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1 

 

Кальченко 

Сергій 

Володимиро-

вич 

 

(голова) 

 

1977 

 

Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки Ук-

раїни, доцент кафе-

дри економічної 

теорії 

 

Доктор економіч-

них наук, спеціа-

льність 08.00.04 - 

економіка та уп-

равління підпри-

ємствами (за ви-

дами економічної 

діяльності), рік 

присудження 2015 

 

Доцент  

кафедри 

економіч-

ної тео-

рії,рік при-

своєння 

2011 

 

08.00.04 

 

1. Кальченко С.В. Розвиток особис-

тих селянських господарств в умовах 

системних трансформацій аграрного 

сектору: монографія / Кальченко 

С.В. Мелітополь:Люкс, 2014. – 408с.  

2. Кальченко С.В. Оптимізація кла-

сифікації господарств населення/С.В. 

Кальченко// Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехно-

логічного університету (економічні 

науки). – Мелітополь:Люкс. - 2014 - 

№1 (25). – С.126-130 

3. Кальченко С.В. Сучасні перспек-

тиви селянських домогосподарств  / 

С.В. Кальченко. – Актуальні про-

блеми економіки / За ред. М.М. Єр-

мошенка. – 2013. - №12(150). – Київ, 

ТОВ "Наш формат". – С.147-153. 
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2 

 

Легеза 

Дар‘я  

Георгіївна 

 

(заступник  

голови) 

 

1978 

 

Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет Міністерства 

освіти і науки Ук-

раїни,  

завідувач кафедри 

маркетингу 

 

Доктор економіч-

них наук, спеціа-

льність 08.00.04 – 

економіка та уп-

равління підпри-

ємствами (за ви-

дами економічної 

діяльності), 2013 

 

Доцент  

кафедри  

маркетингу 

та мене-

джменту, 

рік присво-

єння 2011 

 

08.00.04 

 

1. Легеза Д.Г. Конкурентоспромож-

ність  продукції сільськогосподарсь-

ких підприємств: монографія / Леге-

за Д. Г. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 

396 с. 

2. Legeza D. Мanagement of 

competitiveness of dairy enterprises / 

D. Legeza // Збірник наукових праць 

ТДАТУ (економічні науки). – Мелі-

тополь, 2014. – № 3(27).– С. 5-12 

3. Legeza D. Farm concentration 

influence on the level of market 

competition / D. Legeza, E. 

Grishchenko // Збірник наукових 

праць ТДАТУ (економічні науки). – 

Мелітополь, 2013. – № 2(22). Т.2.– С. 

13-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 

 

3 

 

Косторной 

Сергій 

Володимиро-

вич 

 

(вчений 

секретар) 

 

1982 

 

Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки Ук-

раїни, доцент кафе-

дри фінансів і кре-

диту 

 

Кандидат еконо-

мічних наук, спе-

ціальність 

08.00.04 - еконо-

міка та управлін-

ня підприємства-

ми (за видами 

економічної дія-

льності), рік при-

судження 2011 

 

доцент  

кафедри  

фінансів і 

кредиту, 

рік присво-

єння 2014 

 

08.00.04 

 

1. Кісіль М. І., Косторной С. В. Уп-

равління капіталом у сільськогоспо-

дарських підприємствах в умовах 

орендних відносин / М. І. Кісіль, С. 

В. Косторной // Економіка АПК. – 

2011. – №8. – С. 82-89. 

2. Косторной С. В. Методичні під-

ходи до визначення ефективності 

управління капіталом у сільськогос-

подарських підприємствах в умовах 

орендних відносин / С. В. Косторной 

// Науковий вісник: Фінанси, банки, 

інвестиції – 2011 – №3 – C. 44-46 

3. Косторной С. В. Формування фі-

нансових ресурсів сільськогосподар-

ських підприємств / С. В. Косторной 

// Збірник наукових праць Таврійсь-

кого державного агротехнологічного 

університету (економічні науки) / За 

ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: 

Вид-во Мелітопольська типографія 

"Люкс", 2012. – №4(20). – С. 168-173 
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4 

 

Нестеренко 

Світлана 

Анатоліївна 

 

 

1960 

 

Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки Ук-

раїни, завідувач 

кафедри організації 

та управління  

соціально-

економічними  

системами 

 

Доктор економіч-

них наук, спеціа-

льність 08.00.04 - 

економіка та уп-

равління підпри-

ємствами (за ви-

дами економічної 

діяльності), рік 

присудження 2014 

 

Професор 

кафедри 

організації 

та управ-

ління соці-

ально-

економіч-

ними сис-

темами рік 

присвоєння 

2015 

 

08.00.04 

 

1.  Нестеренко С.А. Конкуренто-

спроможність  сільськогосподарсь-

ких підприємств:управлінський ас-

пект: Монографія/ С.А. Нестерен-

ко.- Київ, 2012. – 483 с. 

2. Нестеренко С.А. Формування ре-

зультативної системи управління 

конкурентоспроможністю підпри-

ємств: методологічний аспект: Мо-

нографія/ О.Д.Гудзинський,  С.А. 

Нестеренко.- Львів: «Ліга-Прес», 

2014. – 420 с. 

3. Нестеренко С.А.  Кластерный под-

ход как одна из эффективных систем 

управления конкурентоспособнос-

тью сельскохозяйственных предпри-

ятий / С.А. Нестеренко// Вестник Бе-

лорусской государственной 

сельскохозяйственной академии / 

БГСХА. – Горки, 2014. – № 48. – 

С.30-35  
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5 

 

Буряк  

Руслан  

Іванович 

 

1978 

 

Національний уні-

верситет біоресур-

сів і природокорис-

тування України, 

Міністерство осві-

ти і науки 

України, професор 

кафедри маркетин-

гу та міжнародної 

торгівлі 

 

Доктор економіч-

них наук, спеціа-

льність 08.00.04 - 

економіка та уп-

равління підпри-

ємствами (за ви-

дами економічної 

діяльності), рік 

присудження 2014 

 

Доцент ка-

федри мар-

кетингу та 

міжнарод-

ної торгів-

лі, рік при-

своєння 

2006 

 

08.00.04 

 

1. Буряк Р.І. Сталий розвиток аграр-

них підприємств: методологія дослі-

дження / Р.І. Буряк // Агроінком.  – № 

1-3’2013. – 2013. – 100 с. – С. 88-92.  

2. Буряк Р.І. Інтегрована система 

менеджменту як основа забезпечення 

сталого розвитку підприємства агра-

рного сектору України / Р.І. Буряк // 

Вісник Академії праці і соціальних 

відносин Федерації профспілок Ук-

раїни.  – № 3-4. – 2015. – С. 36-44. 

3. Буряк Р.І. Розвиток системи ме-

неджменту якості діяльності підпри-

ємств аграрного сектору: Моногра-

фія / Р.І. Буряк, Л.В. Забуранна. – К.: 

ЦП «Компринт», 2015. – 526 с. (осо-

бистий внесок автора 450 с.).  
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нова, в якій 

створена 

рада) 

 

6 

 

Збарський  

Василь  

Кузьмич 

 

 

1947 

 

Національний уні-

верситет біоресурсів 

і природокористу-

вання України,  

м. Київ, професор 

кафедри економіки 

підприємств  

ім. проф. І.Н. Рома-

ненка 

 

 

Доктор економіч-

них наук, 08.07.02, 

Економіка сільсь-

кого господарства 

і АПК рік прису-

дження 2006 

(трансформовано 

у 08.00.04) 

 

професор 

кафедри 

економіки 

підпри-

ємств ім. 

проф. І.Н.     

Романенка,  

рік присво-

єння  

2008 р. 

 

08.00.04 

 

1. Збарський В. К. Удосконалення 

інноваційної підприємницької діяль-

ності в аграрній сфері України / В. К. 

Збарський, М. Ф. Бабієнко // Вісник 

аграрної науки. – 2014. – № 9. – С. 

54–61 

2. Збарський В. К. Конкуренто-

спроможність сільськогосподарських 

підприємств / В.К.Збарський // Еко-

номіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 

147-150 

3.Збарський В. К. Ефективність ви-

робництва свинини у с.-г. підприємс-

твах / В. К. Збарський // Вісник агра-

рної науки. – 2015. – № 4. – С. 54–59. 
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нова, в якій 

створена 

рада) 

 

7 

 

Синяєва  

Людмила  

Василівна 

 

1946 

 

Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки Ук-

раїни,  професор 

кафедри організації 

та управління соці-

ально-

економічними  

системами 

 

Доктор економіч-

них наук, спеціа-

льність 08.00.07- 

демографія, еко-

номіка праці, со-

ціальна економіка 

і політика, рік 

присудження 

 2009 

 

 

Професор 

кафедри 

організації 

та управ-

ління соці-

ально-

економіч-

ними сис-

темами, 

рік присво-

єння  2015 

 

08.00.04 

 

1. Синяєва Л.В. Науково-практичні 

дослідження обліково-

інформаційного забезпечення ефек-

тивного розвитку аграрного сектору 

економіки Кол. монографія. – / За 

редакцією Л.В.Синяєвої, 

О.В.Вороновської. – Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольсь-

кої міської друкарні, 2013. – 728 с.   

2. Синяєва Л.В.  Сборник учебных 

кроссвордов по дисциплине «Эконо-

мика труда и социально-трудовые 

отношения». Свідоцтво про реєстра-

цію авторського права на твір № 

52068 від 07.11.2013 

3. Синяєва Л.В. Напрями збільшення 

витрат на оплату праці в кризових 

умовах 

Збірник наукових праць ТДАТУ 

(економічні науки) / За ред. М.Ф. 

Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Ме-

літопольська типографія «Люкс», 

2014 - №1 (25), – С. 217-225. 

 

 

 

Спеціалізо-

вана 

Вчена рада 

Д11.051.03 

у 

Донецько-

му націона-

льному уні-

верситеті 

(м.Вінниця) 

спеціаль-

ність 

08.00.07 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 

 

8 

 

Череп  

Алла  

Василівна 

 

1960 

 

Запорізький націо-

нальний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки 

України, декан 

економічного  

факультету 

 

Доктор економіч-

них наук, спеціа-

льність 08.00.04, 

рік присудження 

2009 

 

Професор 

за кафед-

рою фінан-

сів і креди-

ту, рік при-

своєння 

2010 

 

08.00.04 

 

1. Череп А.В.  Удосконалення антик-

ризового управління діяльністю під-

приємства / А.В. Череп,  Волянська 

А.І. // Методичні підходи до управ-

ління проектами в умовах глобаліза-

ційних викликів: монографія. за ред. 

Череп А.В. -Запоріжжя: Запорізький 

національний університет, 2013 –

167с. – С. 62- 68. 

2. Череп А.В. Ефективність іннова-

цій та науково- технічного прогресу 

на підприємствах харчової промис-

ловості / А.В. Череп, Васильєва С.І. // 

Кривий Ріг: Видавництво «Діоніс» 

Видавець ФОП Чернявський Д.О., 

2013 -  238 с.  

3. Череп А.В. Методичні підходи до 

визначення показників стабільності 

та зростання кластера підприємств 

харчової промисловості Науковий 

вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі,  серія «Еконо-

мічні науки». - № 3 (59), 2013 – 

С.105-110  

 

 

К 17.051.08 

Запорізь-

кий націо-

нальний 

універси-

тет. Шифр 

спеціаль-

ності 

08.00.04. 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 

 

9 

 

Яворська  

Тетяна  

Іванівна 

 

1963 

 

Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки 

України, завідувач 

кафедри економіки 

підприємств 

 

Доктор економіч-

них наук, спеціа-

льність 08.00.04- 

економіка та уп-

равління підпри-

ємствами (за ви-

дами економічної 

діяльності),, рік 

присудження 2013 

 

Професор 

кафедри 

економіки 

підпри-

ємств рік 

присво-

єння, 2014 

 

08.00.04 

 

1. Яворська Т. І. Удосконалення ди-

ференціації сільського господарства 

за розміром суб’єкта підприємниць-

кої діяльності / Т. І. Яворська // Еко-

номіка АПК. - 2013. - № 12. - С. 71-

74 

2. Яворська Т. І. Трансформація осо-

бистих селянських господарств у 

підприємницькі структури / Т. І. 

Яворська, І. Б. Франчук //Збірник на-

укових праць ТДАТУ (економічні 

науки)  – Мелітополь: Вид-во Мелі-

топольська типографія «Люкс», 

2014. – № 3 (27). С. 48-51. 

3. Яворська Т. І. Вплив витрат і ціни 

реалізації на ефективність виробниц-

тва молока в сільськогосподарських 

підприємствах регіону / 

Т.І.Яворська, Л.А.Загнітко // Еконо-

міка АПК. - 2015. - № 6. - С. 53-57. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 

 

10 

 

Карман  

Сергій  

Вікторович 

 

1974 

 

Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки 

України, декан фа-

культету економіки 

та бізнесу 

 

Кандидат економі-

чних наук, спеціа-

льність 08.07. 02 - 

Економіка сільсь-

кого господарства і 

АПК,   рік прису-

дження 2003 

(трансформовано 

у 08.00.04) 

 

Доцент ка-

федри еко-

номічної 

теорії рік 

присво-

єння, 2006 

 

08.00.04 

 

1.  Карман С. В. Подходы к опреде-

лению категории экономического 

роста / С. В. Карман, Т. С. Горбань // 

Збірник наукових праць Таврійсько-

го державного агротехнологічного 

університету (економічні науки). - 

2014. - № 1. - С. 280-282.  

2.  Карман С. В. Экономическая су-

щность понятия "потенциал" / С. В. 

Карман, А. Н. Богатырева // Пробле-

ми і перспективи розвитку підприє-

мництва. - 2014. - № 1. - С. 232-237.  

3.  Карман С. В.  Методология опре-

деления понятия «домохозяйство»  / 

С. В. Карман // Збірник наукових 

праць Таврійського державного аг-

ротехнологічного університету (еко-

номічні науки). - 2011. - № 1. - С. 

232-240.  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 
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Кочетков  

Олексій 

 Васильович 

 

1955 

 

Луганський націо-

нальний аграрний 

університет, Мініс-

терство освіти і на-

уки України, заві-

дувач кафедри ста-

тистики та еконо-

мічного аналізу 

 

Кандидат еконо-

мічних наук, спе-

ціальність – 

08.00.05 

Диплом виданий 

ВАК СРСР в 1985р. 

(трансформовано в 

08.00.04) 

 

Професор 

кафедри 

статистики 

та еконо-

мічного 

аналізу, рік 

присвоєння 

2015 

 

08.00.04 

 

1. Кочетков О.В. Инструментальное 

обеспечение стратегий развития рас-

тениеводческих предприятий в усло-

виях рискованного земледелия / О.В. 

Кочетков // Вестник Донского госу-

дарственного аграрного университе-

та. – 2011. – №3. – С. 65-69. 

2. Кочетков О.В. Комплексна оцінка 

фінансово-економічного стану сіль-

ськогосподарських підприємств / 

О.В. Кочетков //Зб. наук. пр. Луган. 

нац. аграр. ун-ту / за ред. 

В. Г. Ткаченко. – Луганськ : Вид-во 

«Елтон-2», 2012. – №4. – С. 135-141. 

3. Кочетков О.В. Модель оптимізації 

розширеного відтворення ресурсів 

сільськогосподарських підприємств / 

О.В. Кочетков // Науковий вісник Лу-

ганського національного аграрного 

університету, Луганськ: «Елтон-2», 

2014. – №59. – С. 143–149. 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 

12 Прус 

Юрій  

Олександрович 

1967 Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки 

України, начальник 

науково-дослідної 

часини 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність 

08.00.04 - еконо-

міка та управлін-

ня підприємства-

ми (за видами 

економічної дія-

льності), рік при-

судження 

2012 

Доцент 

кафедри  

аналізу та 

конторо-

лінгу, 

рік  

присвоєння 

2014 р. 

08.00.04 1. Прус Ю. О. Аналіз стану технічно-

го забезпечення галузі рослинництва 

в Запорізькій області /Прус Ю.О./ 

Вісник Хмельницького національно-

го університету. Економічні науки. – 

2013. – №4. – Т.1. – 276 с., С. 199–

208. 

2. Прус Ю. О. Аналіз організаційної 

структури аграрного виробництва в 

Запорізькій області /Прус Ю.О./ Збі-

рник наукових праць. Луцький наці-

ональний технічний університет Ви-

пуск 10 (37). Ч.1. – Редкол.: відп. ред. 

д.е.н., професор Герасимчук З.В. – 

Луцьк, 2013. – 556 с., С.437-445. 

3. Прус Ю. О. Визначення мінімаль-

ної ціни реалізації продукції рослин-

ництва /Прус Ю.О./ Збірник науко-

вих праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

(економічні науки) / За ред.. М.Ф. 

Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Ме-

літопольська типографія «Люкс», 

2014. – № 2 (26) – С. 175-182. 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 

13 Розуменко  

Світлана  

Миколаївна 

1972 Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки 

України, доцент 

кафедри організації 

та управління  

соціально-

економічними  

системами 

Кандидат еконо-

мічних наук, спе-

ціальність 

08.07.02 – еконо-

міка сільського 

господарства і 

АПК, рік прису-

дження 2005 

(трансформовано 

у 08.00.04) 

Доцент  

кафедри 

організації 

виробниц-

тва та аг-

робізнесу, 

рік присво-

єння 2007 

08.00.04 1. Розуменко С. М. Напрями енерго-

збереження в молочному скотарстві / 

С.М. Розуменко, А.М. Брагінець // Збі-

рник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного уні-

верситету (економічні науки) – Ме-

літополь: Вид-во Мелітопольська 

типографія «Люкс», 2013. - №1 (21), 

том 1. - С.91-97 

2. Розуменко С. М. Теоретичні підхо-

ди до визначення сутності потенціалу 

підприємства як економічної  категорії 

/ С.М. Розуменко //Збірник наукових 

праць Таврійського державного аг-

ротехнологічного університету (еко-

номічні науки) – Мелітополь: Вид-во 

Мелітопольська типографія «Люкс», 

2013. - №3 (23). - С.170-172 

3. Розуменко С. М. Основні фактори 

формування та розвитку потенціалу 

підприємства / С.М. Розуменко // Збір-

ник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного уні-

верситету (економічні науки). – Ме-

літополь: Вид-во Мелітопольська 

типографія «Люкс», 2013. - №4 (24). 

- С.199-201 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 

 

14 

 

Трусова  

Наталія  

Вікторівна 

 

1974 

 

Таврійський дер-

жавний агротехно-

логічний універси-

тет, Міністерство 

освіти і науки 

України, завідувач 

кафедри обліку і 

оподаткування 

 

Доктор економіч-

них наук, спеціа-

льність 08.00.08 

Гроші, фінанси і 

кредит, рік прису-

дження 2016 

 

Кандидат еконо-

мічних наук,  

спеціальність 

08.07.02 - Еконо-

міка сільського 

господарства і 

АПК,  рік прису-

дження 2000 

(трансформовано 

у 08.00.04) 

 

Доцент ка-

федри бух-

галтер-

ського об-

ліку і ауди-

ту, рік при-

своєння 

2003 

 

08.00.04 

 

1. Трусова Н. В. Тактичні і стратегі-

чні аспекти розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств при форму-

вання фінансового потенціалу / Н.В. 

Трусова // Вісник Львівського націо-

нального аграрного університету. – 

2014.– № 21 (1). - С. 56-61 

2. Трусова Н. В. Методологія плану-

вання фінансового потенціалу підп-

риємств аграрної сфери / Н.В. Трусо-

ва// Економіка і фінанси. – 2014. - 

№8-9. – С. 21-26. 

3. Трусова Н. В. Формування фінан-

сового потенціалу сільськогосподар-

ських підприємств: монографія / Н. 

В. Трусова. – Мелітополь: Видавни-

чий будинок Мелітопольської місь-

кої друкарні, 2015. – 354 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце основної 

роботи, 

підпорядкування, 

посада 

Науковий ступінь, 

шифр спеціальнос-

ті, за якою захище-

на дисертація із за-

значенням спеціа-

льності, в яку вона 

трансформована, 

рік присудження 

Вчене 

звання (за 

спеціальніс-

тю, кафед-

рою), рік 

присвоєння 

Шифр 

спеціаль-

ності в 

раді 

Основні праці (назви 3 наукових моног-

рафій, статей, опублікованих за спеціа-

льністю, за якою фахівця пропонується 

включити до складу ради) 

Членство в 

інших спец-

радах (шифр 

ради, уста-

нова, в якій 

створена 

рада) 

15 Судомир  

Світлана  

Михайлівна 

 

1972 Відокремлений 

підрозділ Націона-

льного університе-

ту біоресурсів і 

природокористу-

вання України «Бе-

режанський агро-

технічний інсти-

тут», Міністерство 

освіти і науки Укра-

їни, доцент кафедри 

економіки підпри-

ємства, 

м. Бережани  

(Тернопільська 

обл.) 

Кандидат 

економічних наук, 

08.00.04 – еконо-

міка, та управлін-

ня підприємства-

ми (за видами 

економічної дія-

льності), рік при-

судження  2009 

Доцент  

кафедри 

менеджменту, 

рік присво-

єння 2011  

08.00.04 1. Судомир С.М  Формування сис-

теми управління розвитком сільсько-

господарських підприємств: теорія, 

методологія: [монографія] / Судо-

мир С.М. – К.: ЦП «Компринт», 

2015. – 483 с. 

2. Cудомир С.М. Результативне уп-

равління соціально-економічними 

системами аграрного сектору еконо-

міки: [монографія]. – К.: ЦП «Комп-

ринт», 2015. – 113 с. 

3. Судомир С. М. Синергетический 

подход в управлении стратегическим 

развитием предприятий / Судомир С. 

М. // Вестник Белорусской государс-

твенной сельскохозяйственной ака-

демии. – 2014. – №2.  – С. 16–22.  
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