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Таблиця 1. Виконання науково-дослідних тем 
№ 

з/п 

Назва 

науково-

дослідної 

теми 

Номер 

реєстра

ції 
Науковий 

керівник (ПІБ,  

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Замовник 

Кількість 

виконавців 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о

н
ан

н
я
 

(п
о

ч
ат

о
к
 -

 з
ак

ін
ч
ен

н
я
) 

Впровадж

ення (№, 

дата акту  / 

довідки)  

в
 П

У
Е

Т
 

в
 У

к
р

ІН
Т

Е
І 

Н
П

П
 

ст
у

д
ен

ті
в
 

1. Формування 

клієнтооріє-

тованої 

системи  

маркетингу в 

суб’єктів 

підприємниць

кої діяльності 

сфери послуг 

4
6

6
/1

8
 

  Юрко І.В., 

к.е.н., доц. 

 

ПУЕТ 11 - червень 

2018- 

грудень 

2019 

- 

 

Таблиця 2. Проведення кафедрою наукових заходів (в т. ч. у якості співорганізатора)  

№ 

з/п 
Статус, вид, назва заходу Місце, дата проведення 

Відповідальний за 

проведення (ПІБ, 

науковий ступінь, 

вчене звання) 
1. VІІІ Міжнародна науково-           

практична інтернет-конференція 

«Мережевий бізнес: становлення, 

проблеми, інновації» 

ПУЕТ 

19-20 квітня 2018 р. 

Балабан П.Ю., к.е.н., 

проф. 

Статус: університетська(ий), міжвузівська(ий), всеукраїнська(ий), міжнародна(ий) (за умови 

участі не менше ніж п’ять країн).  

Вид: науково-методична(ий), науково-практична(ий), науково-теоретична(ий), студентська(ий). 

 

Таблиця 3. Видання науково-педагогічними працівниками монографій, авторефератів, 

публікація статей, тез 

№ з/п  

Автор(и) 

(ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Повний бібліографічний опис документа 

Монографії 

не планувалося 

Разом - 

Автореферати 
1. Устьян О.Ю. Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств сфери розваг і 

відпочинку. – ПУЕТ, 2018. – 20 с. 

Разом 1 

Статті у фахових виданнях на території України, які  

не включено до міжнародних наукометричних баз 
1. Лісіца В.В., к.е.н., доц. Лісіца В.В. Управління споживчим досвідом в ритейлі: 

тренди та перспективи //Вісник Львівського торговельно-

економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна 

М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 54. –  

C. 87-94. – (Економічні науки). 

Разом 1 



 4 

№ з/п  

Автор(и) 

(ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Повний бібліографічний опис документа 

Статті у нефахових виданнях на території України, які  

не включено до міжнародних наукометричних баз 

- - - 

Разом - 

Статті у зарубіжних виданнях, які не включено до міжнародних наукометричних баз 

1. Юрко І.В., к.е.н., доц. 

Павелко А.В., магістр 

Юрко И. В., Павелко А. В. Качество обслуживания как 

фактор конкурентоспособности  торговых предприятий // 
Коммерция, логистика и маркетинг в инновационной 

экономике: научная дискуссия [Электронный ресурс]: 

сборник научных статей международной научно-

практической интернет-конференции, Гомель, 25 октября 

2018 г. / редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]; под науч. ред. канд. 

экон. наук, доцента О. В. Пигуновой. – Гомель: учреждение 

образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации», 2018. – С.100-

104. 

Разом 1 

Статті у виданнях на території України, які  

включено до міжнародних наукометричних баз  

SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection 

- - - 

Разом - 

Статті у зарубіжних виданнях, які  

включено до міжнародних наукометричних баз  

SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection 

- - - 

Разом - 

Статті у «Науковому віснику ПУЕТ», який  

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

- - - 

Разом 

Статті у виданнях на території України, які  

включено до інших міжнародних наукометричних баз 

- - - 

Разом - 

Статті у зарубіжних виданнях, які  

включено до інших міжнародних наукометричних баз 

- - - 

Разом - 

Тези у виданнях на території України, які  

не включено до міжнародних наукометричних баз 
1.  Балабан П.Ю.,  к.е.н.,  

 проф.               

 Балабан М.П., к.е.н., доц. 

 Галицька Я.Ю., магістр 

Балабан П.Ю., Балабан М.П., Галицька Я.Ю. Кооперативна 

торгівля: тенденції розвитку: матеріали VIІІ Міжнародної 

науково-практичної Інтернет-конференції «Мережевий 

бізнес: становлення, проблеми, інновації» (м. Полтава, 19-20 

квітня 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- С.61-63.  

2.  Балабан П.Ю.,  к.е.н.,  

 проф.               

 Балабан М.П., к.е.н., доц. 

Шиян К.О., студентка 

Балабан П.Ю., Балабан М.П., Шиян К.О. Кооперативи як 

соціально орієнтована модель для розвитку людства: 

матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції «Мережевий бізнес: становлення, проблеми, 



 5 

№ з/п  

Автор(и) 

(ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Повний бібліографічний опис документа 

інновації» (м. Полтава, 19-20 квітня 2018 року). – Полтава: 

ПУЕТ, 2018.- С.59-61. 

3. Лісіца В.В., к.е.н., доц. Лісіца В.В. Інструменти зростання регіональних учасників 

роздрібного ринку за умов конкуренції з боку національних 

торговельних мереж: матеріали VIІІ Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Мережевий бізнес: 

становлення, проблеми, інновації» (м. Полтава, 19-20 квітня 

2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- С.114-117. 

4. Лісіца В.В., к.е.н., доц. Лісіца В.В. Трансформація бізнес-моделей компаній ринку 

FMCG-рітейлу та фактори, що її визначають: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (заочна 

форма) «Формування та перспективи розвитку 

підприємницьких структур в рамках інтеграції до 

європейського простору». - Полтава: ПДАА, 27 березня 2018 

р. - С. 175-179. 

5.  Іщейкін Т.Є.,  к.е.н.  

 

Іщейкін Т.Є. Тенденції розвитку електронної комерції в 

Україні: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Мережевий бізнес: становлення, 

проблеми, інновації» (м. Полтава, 19-20 квітня 2018 року). – 

Полтава: ПУЕТ, 2018.- С.13-17. 

6.  Коросташов О.М., к.ю.н., 

 доц. 

 Іщейкін Т.Є.,  к.е.н.  

Коросташов О.М., Іщейкін Т.Є. Особливості викладання 

навчальної дисципліни «Право (Господарське право. 

Комерційне право) для студентів спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: матеріали 

VIІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації» (м. 

Полтава, 19-20 квітня 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- 

С.46-49. 

7. Коросташов О.М.,  

к.ю.н., доц. 

Іщейкін Т.Є.,  к.е.н. 

Коросташов О.М., Іщейкін Т.Є. Стан та тенденції розвитку 

роздрібних торговельних мереж в Україні»: матеріали VIІІ 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації» (м. 

Полтава, 19-20 квітня 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- 

С.20-24. 

8. Хурса М.М., , к.е.н.,  доц. 

Примасюк В.Ф., магістр 

Хурса М.М., Примасюк В.Ф. Характеристика окремих видів 

ринків України»: матеріали VIІІ Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Мережевий бізнес: 

становлення, проблеми, інновації» (м. Полтава, 19-20 квітня 

2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- С.92-96. 

9. Місюкевич В.І., к.е.н., доц. 

Брацун А.О., ас. 

Місюкевич В.І., Брацун А.О. Експрес-маркети – майбутнє 

роздрібної торгівлі: матеріали VIІІ Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Мережевий бізнес: 

становлення, проблеми, інновації» (м. Полтава, 19-20 квітня 

2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- С.98-101. 

10. Юрко І.В., к.е.н., доц. Юрко І.В. Регіональні особливості тенденцій розвитку 

українського продовольчого рітейлу в Україні: матеріали 

VIІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації» (м. 

Полтава, 19-20 квітня 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- 

С.128-132. 

11. Михайленко О.М., к.е.н. 

Порохнавець Д.І., магістр 

Михайленко О.М., Порохнавець Д.І. Стан розвитку 

продовольчого рітейлу в Україні: матеріали VIІІ 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 
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№ з/п  

Автор(и) 

(ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Повний бібліографічний опис документа 

«Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації» (м. 

Полтава, 19-20 квітня 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- 

С.121-125. 

12. Горячова О.О., к.т.н., доц. 

Іванов Ю.В., к.е.н., доц. 

Маляренко Ю.В., магістр 

Горячова О.О., Іванов Ю.В., Маляренко Ю.В. Особливості 

органолептичної оцінки мармеладу для дієтичного 

харчування: матеріали І Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Підприємництво, торгівля: теоретичні 

підходи та практичні аспекти розвитку»(м. Старобільськ, 27-

28 листопада 2018 року). – Полтава, 2018. – С.118. 

13.  Балабан П.Ю.,  к.е.н.,  

 проф.               

 Балабан М.П., к.е.н., доц. 

 Іванов Ю.В., к.е.н., доц. 
 

Балабан П.Ю., Балабан М.П., Іванов Ю.В. Компетентнісний 

підхід як основа конкурентоспроможності випускників 

закладів вищої освіти  //Якість вищої освіти: 

компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця: 

матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної 

конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – 

Полтава: ПУЕТ, 2019. – C. 158-160. 

14. Михайленко О.М., к.е.н. 

Лісіца В.В., к.е.н., доц. 

Михайленко О. М., Лісіца В. В. Потреба в оптимізації 

теоретичної та практичної підготовки студентів за сучасних 

умов//Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у 

підготовці сучасного фахівця: матеріали XLІІІ Міжнародної 

науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 

листопада 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2019. – C. 160-162. 

15. Юрко І.В., к.е.н., доц. Юрко І. В. Використання інтерактивних методів для 

розвитку підприємницьких компетентностей//Якість вищої 

освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного 

фахівця: матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної 

конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – 

Полтава: ПУЕТ, 2019. – C. 162-165. 

16. Іщейкін Т.Є.,  к.е.н. Іщейкін Т. Є. Особливості поведінки споживачів у 

соціальних мережах та мережі Інтернет//Якість вищої освіти: 

компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця: 

матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної 

конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – 

Полтава: ПУЕТ, 2019. – C. 287-289. 

17. Іщейкін Т.Є.,  к.е.н. 

Місюкевич В.І., к.е.н., доц. 

 

Іщейкін Т. Є., Місюкевич В. І. Поведінка споживача на 

ринку товарів та послуг та її вплив на ефективність 

діяльності підприємства//Якість вищої освіти: 

компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця: 

матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної 

конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – 

Полтава: ПУЕТ, 2019. – C. 291-293. 

18. Брацун А. О., ас. Брацун А. О. Модель поведінки споживача на ринку//Якість 

вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного 

фахівця: матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної 

конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – 

Полтава: ПУЕТ, 2019. – C. 314-316. 

Разом 18 

Тези у зарубіжних виданнях, які  

не включено до міжнародних наукометричних баз 

- - - 

Разом - 

Тези у виданнях на території України, які  

включено до міжнародних наукометричних баз 
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№ з/п  

Автор(и) 

(ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Повний бібліографічний опис документа 

SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection 

- - - 

Разом - 

Тези у зарубіжних виданнях, які  

включено до міжнародних наукометричних баз  

SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection 

- - - 

Разом - 

 

Таблиця 4. Показники цитованості у Web of Science 

№ 

з/п 

ПІБ НПП, науковий 

ступінь, вчене звання 

Загальна 

кількість 

публікацій 

Кількість 

публікацій 

з Data 

Citations 

Загальна 

сума 

цитувань 

Середнє 

значення 

цитування 

статті 

Індекс 

Хірша 

(h-

індекс) 

- - - - - - - 

 

Таблиця 5. Показники цитованості у Scopus 

№ 

з/п 

ПІБ НПП, науковий ступінь, вчене 

звання 

Загальна 

кількість 

публікацій 

Загальна 

кількість 

цитувань 

Індекс Хірша 

(h-індекс) 

- - - - - 

 

Таблиця 6. Показники цитованості у Google Scholar 

№ 

з/п ПІБ НПП, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Загальний показник Показник за останні п’ять років 

кількі 

сть 

публіка 

цій 

кількіс

ть 

цитува

нь 

Індекс 

Хірша 

(h-

індекс) 

i10-

Index 

кількі

сть 

публі

кацій 

кількіс

ть 

цитува

нь 

Індекс 

Хірша 

(h-

індекс) 

i10-

Inde

x 

1. Балабан П.Ю., 

к.е.н., проф. 

42 51 5 1 20 30 3 1 

2. Балабан М.П., 

к.е.н., доц. 

36 25 3 1 16 20 3 1 

3. Юрко І.В., к.е.н., 

доц. 

30 42 4 1 14 30 3 1 

4. Місюкевич В.І., 

к.е.н., доц.  

26 27 1 1 12 10 1 1 

5. Лісіца В.В., 

к.е.н., доц. 

27 39 4 1 17 27 3 1 

6. Іванов Ю.В., 

к.е.н., доц. 

23 27 2 1 19 18 2 1 

7. Михайленко 

О.М., к.е.н. 

27 22 2 1 10 18 2 1 

8. Іщейкін Т.Є., 

к.е.н. 

9 4 1 0 7 2 1 0 

 

Таблиця 7. Винахідницька діяльність кафедри 

№ 

з/п 

Назва 

документа 

Вид* Подання заявки 

на одержання 

документа 

Реєстрація 

одержаного 

документа в 

ПІБ 

автора 

Власник  
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державному 

реєстрі 

номер  термін 

подання 

номер дата 

не планувалося 
*види: охоронні документи на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, авторські свідоцтва; 

державні та відомчі стандарти 

 

Таблиця 8. Робота над дисертаціями 

№ 

з/п 
ПІБ, посада Тема дисертації  

Термін 

подання на 

розгляд 

кафедри/міжка

фед 

рального 

семінару 

Термін 

захисту 

На здобуття наукового ступеня доктора наук 

1. Іванов Ю.В., 

   доц. 

Система управління розвитком освіти в 

Україні в контексті формування 

постіндустріального суспільства 

 

2024 р. 

 

2025 р. 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) 

1. Картін М.В., 

аспірант 

«Організаційно-економічний механізм 

формування та підтримки лояльності 

клієнтів на підприємствах сфери послуг» 

 

2023 р. 2024 р. 

2.  Нікітенко Д.Ю.,  

аспірант 

«Організаційно-економічні засади 

інфраструктурного забезпечення 

діяльності підприємств малого та 

середнього бізнесу» 

2020 р. 2021 р. 

 

Таблиця 9. Робота наукових студентських об’єднань 
№ 

з/п 
Назва наукового 

студентського об’єднання 
Керівник 

наукового студентського 

об’єднання 

(ПІБ, посада, науковий 

ступінь, вчене звання) 

Кількість студентів, залучених 

до роботи 
всього у т.ч. 

українських іноземних 

1. Молодіжний бізнес-центр Юрко І.В., к.е.н., доц. 

 

32 30 2 

2. Науково-практичний 

студентський гурток 

«Сучасні проблеми розвитку 

внутрішньої торгівлі в 

Україні» 

Місюкевич В.І., к.е.н., 

доц. 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

- 

 

Таблиця 10. Участь студентів у наукових заходах (конкурсах, олімпіадах, 

стипендіальних програмах, конференціях тощо)  

№ 

з/п 

Науково-

педагогічний 

працівник – 

керівник (ПІБ, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

ПІБ студента Акаде

мічна 

група 

Назва заходу Дата, місце 

проведення 

Результат 

участі* 
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Українські студенти 
1. Балабан П.Ю., 

к.е.н., проф. 

 

Шиян Катерина 

Олександрівна 

ТКД-

11і 

VІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Мережевий 

бізнес: 

становлення, 

проблеми, 

інновації» 

19-20 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

2. Балабан П.Ю., 

к.е.н., проф. 

 

Сич Аліна 

Миколаївна 

ТЕМС

-11і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

3. Балабан П.Ю., 

к.е.н., проф. 

 

Степанова 

Єлизавета 

Олександрівна 

ТКД-

11і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

4. Балабан П.Ю., 

к.е.н., проф. 

 

Романов Олексій 

Михайлович 

ТКД-

61м 

Загальноуніверс

итетський 

конкурс 

дипломних 

робіт (проектів) 

випускників 

2018 року 

28.08.-11.10. 

2018 р. 

ПУЕТ 

диплом  

ІІ 

ступеню 

 

5. Балабан М.П., 

к.е.н., доц. 

 

Каленіченко 

Андрій 

Сергійович 

ТЕМС

-11і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 
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дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

6. Коросташов 

О.М., к.ю.н., 

доц.  

Шиян Катерина 

Олександрівна 

ТКД-

11і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

7. Юрко І.В.,  

к.е.н., доц. 

Горошко Ольга 

Геннадіївна 

МЗД-

21 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

8. Юрко І.В.,  

к.е.н., доц. 

Чижевська Софія 

Вікторівна 

МЕН-

21 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 
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товарознавства» 

9. Юрко І.В.,  

к.е.н., доц. 

Бабенко Карина 

Вігенівна 

МЕН-

21 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

10. Юрко І.В.,  

к.е.н., доц. 

Харченко Аліна 

Сергіївна 

МЕН-

21 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

11. Хурса М.М.,  

к.е.н., доц. 

Скубій Олена 

Сергіївна 

ТКДм-

51 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

диплом 

за І 

місце 

12. Хурса М.М.,  

к.е.н., доц. 

Панасевич 

Євгенія 

Миколаївна 

ТКДм-

51 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 
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2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

13. Хурса М.М.,  

к.е.н., доц. 

Терещенко Артем 

Олександрович 

ТКДм-

51 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

14. Хурса М.М.,  

к.е.н., доц. 

Голега Марина 

Миколаївна 

ТКД-

51м 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

15. Хурса М.М.,  

к.е.н., доц. 

Маляренко Юлія 

Василівна 

ТКД-

51м 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

16. Хурса М.М.,  Примасюк Віталій ТКД- VІІІ 19-20 квітня участь 



 13 

к.е.н., доц. Федорович 61м Міжнародна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Мережевий 

бізнес: 

становлення, 

проблеми, 

інновації» 

2018 р. 

ПУЕТ 

17. Лісіца В.В., 

к.е.н., доц. 

Корнєва Анастасія 

Олексіївна 

ТКД-

21 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

18. Лісіца В.В., 

к.е.н., доц. 

Рибакова Наталія 

Борисівна 

ТКД-

21 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

19. Лісіца В.В., 

к.е.н., доц. 

Мацаєнко 

Владислав 

Миколайович 

ТКД-

61м 

VІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Мережевий 

бізнес: 

становлення, 

проблеми, 

інновації» 

19-20 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

20. Михайленко 

О.М., к.е.н. 

Лисак Денис 

Григорович 

ТЕМС

-22і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 
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підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

21. Михайленко 

О.М., к.е.н. 

Ромашенко 

Альона 

Володимирівна 

ТЕМС

-22і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

22. Михайленко 

О.М., к.е.н. 

Порохнавець 

Дмитро Іванович 

ТКД-

61м 

VІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Мережевий 

бізнес: 

становлення, 

проблеми, 

інновації» 

19-20 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

23. Іщейкін Т.Є., 

к.е.н. 

Бикова Наталія 

Миколаївна 

ТЕМС

-22і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

24. Іщейкін Т.Є., 

к.е.н. 

Волкова Діана 

Геннадіївна 

ТЕМС

-22і 

XLI міжнародна 

наукова 

17-18 квітня 

2018 р. 

диплом 

за ІІІ 
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студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

ПУЕТ місце 

25. Брацун А.О., ас. Михайлик 

Анастасія 

Олександрівна 

ТЕМС

-41 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

диплом 

за ІІ 

місце 

26. Місюкевич В.І., 

к.е.н., доц. 

Єфіменко 

Маргарита 

Володимирівна 

ТКД-

51м 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

27. Місюкевич В.І., 

к.е.н., доц. 

Мариненко Анна 

Олександрівна 

ТКД-

21і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 
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розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

28. Місюкевич В.І., 

к.е.н., доц. 

Лисяк Маргарита 

Сергіївна 

ТКД-

21і 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

29. Місюкевич В.І., 

к.е.н., доц. 

Борисова Тетяна 

Олександрівна 

ТКД-

51м 

XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 

30. Криворучко 

О.С., к.е.н. 

Одинюк Тарас 

Іванович 

ТХ-31 XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

диплом 

за ІІІ 

місце 

31. Криворучко 

О.С., к.е.н. 

Берзан Крістіна 

Іванівна 

ТХ-31 XLI міжнародна 

наукова 

студентська 

конференція за 

17-18 квітня 

2018 р. 

ПУЕТ 

участь 
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підсумками 

науково-

дослідних робіт 

студентів за 

2017 рік 

«Актуальні 

питання 

розвитку 

економіки, 

харчових 

технологій та 

товарознавства» 

Іноземні студенти 

- - - - - - - 

*Результат участі: перемога (диплом за І-ІІІ місце); відзнака (подяка, диплом 

учасника, сертифікат тощо). 

 

Таблиця 11. Публікації студентів з України 

№ 

з/п 

ПІБ НПП (керівника), 

науковий ступінь, 

вчене звання 

ПІБ  

студента 

Акаде-

мічна 

група 

Повний бібліографічний опис 

документа 

Статті в ПУЕТ 

1.  Юрко І.В., к.е.н., доц. Куліненко І.В. ТКД-

61м 

Куліненко І.В. Мале торговельне 

підприємництво: регіональні 

проблеми і перспективи розвитку 

/Збірник наукових статей магістрів. 

Факультет товарознавства, торгівлі 

та маркетингу. Факультет харчових 

технологій, готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу: у 2 ч. – 

Полтава: ПУЕТ, 2018. – Ч. 1. –  С.73-

80. 
2. Місюкевич В.І., к.е.н., доц.  Скубій О.С. ТКД-

61м 

Скубій О.С. Мале аграрне 

підприємництво: проблеми 

становлення та тенденції розвитку 

/Збірник наукових статей магістрів. 

Факультет товарознавства, торгівлі 

та маркетингу. Факультет харчових 

технологій, готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу: у 2 ч. – 

Полтава: ПУЕТ, 2018. – Ч. 1. –  С. 

98-105. 

Разом 2 

Статті у виданнях на території України 

- - - - - 

Разом - 

Статті у зарубіжних виданнях 

- - - - - 

Разом - 

Тези в ПУЕТ 
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1. Балабан П.Ю., к.е.н., проф. 

 

Шиян Катерина 

Олександрівна 

ТКД-

11і 

Балабан П.Ю., Балабан М.П., Шиян 

К.О. Кооперативи як соціально 

орієнтована модель для розвитку 

людства: матеріали VIІІ 

Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Мережевий 

бізнес: становлення, проблеми, 

інновації» (м. Полтава, 19-20 квітня 

2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- 

С.59-61. 

2. Хурса М.М.,  к.е.н., доц. Скубій Олена 

Сергіївна 

ТКД-

51м 

Скубій О. С., Хурса М. М. 

Правильне юзабіліті інтернет-

магазину: актуальність і вплив на 

продаж: тези доповідей XLI 

міжнародної наукової студентської 

конференції  «Актуальні питання 

розвитку економіки, харчових 

технологій та товарознавства» за 

підсумками науково-дослідних робіт 

студентів за 2017 рік, присвяченої 

100-річчю Національної академії 

наук України (м. Полтава, 17–18 

квітня 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 

2018. – С. 237-239. – Текст укр., рос., 

англ. мовами.  

 3. Хурса М.М.,  к.е.н., доц. Примасюк 

Віталій 

Федорович 

ТКД-

61м 

Хурса М.М., Примасюк В.Ф. 

Характеристика окремих видів 

ринків України»: матеріали VIІІ 

Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Мережевий 

бізнес: становлення, проблеми, 

інновації» (м. Полтава, 19-20 квітня 

2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- 

С.92-96. 

4. Іщейкін Т. Є.,  к.е.н. Бикова Наталія 

Миколаївна 

ТЕМС-

22і 

Бикова Н. М., Іщейкін Т. Є. 

Тенденції та перспективи розвитку 

логістичних послуг в Україні: тези 

доповідей XLI міжнародної наукової 

студентської конференції  

«Актуальні питання розвитку 

економіки, харчових технологій та 

товарознавства» за підсумками 

науково-дослідних робіт студентів 

за 2017 рік, присвяченої 100-річчю 

Національної академії наук України 

(м. Полтава, 17–18 квітня 2018 

року). – Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 

239-242. – Текст укр., рос., англ. 

мовами.  
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5. Іщейкін Т. Є.,   к.е.н. Волкова Діана 

Геннадіївна 

ТЕМС-

22і 

Волкова Д. Г., Іщейкін Т. Є. 

Туристична галузь України та 

перспективи її розвитку: тези 

доповідей XLI міжнародної наукової 

студентської конференції  

«Актуальні питання розвитку 

економіки, харчових технологій та 

товарознавства» за підсумками 

науково-дослідних робіт студентів 

за 2017 рік, присвяченої 100-річчю 

Національної академії наук України 

(м. Полтава, 17–18 квітня 2018 

року). – Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 

242-245. – Текст укр., рос., англ. 

мовами.  

 6. Михайленко О.М., к.е.н. Порохнавець 

Дмитро Іванович 

ТКД-

61м 

Михайленко О.М., Порохнавець Д.І. 

Стан розвитку продовольчого 

рітейлу в Україні: матеріали VIІІ 

Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Мережевий 

бізнес: становлення, проблеми, 

інновації» (м. Полтава, 19-20 квітня 

2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018.- 

С.121-125. 

7. Лісіца В.В., к.е.н., доц. Мацаєнко 

Владислав 

Миколайович 

ТКД-

61м 

Мацаєнко В.М. Сутність та 

специфіка категорійного 

менеджменту як сучасного підходу 

до управління асортиментом: 

матеріали VIІІ Міжнародної 

науково-практичної Інтернет-

конференції «Мережевий бізнес: 

становлення, проблеми, інновації» 

(м. Полтава, 19-20 квітня 2018 року). 

– Полтава: ПУЕТ, 2018.- С.84-86. 

Разом 7 

Тези у виданнях на території України 

- - - - - 

Разом - 

Тези у зарубіжних виданнях 

- - - - - 

Разом - 

 

Таблиця 12. Публікації іноземних студентів 

№ 

з/п 

ПІБ НПП (керівника), 

науковий ступінь, 

вчене звання 

ПІБ  

студента 

Акаде-

мічна 

група 

Повний бібліографічний опис 

документа 

Статті в ПУЕТ 

- - - - - 

Разом - 

Статті у виданнях на території України 

- - - - - 

Разом - 
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Статті у зарубіжних виданнях 

- - - - - 

Разом - 

- - - - - 

Тези в ПУЕТ 

- - - - - 

Разом - 

Тези у виданнях на території України 

- - - - - 

Разом - 

Тези у зарубіжних виданнях 

- - - - - 

Разом - 

 

Таблиця 13. Запрошено вчених для обміну досвідом із українських та закордонних ЗВО, 

наукових установ, провідних фахівців підприємств і організацій  

№ 

з/п  

Проведено заходи щодо обміну досвідом з українськими та 

закордонними ЗВО та науковими установами, 

підприємствами, організаціями, спеціальність (напрям 

підготовки), курс 

ПІБ, посада, місце 

роботи, науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Термін 

проведення 

не планувалося 

 

Таблиця 14. Участь науково-педагогічних працівників кафедри в обміні досвідом з 

українськими та закордонними ЗВО, науковими установами, підприємствами, 

організаціями 

№ 

з/п  

Проведено заходи щодо обміну досвідом з українськими та 

закордонними ЗВО та науковими установами, 

підприємствами, організаціями, спеціальність (напрям 

підготовки), курс 

ПІБ, посада, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Термін 

проведення 

1. Обмін досвідом в організації роботи ресторанного бізнесу на 

базі ресторану «Су Шуй Бай Хе», м. Лоян, КНР; 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа», «Харчові 

технології» 1-4 курси 

Іванов Ю.В., доц., 

к.е.н. 

травень 

2018 р. 

 

Таблиця 15. Отримання грантів науково-педагогічними  працівниками кафедри  

№ 

з/п 

ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання 

Грантодавець та опис грантової 

програми 

Стан роботи за 

проектом 

- - - - 

 

 


