
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

В науково-дослідній діяльності кафедри «Економічної теорії і економіки 

підприємства» приймають активну участь здобувачі освітніх ступенів «бакалавр» 

та «магістр». Результати наукових досліджень знаходять відображення в наукових 

публікаціях, доповідях з актуальних проблем економіки на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт. 
 

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСАХ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 
Здобувачка  3 курсу спеціальності "Економіка" факультету економіки та 

управління Одеського державного аграрного університету Анастасія ЗЮЗІНА 
під керівництвом доцента кафедри економічної теорії і економіки підприємства 

Ольги ПЕТРЕНКО  прийняла участь в Міжнародному конкурсі студентських 

наукових праць "Black Sea Science 2022", який пройшов на базі Одеського 

національного технологічного університету. Робота представлена на англійській 

мові на тему: "ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS OF AGRICULTURAL 
BUSINESS OF THE REGION"  (ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АГРАРНОГО 

БІЗНЕСУ РЕГІОНУ).  

 

 



 
 
Здобувачка вищої освіти другого магістерського рівня спеціальності 

«Економіка» Верхогляд Ірина Іванівна прийняла участь у Всеукраїнському 

конкурсі кваліфікаційних  робіт здобувачів закладів вищої освіти зі 

спеціальності «Економіка» в Харківському національному автомобільно – 
дорожньому університеті  і була нагороджена грамотою у номінації «За значний 

ступінь наукової новизни».  
 

  
В листопаді 2013 р. під керівництвом ст. викл. кафедри О.В Радутної 

студентка Т. Г. Деде за ініціативою Виноградівської сільської ради Тарутинського 

району розробила Бізнес-план створення СОК «Вовняночка», з яким прийняла 

участь у І-му Всеукраїнському конкурсі на кращий бізнес-план зі створення СОК 

у рідному селі в рамках стратегічної ініціативи «Рідне село», що проводило 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, увійшла у трійку 

переможців серед більш як 100 учасників – студентів аграрних вишів, отримавши 

винагороду – Диплом міністра і премію в 10 тис. грн. У 2014р. Т. Г. Деде 

прийняла участь у 16 зльоті іменних стипендіатів і відмінників навчання «Лідери 

 



АПК 21 століття» та роботі круглого столу: Трансформаційна динаміка розвитку 

аграрного сектору економіки України (ВНАУ), де зайняла ІІІ місце й отримала 

Подяку Міністра аграрної політики та продовольства України. 

 

 
23 березня 2017 року в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка відбувся заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. За результатами конкурсу дипломом ІІ ступеня (2 
місце) нагороджена здобувачка 5 курсу Деде Тетяна Георгіївна (наукові 

керівники: професор Запша Г.М. та ст. викладач Радутна О.В.), яка підготувала 

проект на тему «Організаційно-економічний механізм формування та розвитку 

обслуговуючого кооперативу у вівчарстві малих форм господарювання 

Тарутинського району Одеської області». 



 
 
 

РОБОТА В СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКАХ 
 

2022-2023 н.р. 
 

Здобувачі – учасники гуртків брали участь у круглих столах та 

віртуальних екскурсіях: 
Протягом 2022-2023 н.р. на кафедрі функціонує 4 студентських наукових 

гуртки: «Фінансово-кредитний механізм» під керівництвом к.е.н, доц. Петренко 

О.П., «Аналіз господарської діяльності аграрних підприємств» під керівництвом 

д.е.н., проф.. Шабатури Т.С., гурток «Сучасні технології в АПК» - науковий 

керівник к.е.н, доц. Шевченко А.А., гурток «Поведінкова економіка» - науковий 

керівник к.е.н, доц. Рудік Н.М. 
 
 
8-9 грудня в Одеському державному аграрному університеті відбулася II 

Міжнародна науково-практична конференція науковців "Актуальні аспекти 

розвитку науки і освіти". Здобувачі спеціальності "Економіка" прийняли участь в 

роботі конференції та мали змогу представили свої дослідження 



  
 

 
Анастасія ЗЮЗІНА, тема доповіді: «Оцінка фінансових ризиків підприємства 

в умовах воєнного стану» 
 

       18 листопада на Факультеті економіки та управління ОДАУ відбулася 

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку 

економіки: світові та національні аспекти".  На конференцію було запрошено 

науковців з інших країнах та інших вищих навчальних закладів. Здобувачі 

спеціальності "Економіка" мали змогу представити свої наукові здобутки на 

конференції. Тетяна АБГАШ, тема доповіді: «Функціонування фінансових 

ринків під час воєнних дій» 
 

  
 



 

 
 

21 листопада 2022 р. на засіданні студентського наукового гуртка «Сучасні 

технології АПК» було проведено конкурс на кращу презентацію «Сучасні 

технічні засоби для механізації аграрного виробництва». За результатами онлайн 

голосування кращими презентаціями було визнано наступні:  
 

 

 
Шутяк Д. Здобувачка 2 курсу спеціальності «облік і оподаткування».  
 



 
Сімекчі А. Здобувачка 2 курсу спеціальності «економіка» 
 
3 листопада відбулось засідання студентського наукового гуртка «Сучасні 

технології АПК». В умовах сьогодення аграріям в Україні необхідно гнучко 

реагувати на зовнішні виклики. Забезпечення продовольчої безпеки в Україні та 

світі залежить в значній мірі від готовності аграріїв гнучко вносити корективи у 

свою діяльність. У 2022 році зросли витрати виробництва майже по усім статтям 

як в галузі рослинництва так і в тваринництві. Питання забезпечення потреб 

споживачів, купівельна спроможність яких знижується, є дуже актуальним. І саме 

використання ресурсозберігаючих технологій наразі є одним із шляхів вирішення 

цієї проблеми. Тому ця актуальна тема стала напрямом дослідження у здобувачів 

2 курсу спеціальностей 051 «економіка» та 071 «облік і оподаткування». Дуже 

важливо сформувати у сучасної молоді необхідні компетентності та результати 

навчання – адже за ними майбутнє України. На засіданні гуртка «Сучасні 

технології АПК» було розглянуто наступні теми: сільське господарство в умовах 

воєнного стану; виробництво в умовах обмежених ресурсів; забезпечення 

внутрішньої продовольчої безпеки в Україні через гнучкість аграрного 

виробництва; ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання на 

підприємствах АПК; безвідходні технології – шлях до збереження ресурсів під 

час війни; ресурсозбереження через впровадження мінімального обробітку 

ґрунту; сівозміна – основа ресурсозбереження; бобові у тренді воєнної посівної; 

переробка продукції сільського господарства – перспективність в умовах 

воєнного стану; участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України. 
За результатами проведених досліджень здобувачі надіслали тези доповідей 

для участі в міжнародних науково – практичних конференціях: Тіманцовський А. 

В. (ІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців «Актуальні аспекти 

розвитку науки і освіти». (Одеса, 8-9 грудня 2022 р.) ОДАУ), Сенченко І.Р. 
(«Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та національні 

аспекти». Міжнар. наук.-практ. конференція (Одеса, 18 листопада 2022 р.)) 
 



 

 

 
 

02.11.2022. Відбулось засідання гуртка «Поведінкова економіка» 
Цікаву та актуальну економічну тематику - дослідження мотивів поведінки 

нас як споживачів, обговорювали гуртківці, демонструючи результати своїх 

досліджень. 
В цих питаннях є важливий практичний аспект, оскільки потреби є 

спонукальним мотивом виробництва, а відповідно економічного та духовного 

прогресу суспільства. 
Свої ідеї в дослідженні класичної ієрархічної структури потреб, історії їх 

виникнення та еволюції розвитку з акцентами на свою майбутню професію подала 

Вікторія Тарасенко. Вона проаналізувала зміни в структурі піраміди Маслоу. 

 



 
 

 
 

6 жовтня 2022 р. на засіданні гуртка «Сучасні технології АПК» було 

акцентовано увагу на тому, що екологічні проблеми в Україні є вкрай 

загрозливими. Погіршення навколишнього середовища викликає необхідність 

пошуку шляхів раціонального природокористування в контексті сталого розвитку. 

І саме формування екологічної обізнаності молоді - належить до найбільш 

важливих та відповідальних завдань сучасності. Здобувачі 2 курсу спеціальностей 

051 «економіка» та 071 «облік і оподаткування» представили результати своїх 

проведених досліджень.  
За результатами проведених досліджень здобувачі надіслали тези доповідей 

для участі в міжнародних науково – практичних конференціях: Синельник О.А. 

(«Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та національні 

аспекти». Міжнар. наук.-практ. конференція (Одеса, 18 листопада 2022 р.)), 
Сімекчі А.Ф. (Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні управлінські 

та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання в умовах трансформації публічного управління - 2022» (Одеса, 

30 жовтня 2022 р.)), Василинич Т. (Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Сучасний менеджмент економічних систем в координатах 

парадигми сталого розвитку») та Антонюк М.В. («Проблеми та перспективи 

розвитку економіки: світові та національні аспекти». Міжнар. наук.-практ. 

конференція (Одеса, 18 листопада 2022 р.)), Шутяк Д.В. (Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти 

розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації 

публічного управління - 2022» (Одеса, 30 жовтня 2022 р.)). 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

          4  жовтня 2022 р. відбулося засідання гуртка «Фінансово-кредитний 

механізм» за напрямками:  
- «Фінпослуги під час війни – що важливо знати»; 
- «Знай свої права: кредити» 
- «Місцевий бюджет» 

 

 



 

 

 
15 вересня 2022 р. на засіданні гуртка «Сучасні технології АПК» було 

розглянуто план роботи на 2022 – 2023 н.р. і затверджено за результатами  

відкритого голосування. Керівник гуртка провела навчальний семінар за темою: 
«Методика підготовки, написання та оформлення наукових праць на принципах 

академічної доброчесності». Також було презентовано інформацію щодо 

планових наукових регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій у 

2022 р. 



 



 

 

 
 
 
 



2021-2022 н.р. 
 

Здобувачі – учасники гуртків брали участь у круглих столах та 

віртуальних екскурсіях: 
Протягом 2021-2022 н.р. на кафедрі функціонує 3 студентських наукових 

гуртки: «Фінансово-кредитний механізм» під керівництвом к.е.н, доц. Петренко 

О.П., «Аналіз господарської діяльності аграрних підприємств» під керівництвом 

д.е.н., проф.. Шабатури Т.С. та  гурток «Сучасні технології в АПК» - науковий 

керівник к.е.н, доц. Шевченко А.А. 
 
8 червня 2022 р. на черговому засіданні гуртка «Сучасні технології в АПК» 

було проведено конкурс на кращу презентацію на тему: «Сучасні технології 

виробництва, зберігання та переробки продукції тваринництва». За результатами 

відкритого голосування перемогу отримала здобувач 2 курсу спеціальності 051 

«економіка» Дерев’янко Анна.  
 

 
 

 



 
 

 
 

6 червня 2022 р. відбулось засідання студентського наукового гуртка 

«Сучасні технології АПК» на тему: «Аукціон технологій». Здобувачі мали 

можливість, використовуючи елементи гри, поєднати в командній роботі свої 

здобуті навики та компетентності і проявити кмітливість у надзвичайних 

обставинах (за умовою гри) підібрати необхідну технологію виробництва 

конкретної продукції та сформувати відповідне технічне забезпечення. 

 



 
2 червня 2022 р. відбулось засідання студентського наукового гуртка 

«Сучасні технології АПК» на тему: «Органічне виробництво с.-г. продукції: 

можливості для аграріїв України». Нікіфорчук М.Ю. представив результати своїх 

досліджень на тему: «Органічне виробництво с.-г. продукції: можливості для 

аграріїв в Україні» (матеріали підготовлено до друку «Аграрний вісник 

Причорномор’я», ОДАУ) 
 
31 травня відбувся семінар зі студентським науковим гуртком "Фінансово-

кредитний механізм". Темою семінару  було обговорення питань монетарної 

політики, розвитку іпотечного кредитування в Україні та  капіталізації банків в 

умовах кризи. 

 

 



 

16 травня відбулося чергове засідання наукового студентського гуртка 

"Фінансово-кредитний механізм". Темою засідання було обговорення питань 

щодо захисту  прав споживачів фінансових послуг. Члени гуртка жваво 

обговорювали питання щодо прав споживачів та вирішення спорів при порушенні 

цих прав. 

 

 

 

 

 



 

 

 

05 квітня 2022 р. було проведено засідання членів студентського наукового 

гуртка  з презентаціями доповідей студентів до участі в конференціях: 
1. Абгаш Т.І. Сучасні біотехнологічні розробки у тваринництві. Збірник тез 

доповідей Міжнар. наук-практ. конференції «Глобальні та національні тенденції 

у галузі наук про життя» (Ніжин, 12 травня 2022 р.)  
2. Ніка К. Стан та шляхи підвищення економічної ефективності фермерських 

господарств. Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку: Матеріали V Всеукр. студент. наук.-практичн. 

конференції (Одеса, 19 травня 2022 року).  



3. Нікіфорчук М.Ю., Домаскіна О.О. Цифровізація молочного скотарства. 
Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку: Матеріали V Всеукр. студент. наук.-практичн. конференції (Одеса, 19 

травня 2022 року 
 

 

 

 



9 грудня відбулось засідання студентського наукового гуртка «Сучасні 

технології АПК» на тему: «Ресурсоощадливі технології виробництва продукції с.-
г.». Здобувачі 2 курсу спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і 

оподаткування» презентували результати своїх досліджень. Шкрабак Юлія та 

Домаскіна Олександра презентували доповіді, що підготували на науково – 
практичні конференції. 

 

 
18 листопада було проведено круглий стіл студентського наукового гуртка 

«Сучасні технології АПК» на тему: «Зміна факторів навколишнього середовища в 

Україні: зміна тренду технологічних рішень» 

 
17 лиспопада відбулося засідання круглого столу гуртка "Фінансово-

кредитний механізм" на тему "Роль місцевих фінансів в економічному та 

соціальному розвитку територій" 



 

 
3 листопада  відбулось засідання студентського наукового гуртка «Сучасні 

технології в АПК» на тему «Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері». 

Здобувачі 2 курсу спеціальностей 051 «економіка» та 071 «облік і оподаткування» 

факультету економіки та управління представили підготовлені доповіді та 

активно приймали участь в обговоренні питань вирішення проблеми негативного 

впливу сучасних технологій в АПК в напряму підвищення безпечності 

виробництва з одночасним зростанням рівня ефективності господарювання. 

 

 



27 жовтня 2021р. відбулася віртуальна екскурсія Музеєм грошей 

Національного банку України членів наукового гуртка «Фінансово – кредитний 

механізм» з керівником гуртка Петренко О.П. 

 

 

 

 
 



 

  

 

  
 



2020-2021 н.р. 
 
Протягом 2020-2021 н.р. на кафедрі функціонувало 3 студентських наукових 

гуртки: «Фінансово-кредитний механізм» під керівництвом к.е.н, доц. Петренко 

О.П., «Аналіз господарської діяльності аграрних підприємств» під керівництвом 

д.е.н., проф.. Шабатури Т.С. та  гурток «Сучасні технології в АПК» - науковий 

керівник к.е.н, доц. Шевченко А.А. 

14 травня 2021 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція 

"Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку", яка 

проходила на базі Луганського національного  аграрного університету. Участь у 

конференції взяла  здобувачка вищої освіти Іванько Катерина з темою доповіді 

«Проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства». 

 

 



 
 
13-14 квітня 2021р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

НПП та молодих науковців "Актуальні аспекти розвитку науки і освіти".  

Здобувачі спеціальності «Економіка» поділилися своїми науковими здобутками, 

прийняли участь в обговоренні актуальних питань розвитку науки і освіти. 
 

 

 



 
 
В квітні члени гуртка «Фінансово-кредитний механізм» Поліщук Владислав, 

Зюзіна Анастасія та Конопельська Ольга прийняли участь в студентській лізі VIII 

Всеукраїнського бізнес-турніру "Стратегія фірми - 2021" та отримали сертифікати 

півфіналіста. 
 

 
 
 

26 листопада 2020 року проведено круглий стіл на тему: «Коронокриза в 

АПК України: зміна тренду технологічних рішень». 
 



 

 
 
18 листопада 2020 року проведено брейн – ринг на тему: «Науково-

технологічний розвиток систем». 
 

 
 

2019-2020 н.р. 
Протягом 2019-2020 н.р. на кафедрі функціонувало 3 студентських наукових 

гуртки: «Фінансово-кредитний механізм» під керівництвом к.е.н, доц. Петренко 

О.П., «Аналіз господарської діяльності аграрних підприємств» під керівництвом 

д.е.н., проф.. Шабатура Т.С. та  гурток «Сучасні технології в АПК» - науковий 

керівник к.е.н, доц. Шевченко А.А. 
Здобувачі – учасники гуртка брали участь у семінарах, вебінарах, круглих 

столах та ділових іграх:  



15 травня члени гуртка «Фінансово-кредитний механізм» прийняли участь в 

вебінарі, організованому Департаментом комунікації Національного банку 

України на тему «Що повинні знати споживачі фінансових послуг». 
 

 

 
 

 

 



 

 
 
В березні 2020 року проведено круглий стіл на тему : «Аграрні інновації за 

останнє сторіччя» 

 
В лютому 2020 року проведено ділову гру на тему «Аукціон технологій» 

 



 

 
31 жовтня було проведено круглий стіл на тему: «Складові стратегії 

економічного розвитку підприємств аграрного сектору в контексті інноваційних 

трасформацій».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 жовтня було проведено конкурс на кращу презентацію «Сучасні 

технології виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва» на 

засіданні гуртка «Сучасні технології АПК». 

 

 

 
19 вересня члени гуртка «Фінансово-кредитний механізм» разом з 

керівником відвідали семінар «Економічний експрес», який був організований 

Національним банком України. В ході семінару члени гуртка підвищили 

фінансову грамотність в наступних питаннях:  

• Завдання та функції центральних банків. 
• Захист споживачів фінансових послуг. 
• Як Національний банк забезпечує цінову та фінансову стабільність. 
• Фінансова безпека у кіберпросторі. 



• Новини у регулюванні бізнесу. 
 

 
 
 

2018-2019 н.р. 
 

У 2018 р. на кафедрі «Економічної теорії і економіки підприємства» створено 

3 студентських наукових гуртки: «Фінансово-кредитний механізм» к.е.н., 

доцентом Петренко Ольгою Павлівною, «Аналіз господарської діяльності 

аграрних підприємств» д.е.н., професором Шабатурою Тетяною Сергіївною та  

«Сучасні технології в АПК» к.е.н, доцентом Шевченко Алісою Анатоліївною. 
Головним завданням наукового гуртка є активізація наукових досліджень 

серед студентів, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших 

інтересів студентів у різних сферах. 
Здобувачі – учасники гуртка брали участь у виїзних заняттях, наукових 

конференціях та круглих столах:  
22 травня здобувачі приймали участь в Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації 

публічного управління». 
 



 
24 Квітня 2019 року відбулася Х Міжвузівська науково-практична 

конференція “Брацлавські читання. Економіка ХХІ століття: національний та 

глобальний виміри”.  
 

 
28 листопада було проведено круглий стіл на тему: «Сучасний фінансово-

кредитний механізм України». 
24 жовтня 2018 року студенти гуртка «Фінансово-кредитний механізм» 

приймали участь в конференції «Transformation Wave» безпека і розвиток бізнесу, 

при підтримці Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради. 
В рамках функціонування гуртка «Сучасні технології в АПК» з метою 

активного і дієвого засвоєння студентами економічних спеціальностей техніко-
технологічних і організаційно-економічних аспектів впровадження інноваційних 

технологій в аграрному виробництві та організаційних основ успішного ведення 

сучасного агровиробничого підприємництва, 17 вересня 2018 року відбулось 

виїзне заняття зі студентами 2 курсу спеціальностей 051 «економіка» і 073 «облік 

і оподаткування» у ТОВ «Миколаївка» Білгород-Дністровського району Одеської 

області. 



 

 

 



В рамках функціонування гуртка «Сучасні технології в АПК» 25 вересня 
відбулось виїзне заняття зі студентами 2 курсу спеціальностей «економіка» та 
«облік і оподаткування» в Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова 

- найстарішій в Україні науково-дослідній установі, яка працює в галузі 

виноградарства та виноробства за підтримки Одеської обласної 

сільськогосподарської дорадчої служби «Центр розвитку села» в рамках реалізації 

Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва. 

 

 



 
2017-2018 н.р. 

 
Здобувачі економічних спеціальностей на презентації книги «Як підняти 

українську економіку» відомого економічного експерта-аналітика, голови 

громадського фонду «Альтернатива», к-та екон. наук Андрія Новака 
 
 

 



 
 

 
Викладачі кафедри та здобувачі економічних спеціальностей  на тренінгу 

«Регулювання фінансової системи та cashless економіка» у рамках Проекту 

USAID «Дні фінансової обізнаності», м. Одеса, 2017 р..  
 

Прослухування лекцій та участь в діловій грі по організації та управлінні 

підприємством 



 
 

 
 
 
 
 
 



ПУБЛІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В 

МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, МІЖВУЗІВСЬКИХ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 

 
Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри економічної 

теорії і економіки підприємства здобувачі прийняли участь у конференціях та 

опублікували:  
2022р. 

 
1. Шевченко А., Домаскіна О. Ресурсозберігаюча технологія 

вирощування озимої пшениці. Збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. 

конференції «Глобалізаційні виклики економіки, обліку, фінансів, менеджменту 

та права»  (Полтава, 28 січня 2022 р.) м. Полтава, 28 січня 2022 р. с.17-19 
2. Шевченко А.А., Абгаш Т.І. Сучасні біотехнологічні розробки у 

тваринництві. Збірник тез доповідей Міжнар. наук-практ. конференції 

«Глобальні та національні тенденції у галузі наук про життя» (Ніжин, 12 травня 

2022 р.) м. Ніжин, 12 травня 2022 р. с.245-247 URL: 
http://nati.org.ua/docs/science/2022/Conference_12052022_p001.pdf 

3. Пасічник М. Особливості використання криптовалюти. Публічне 

управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку: Матеріали V Всеукр. студент. наук.-практичн. конференції (Одеса, 19 

травня 2022 року). Одеса, Державний університет «Одеська політехніка». 2022. с. 

159-161 URL:https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/ 2022/tezy.pdf 
4. Підопригора М. Україна та ЄС: проблеми та перспективи інтеграції. 

Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку: Матеріали V Всеукр. студент. наук.-практичн. конференції (Одеса, 19 

травня 2022 року). Одеса, Державний університет «Одеська політехніка». 2022. с. 

128-130 URL:https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/ 2022/tezy.pdf 
5. Конопельська Ольга Перспективи розвитку біржової діяльності в 

Україні. Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку: Матеріали V Всеукр. студент. наук.-практичн. 

конференції (Одеса, 19 травня 2022 року). Одеса, Державний університет 

«Одеська політехніка». 2022. с. 150-
152URL:https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/ 2022/tezy.pdf 

6. Ніка К. Стан та шляхи підвищення економічної ефективності 

фермерських господарств. Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку: Матеріали V Всеукр. студент. наук.-
практичн. конференції (Одеса, 19 травня 2022 року). Одеса, Державний 

університет «Одеська політехніка». 2022. с. 115-
117URL:https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/ 2022/tezy.pdf 
Нікіфорчук М.Ю., Домаскіна О.О. Цифровізація молочного скотарства. Публічне 

управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку: Матеріали V Всеукр. студент. наук.-практичн. 

http://nati.org.ua/docs/science/2022/Conference_12052022_p001.pdf
https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/%202022/tezy.pdf
https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/2022/tezy.pdf
https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/2022/tezy.pdf
https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/2022/tezy.pdf


1. конференції (Одеса, 19 травня 2022 року). Одеса, Державний 

університет «Одеська політехніка». 2022. с. 154-
156URL:https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/ 2022/tezy.pdf 

2. Зюзіна А. Особливості брокерської діяльності на товарній біржі. 

Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку: Матеріали V Всеукр. студент. наук.-практичн. конференції (Одеса, 19 

травня 2022 року). Одеса, Державний університет «Одеська політехніка». 2022. с. 

145-147URL:https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/ 2022/tezy.pdf 
3. Кормільцева В.В., Шевченко А.А Напрямки підвищення 

конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств. Актуальні проблеми 

економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 вересня 2022 р.). c. 23-
25  

4. Шевченко А.А., Шутяк Д.В. Економічна сутність, особливості 

створення та впровадження інновацій в аграрній сфері. Матер. Міжнар. наук.-
практ. конфер. «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації 

публічного управління - 2022» (Одеса, 30 жовтня 2022 р.) с.123-126 
5. Шевченко А.А., Синельник О.А. Екологічний ризик інновацій. 

«Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та національні 

аспекти». Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 18 листопада 2022 

р.) ОДАУ, с.222-225 URL:https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Zbirnyk-
202224524.pdf 

6. Шевченко А.А., Міхнєва А.О. Стратегія і тактика фінансової політики 

в Україні. Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та національні 

аспекти». Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 18 листопада 2022 

р.) ОДАУ, с.219-222 URL:https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Zbirnyk-
202224524.pdf 

7. Шевченко А.А., Антонюк М.В. Екологічна свідомість та 

відповідальність аграріїв. «Проблеми та перспективи розвитку економіки: 

світові та національні аспекти». Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції 

(Одеса, 18 листопада 2022 р.) ОДАУ, с.217-219 URL:https://osau.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/12/ Zbirnyk-202224524.pdf 

8. Сенченко І.Р., Шевченко А.А. Безвідходні технології в Україні під час 

воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та 

національні аспекти». Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 18 
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