
Види і результати професійної діяльності Почерніної Наталії Вікторівни за 2016 -

2020 роки : 

Пункт 1 Наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема  Scopus або Web of Science Core Coliection 

Zbarsky, V., Trusova, N., Sokil, O., Pochernina, N. &Hrytsaienko, M. Social and Economic 

Determinants for the Development of Resource Potential of Small Forms of Agrarian Production 

in Ukraine. Industrial Engineering Management Systems. Vol 19, No 1, March 2020, pp.133-142  

DOI: https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.133 (власний внесок 20%) 

 

Пункт 2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України: 

- Почерніна Н.В. Державно-приватне партнерство у сфері туризму як засіб 

реалізації цілей сталого розвитку. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020. Vol. 6. No 6 Р. 

3001-3011 DOI: https://10.22178/pos.59-3      
- Почерніна Н.В. Міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів господарювання: 

регіональні порівняння. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 47. С. 35 – 39 

DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-6  

- Почерніна Н.В. Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності 

експортоорієнтованої туристичної діяльності Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л. В. Синяєвої. 

– Мелітополь. 2019. №1 (39). С. 154-160 http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10438   

- Почерніна Н.В. Політика доходів як засіб мобілізації доходів на макрорівні. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. 

Випуск 33. С.43-48 DOI: https://10.32999/ksu2307-8030/2019-33-7     

- Почерніна Н.В. Добробут домогосподарств в сільській місцевості в системі цілей 

економічної політики регіону. Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. № 1 (36). С.13-21. 

 

Пункт 3.  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

- Почерніна Н.В., Карман С.В., Захарченко О.Г. Макроекономічна політика. 

Навчальний посібник / За ред. Н.В. Почерніної. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний 

центр «Люкс». 2019. 378 с.(Згідно рішення Вченої ради Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного від 29.10.2019 року, протокол № 

3). Власний внесок 50%. 

- Карман С. В., Почерніна Н. В. Економічна теорія : Навчальний посібник / С. В. 

Карман, Н. В. Почерніна. – Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017. – 

462 с. (Згідно рішення вченої ради Таврійського державного агротехнологічного 

університету від 29.06.2016 року, протокол № 15) Власний внесок – 50%. 

- Карман С. В., Почерніна Н. В. Макроекономіка : навчальний посібник для 

самостійної роботи студентів / С. В. Карман, Н. В. Почерніна. – Мелітополь : Видавничий 

будинок ММД, 2012. – 224 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист від 

06.02.2012 №1/11-1553)). Власний внесок – 50%. 

 

Пункт 9.  керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи 

конкурсів “Мала академія наук України”: 

ІІІ місце у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу (м. Київ) та 1 місце у ІІ обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт учнів  членів МАН, м. Запоріжжя, 2019 - 

https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.133
https://10.0.86.162/pos.59-3
https://doi.org/10.32843/bses.47-6
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10438
https://10.0.128.231/ksu2307-8030/2019-33-7


Прокопеня Поліна Сергіївна, 9-Б клас НВК №16 м. Мелітополя, тема роботи «Проблеми 

розвитку інноваційної діяльності в економіці України» 

 

Пункт 14.  Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою: 

- Участь у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії, 

що проходила 22-24 квітня 2019 р. в Одеському національному університеті імені І.І. 

Мечникова; 

- Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Економіка 

макрорівня: сучасний стан та особливості регулювання» з дисциплін «Макроекономіка» та 

«Макроекономічна політика» http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Naukovij-
gurtok.pdf 

 

 

Пункт 16.  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

Членство в громадській організації «Інновації та соціально-економічні ініціативи» 
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