
 Захарченко 

О.Г.. 
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ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 36-37 

57 Жерепа М., 11 
ФБ 

Проблеми та тенденції 
ринку праці України 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 24-25 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Захарченко 
О.Г.. 

58 Шостак А.О., 
11 МБЕМ 

Сучасні соціально-

економічні тренди в 
контексті соціальної 
відповідальності 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 72-73 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 

Кальченко 
С.В. 

59 Мельник 
В.Ю., 11 
МБЕМ 

Еволюційний характер 
розвитку соціальної 
держави 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 40-41 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Кальченко 
С.В. 

60 Зімбіль І.Ф., 
11 МБЕМ 

Інноваційна праця: 
сутність, форми та сучасні 
проблеми 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Кальченко 
С.В. 
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Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 25-26 

61 Шостак А.О., 
11 МБЕМ 

Удосконалення експортно-

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

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 72-73 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Краснодєд 
Т. Л. 

62 Зімбіль І. Ф., 
11 МБЕМ 

Ринок молока: стан та 
перспективи  у контексті 
світового розвитку 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 26-27 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Краснодєд 
Т. Л. 

63 Лобода В.С., 
21 ЕМ 

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

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 38-39 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Краснодєд 
Т. Л. 

64 Грєджев 
І.В.,11 МБ ОО 

Міграційні процеси в 
Україні 

Матеріали наукової 
конференції студентів 
та магістрантів / За 
ред. С.В.Кармана.  – 

Мелітополь: Вид-во 

Друковане 
нефахове 

 

0,13 у.д.а. 

 Краснодєд 
Т. Л. 
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Мелітопольська 
міська типографія, 
2018. – 97с., с. 15-16 

Всь
ого  

х х х 

х 

3) 

10,22 

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. 

 

 


