
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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Примітки* 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Строченко 
Наталія 
Іванівна 

Декан факультету 
економіки і 
менеджменту, 
професор 

кафедри 
економіки 

Харківський 
сільськогосподар-
ський інститут ім. В.В. 
Докучаєва, 1984р., 

спеціальність -
«Бухгалтерський  
облік і аналіз 
господарської 
діяльності у 
сільському  
господарстві» 
кваліфікація –
економіст по 

бухгалтерському 
обліку у сільському 
господарстві  

Кандидат економічних наук, 
08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами 
(за видами економічної 

діяльності),  
Тема кандидатської 
дисертації: «Стан і 
ефективність виробництва 
овочів відкритого ґрунту в 
умовах переходу до ринкової 
економіки на прикладі 
господарств Сумської 
області» 

Диплом КН № 011914 
від 17.10.1996 р. 
Професор кафедри економіки, 
2016 р.  
Атестат 12ПР № 011574 

Економіка підприємства 
(30 год.) 
 

Електронний навчальний курс «Управління 
проектами місцевого розвитку – 6» (10 
листопада - 10 грудня 2016р.). Сертифікат № 
eA2BCSqF8e від 10.12.2016р. 

Електронний навчальний курс «Управління 
проектами місцевого розвитку – 7» (25 
вересня-25 жовтня 2017 р.). Сертифікат № 
zKFLDkKFco від 01.11.2017 р. 
Українська школа законотворчості Інституту 
законодавства Верховної Ради України, тема 
«Актуальні питання реформування системи 
місцевого самоврядування» (11 - 25 квітня 
2018р.) свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  № 12 СПВ 182826 від 25.04.2018 
року 
Підвищення кваліфікації в Інституті 
підвищення кваліфікації керівних кадрів 
Національної академії державного управління 
при Президентові України за спеціальною 
короткостроковою програмою підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 

працівників за спеціальністю 281 "Публічне 
управління та адміністрування" з 05 по 12 
березня 2021 року, обсяг - 30 годин 
(Реєстраційний № НА 23696843/00096921) 
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10,11,12,14,19,20 

 

 

 



Підтвердження рівня наукової та професійної активності 

(відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти) 

 

Професор кафедри економіки, декан факультету економіки і менеджменту  

Строченко Наталія Іванівна 

 
№ 

з/п 

Назва показника Відомості про виконання 

1 наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection; 

Strochenko, Natalia, Koblianska, Inna, and Markova, Olena.  2017.  Structural Transformations in Agriculture as Necessary 

Condition for Sustainable Rural Development in Ukraine.  Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume 
VIII,  Spring, 1(23):  237  –  249. DOI:  10.14505/jarle.v8.1(23).27. Available from: 

http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index Scopus 

Plastun A., Strochenko N., Zhmaylova O., Sliusareva L., Bashlay S. Momentum and contrarian effects in the Ukrainian stock 

market: case of daily overreactions. Investment Management and Financial Innovations. 2020. Vol. 17(1). P. 24-34. Doi: 

http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(1). 2020.03 

 

Всього наукових публікацій 155, в тому числі: 

1. Строченко Н.І. Розвиток екологічного маркетингу: інноваційні засади та стандартизація / Н.І. Строченко // 

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 

Гижицького. Серія: економічні науки. – Львів, 2014. – том 16, №1 (58), частина 2. – С. 163 – 167.  

2. Строченко Н.І. Методологія розвитку превентивного  нормативного забезпечення екологізації економіки. / Н.І. 
Строченко // Вісник НУВГП, випуск 4 (68). - Рівне 2014. - С. 391-400   

3. Строченко Н.І. Організаційно-інституційні основи адаптації законодавчо-нормативних документів України до 

права навколишнього природного середовища ЄС / Н.І. Строченко // Вісник Сумського національного аграрного 

університету: науковий журнал. - Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський національний аграрний університет. - 

Суми: СНАУ, 2014. - Вип. 5 (60). - С. 192-197.  

4. Строченко Н.І. Економічні аспекти зростання експорту продукції АПК України у контексті запровадження 

стандартів із вуглецевої сертифікації / Н.І. Строченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Економіка. Випуск 7 (160) – К., 2014, С. 75-79  

5. Строченко Н.І. Innovation investment principles harmonizing legal and regulatory documents. / Н.І. Строченко // 

Маркетинг  і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2014. - № 4. – 226 с. - С. 153-162  

6. Строченко Н.І. Адаптація законодавчо-нормативних документів України до ЄС. / Н.І. Строченко, П.М. Скрипчук 

// Збірник наукових праць «Стратегія і тактика державного управління». Випуск 1. Рівне: НУВГП. - 2014. - С.17 – 21. 
Маркетинг і менеджмент інновацій, 2014, № 4 - С. 153-162 

7. Строченко Н.І. Адаптація законодавчо-нормативних документів: зелені технології у продовольчому секторі 

економіки / Н.І. Строченко, П.М. Скрипчук, О.Ю.  Судук //  Науковий збірник «Інтегроване управління водними 

ресурсами: дослідження, інновації, освіта». К.: ДІА, 2014. - С.110-118  

8. Строченко Н.І. Підвищення ефективності розвитку галузі рослинництва в умовах глобалізації / Н.І. Строченко, 

В.В. Свинаренко // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Економіка і менеджмент» 

http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index


Випуск 8 (61) – 2014 – с. 45-50  

9. Строченко Н.І. Економічне регулювання просторових відмінностей у соціально-економічному розвитку регіонів /  

Н.І. Строченко, В.Ю. Медвідь // “Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2015.  – Вип. 8 

(65). –  С. 216-220. 

10. Строченко Н.І. Впровадження механізму аутсорсингу, як засобу забезпечення ефективного функціонування 

сільськогосподарського підприємства / Н.І. Строченко, В.Ю. Медвідь, К.М. Кутах // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Вип. 1(49). Том 1. – Ужгород . – 2017. – С.  199-205. 

11. Koblianska, I., Kalachevska, L., Minta, S., Strochenko, N., & Lukash, S. (2021). Modelling and forecasting of potato 

sales prices in Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(4), 160-179. 
https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.09 

2 наявність одного патенту на винахід або 

п’яти деклараційних патентів на винахід чи 

корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір 

 

3 наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

1. Строченко Н.І. Регіональна економіка: навчальний посібник / Строченко Н.І., Василенко В.М., Яркова Н.І., 

Медвідь В.Ю. та ін.; за ред. Василенко В.М. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 633 с.   
2. Строченко Н.І. Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм 

реалізації. Монографія / Скрипчук П.М., Строченко Н.І., Рибак В.В. та ін../ за редакцією Скрипчука П.М. – Рівне: 

НУВГП, 2014. – 454с. 

3. Строченко Н.І. Сучасні тенденції інноваційного розвитку природних та економічних систем: екологічна 

стандартизація і сертифікація / Н.І. Строченко // Сучасні тенденції управління розвитком організаційно – 

економічних систем (новий погляд): колективна монографія / за загальною редакцією д.е.н., професора Р.Р. 

Тіміргалеєвої. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. - С. 69 – 84. 

4. Строченко Н.І. Теоретико-методологічні засади виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської 

продукції / Н.І. Строченко // Основні пріоритети розвитку АПК у контексті економічної продовольчої та 

енергетичної безпеки країни: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2014. – Ч. 1. – С. 71-81. 

5. Строченко Н.І. Механізми підвищення податкового потенціалу діяльності фізичних осіб – підприємців / Н.І. 
Строченко//  Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика: колективна монографія - 

Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – С. 250-258. 

6. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія за наук.ред. проф. 

Хлобистова Є.В. -  Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А, 2014.  –  540 с. 

7. Развитие АПК на основе рационального природопользования: экологический, социальный и экономический 

аспекты. коллективная монографія под общ. ред.П.Писаренка . - Междунарoдный издательский дoм LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014. – 278 с.   

8. Строченко Н.І. Еколого-економічне оцінювання ефективності управління інноваціями в адаптації й гармонізації 

нормативних документів / Н.І. Строченко //Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: 

колективнамонографія за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. -  Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 

480 с. 



9. Строченко Н.И. Системная сущность экологической стандартизации качества окружающей среды / Н.И. 

Строченко // Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к  обеспечению: 

колективная монография под общ. ред. д-ра экон. наук, професора О.В. Прокопенко. - Польща: «Drukarnia i Studio 

Graficzne Omnidium», 2014. – 480 с., С.123-135 

10. Строченко Н.І. Планування і контроль на підприємстві: навчальний посібник / Н.І. Строченко, І.І. Коблянська - 

Суми: СНАУ, 2015.–229 с.  

11. Строченко Н.І. Економіка аграрного виробництва: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 

6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» денної та заочної форм навчання: 

навчальний посібник / Н.І. Строченко, І.М. Мазій - Суми: СНАУ, 2015. – 150 с.  
12. Строченко Н.І. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: [монографія] / Н.І. Строченко, І.В. 

Лозинська, Т.А. Клочко. - Суми: СНАУ, 2015. – 379 с. 

13. Строченко Н.І. Перспективи розвитку ресурсного потенціалу аграрних формувань за умов економічних 

трансформацій [Текст]: [Монографія] / Н.І. Строченко, С.І. Терещенко. Суми, 2015. – С. 305. 

14. Строченко Н.І. Кластеризація як один із шляхів удосконалення економічних засад адаптації 

сільськогосподарських підприємств / Н.І. Строченко, А.М. Бричко.– Детермінанти соціально-економічного розвитку 

підприємств: монографія. Вип. 3 / за наук. ред. канд. екон. наук, професора Строченко Н. І., канд. екон. наук, 

доцента Пилипенка В.В, канд. екон. наук, доцента Ковальової О.М. - Суми, «Сумський національний аграрний 

університет», 2016. – 311 с. – С. 284-295 

15. Строченко Н.І. Роль обліку в системі управління підприємства /  Актуальні питання обліку, аудиту та 

оподаткування сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / загальна редакція О.П. Славкової. – 
Суми: В-во: ПП Вінніченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. – С. 9-18  

16. Строченко Н.І. Економічні засади адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації: монографія 

/ А.М. Бричко, Н.І. Строченко // Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018. – 227 с. 

17. Строченко Н.І. Важелі та принципи територіального управління регіональним розвитком в контексті 

євроінтеграції / Н.І. Строченко, В.Ю.  Медвідь // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: 

монографія.    Вип. 4 / за наук. ред. Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. – Суми, «Сумський 

національний аграрний університет», 2018. – 342 с. - С. 251-268. 

18. Маслак О.М., Маслак Н.Г., Строченко Н.І., Куценко І.В. Організаційно-економічні аспекти розвитку зернового 

господарства Сумської області. Монографія. – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2019. – 316 с. 

(затверджено Вченою радою СНАУ 26.12.2018 року). 

19. Строченко Н.І. Створення кооперативів як запорука розвитку регіональних економічних систем / Н.І. Строченко, 

К.М. Кутах / Діагностика функціонування регіональної економічної системи: монографія. / за наук. ред. Данька Ю.І., 
Медвідь В.Ю., Ковальової О.М. – Суми, «Університетська книга», 2019.  

20. Фінансове управління агропромислового виробництва: навчальний посібник / Маслак Н. Г., Маслак О. М., 

Строченко Н. І., Лукаш С. М., Геєнко М. М., Рибіна Л. О., Самошкіна І. Д., Шалигіна І. В., Мельник М. І. Суми : 

СНАУ, 2020. 330 с. 

21. Строченко Н.І. Економіка підприємств: навчально-методичний посібник. Строченко Н.І., Жмайлова О.Г. Клочко 

Т.А. Cуми: Сумський національний аграрний університет, 2020. 100 с. 

22. Strochenko N., Maslak N., Lukash S. Innovative teaching and learning Methods in higher education: textbook - Sumy, 

"Sumy National Agrarian University", - Kyiv: Fenix, 2020 - 320 p. 

23. Strochenko N., Schlauderer R., Lipsa F., Ahrorov F., Kalinowski J., Matthews H., Dibrova A., Hambardzumyan G., 



Arakelyan A., Nosirov B. Handbook on best practice in students’ placements, farm data collection and student-centered 

learning. - Kyiv: Fenix, 2020 - 144 p. 

4 наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів 

на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три 

найменування 

1. Методологія і організація наукових досліджень. Методичні вказівки до проведення практичних занять для 

підготовки студентів спеціальності 051  «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 073 «Менеджмент» (МОм, МЛм, МЗДм), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

освітній ступінь «магістр», / Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. - Суми, 2016. – 58 с. 

2. Методологія і організація наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для 

підготовки студентів спеціальності 051  «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 073 «Менеджмент» (МОм, МЛм, МЗДм), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

освітній ступінь «магістр»  / Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. - Суми, 2016. - 40 с. 
3. Методичні вказівки до організації виконання та захисту магістерської роботи для підготовки фахівців 

спеціальності 051  «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітній ступінь «магістр» 

/ Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. - Суми, 2016. - 60 с. 

4. Економіка підприємства. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни для студентів 3 та 1 ст. 

курсів спеціальностей 051 «Економіка» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» освітнього ступеня «бакалавр» 

денної та заочної форм навчання / Строченко Н.І., Кутах К.М. - Суми, СНАУ, 2017. - 45 с. 

5. Методичні рекомендації до організації виконання і захисту магістерських робіт для студентів спеціальності 051  

«Економіка»,  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  освітній рівень «магістр» / Строченко Н.І., 

Медвідь В.Ю. - Суми, 2017. - 80 с. 

6. Економіка підприємства. Методичні рекомендації для підготовки практичних занять для студентів спеціальності 
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» денної та заочної 

форм навчання / Строченко Н.І., Кутах К.М. - Суми, СНАУ, 2017. - 45 с. 

7. Економічне управління підприємством. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів 1м 

курсу денної, заочної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

освітнього ступеня «Магістр» / Строченко Н.І., Коблянська І.І., Ковальова О.М., Пізняк Т.І. - Суми, СНАУ, 2018. –  

48 с.  

8. Економіка підприємства. Програма навчальної дисциплін підготовки бакалаврів спеціальностей: 051 «Економіка»; 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Строченко Н.І., Кутах К.М. - Суми, СНАУ, 2018. - 8 с. 

9. Економіка підприємства. Програма навчальної дисциплін підготовки бакалаврів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» / Строченко Н.І., Кутах К.М. - 

Суми, СНАУ, 2018. - 8 с. 

10.Економіка і фінанси підприємств. Програма навчальної дисциплін підготовки бакалаврів спеціальності 073 
«Менеджмент» / Строченко Н.І., Кутах К.М. - Суми, СНАУ, 2018. - 10 с. 

11. Програма державних іспитів та засоби діагностики якості знань випускників (загальна частина) галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне управління та 

адміністрування» ОС «Магістр» / Н.І. Строченко, Т.А. Клочко.  - Суми, 2018 – 14 с. 

12. «Фінансовий аналіз». Конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм 

навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» освітнього 

ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання – Н.І. Строченко, О.Г. Жмайлова, В.М. Жмайлов, М.О. Лишенко. 

- Суми, 2018 – 120 с. (Протокол 3 від 28.01.2019р). 



13. Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-аналітичного розділу для допуску до ЄДКІ на отримання 

освітнього ступеня «магістр» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – Н.І. 

Строченко, В.Ю. Медвідь, І.І. Коблянська - Суми, 2018 – 46 с. (Протокол №5 від 21.05.2019) 

14. Виробнича практика: методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів 3 курсу денної 

форми навчання галузь знань 07  «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» ОС «бакалавр»  / Н.І. Строченко, Н.М. Пилипенко. -  Суми, Сумський національний аграрний 

університет, 2019 –  85 с. (Протокол №5 від 21.05.2019). 

15. Програма державного іспиту та засоби діагностики якості знань випускників (варіативна частина) галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр» / Н.І. Строченко, М.О. Лишенко, 
Ю.І. Данько, В.А. Муштай, О.В. Шумкова, В.В. Нечипоренко, Н.О. Макаренко, В.В. Макарова.  - Суми, 2018 – 49 с. 

16. Навчально-методичний посібник щодо виконання наукової та розрахунково-аналітичної частин єдиного 

державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» 

денної та заочної форм навчання /  Н.І. Строченко, О.П. Славкова, М.І. Гордієнко, І.М. Назаренко, О.В. Назаренко, 

О.В. Пасько,  С.А. Гаркуша  А.І. Орєхова,  В.П. Гончар,  А.І. Глушаченко. – Суми, 2018- 65 с. (Протокол №2 від 

1.11.2018). 

17. Економіка підприємства. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього ступеня «Бакалавр» денної та 

заочної форм навчання – Суми, 2018- 45 с. (Протокол №4 від 22.03.2019) 

5 захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня 

 

6 наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

Всього 3 особи, в т.ч.: 
Лозинська Інна Віталіївна, дис. на здобуття наук. ступ. кандидата економічних наук  за спец. 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічні засади 

виробництва продукції скотарства в с-г підприємствах» (спеціал. вчена рада     Д 26.350.01 Національний науковий 

центр «Інститут аграрної економіки»,  2011р.); 

Клочко Тетяна Анатоліївна,  дис. на здобуття наук. ступ. кандидата економічних наук  за спец. 08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Економічна стійкість 

сільськогосподарських підприємств» (спеціал. вчена рада К 64.803.01 Харківський національний аграрний 

університет імені В.В. Докучаєва Мінагрополітики України, 2014 р.); 

Бричко Аліна Михайлівна дис. на здобуття наук. ступ. кандидата економічних наук  за спец. 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Економічні засади адаптації 

сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації» (спеціал. вчена рада К 64.803.01 Харківський 

національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва МОН України, 2015 р.); 

7 участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад 

 

8 виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

1. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Оцінка та вдосконалення фінансово-економічного 

механізму ефективного використання ресурсного потенціалу і розвитку економіки АПК Сумської області» (номер 



відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах 

державної реєстрації 0108U005028, термін виконання 2010-2012 рр.). 

2. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Удосконалення економічного механізму АПК» (номер 

державної реєстрації 0109U007267, термін виконання 2009-2012 рр.). 

3. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення 

продуктивних сил Сумської області» (номер державної реєстрації U 0114U005304, 2014-2016 р.р.). 

4. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Підвищення економічної ефективності використання та 

відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (номер державної реєстрації U 0114U005303, 2014-2016 

р.р.).  

5. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Напрямки соціально-економічного розвитку аграрного 
сектору економіки в умовах глобалізації світових ринків"  (держ.  реєстр. номер 0117U000912, 04.2017-04.2020 р.р.)  

    

6. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи на тему: «Методологія та практика управління 

організаційно-економічними системами» (державний реєстраційний номер 011211003074) РВНЗ «Кримський 

гуманітарний університет» м. Ялта (запропонувала сучасні тенденції розвитку екологічних стандартизації і 

сертифікації як інструментів управління соціо-еколого-економічними системами). 

7. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи на тему: «Формування механізму ефективного регулювання 

та управління економічною діяльністю підприємств» (державний реєстраційний номер 0113 U007514, термін 

виконання 2013-2018 рр.) м. Дніпропетровськ (запропоновано ефективний інституціональний механізм інтеграційної 

політики державного управління у галузі раціонального природокористування й охорони навколишнього 

природного середовища та пропозиція використання міжнародних стандартів як основи розробки національних 
стандартів, що дає можливість експорту, зростанню прибутків і конкурентоспроможності підприємств). 

8. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи на тему: «Розвиток АПК на засадах раціонального 

природокористування» (державний реєстраційний номер 0114U000625) Полтавська державна аграрна академія м. 

Полтава (розроблено інноваційно-інвестиційні підходи до адаптації та імплементації законодавчо нормативних 

документів про найбільш доступні технології; методологічні підходи до розрахунку вартості імплементації директив 

щодо впровадження більш чистих технологій; напрями впровадження Директиви ЄС «Про комплексний запобігання 

і контроль забруднень 

9. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Оптимізація чисельності персоналу (операторів 

тваринницьких комплексів та механізованих ферм) та визначення нормативів часу їх роботи на МТФ ТОВ АФ 

«Северинівська», с. Мар’ївка, Сумського району Сумської області» за цивільно-правовим договором на виконання 

науково-дослідних робіт № 29-08-1 від 29.08. 2017р.  

10. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи на тему: «Розвиток аграрного підприємництва в умовах 
інституціональних трансформацій» (держ. реєстр. номер 0119U100931. (Підготовка розділу : «Імплементація 

інформаційних технологій у сільськогосподарському виробництві: сучасний стан, виклики та перспективи»: Суми : 

Сумський НАУ, 2020. 

9 робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або 

у складі галузевої експертної ради як 

експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або 

Науково-методична комісія з вищої освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України: 

1. Член  науково-методичної комісії з менеджменту (з 2012 по 2013 роки). 

2. Заступник голови  науково-методичної комісії з менеджменту (з 2013 по 2016 роки). 

3. Член  науково-методичної комісії за напрямом «Економіка і підприємництво» (з 2013 по 2016 роки). 

4. Член  науково-методичної комісії зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» (з 2013 по 2016 роки). 

5. Участь у складі експертної комісії по проведенню первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 



міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої 

освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого 
самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю) 

програми Економіка зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Дніпровському 

державному аграрно-економічному університеті 

10 участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії” 

1. Європейський проект Erasmus+:КА2 CBHE «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній 

сфері»/ TOPAS 585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2021) – координатор проекту. 

2. Семінар «Аграрний менеджмент; Економіка сільськогосподарських підприємств; відвідування 

сільськогосподарських підприємств і культурних програм в Боварії» в рамках DAAD DSG проекту. Університет 

прикладних наук Вайнштефан Тріздорф, Німеччина, 21-28 жовтня 2017. Сертифікат учасника від 28.10. 2017 р. 

3. Семінар «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері / TOPAS» в рамках проекту 

Erasmus+ «From Theoretical-Oriented to Practical education in Agrarian Studies»), номер проекту 585603-EPP-1-2017-1-

DE-EPPKA2-CBHE-J між Університетом прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина) та Сумським 
національним аграрним університетом, Німеччина, 12.-19 листопада 2017 року. Сертифікат учасника від 19.12. 2017 

р.  

4. Семінар «Теоретико – практический тренинг в сельскохозяйственной науке /TOPAS» в рамках DAAD DSG 

проекта. Самаркандський сільськогосподарський інститут, Узбекистан, 19-20 лютого 2018 р. 

5. Електронний навчальний курс «Управління проектами місцевого розвитку – 6» (10 листопада - 10 грудня 2016р.). 

Сертифікат № eA2BCSqF8e від 10.12.2016р. 

6. Електронний навчальний курс «Управління проектами місцевого розвитку – 7» (25 вересня-25 жовтня 2017 р.). 

Сертифікат № zKFLDkKFco від 01.11.2017р. 

7. Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, тема «Актуальні питання 

реформування системи місцевого самоврядування» (11 - 25 квітня 2018р.) свідоцтво про підвищення кваліфікації № 

12 СПВ 182826 від 25.04.2018 року 

11 наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, 
що здійснювалося на підставі договору із 

закладом вищої освіти (науковою 

установою) 

1. Надання інформаційно-консультаційних послуг «Оптимізація чисельності персоналу на МТФ № 1 ТОВ 

«Вітчизна» Конотопського району Сумської області» за цивільно-правовим договором на виконання науково-
дослідних робіт № 0805/К17/5 від 08.05. 2017р. 

2. Проведення консультацій для Роменської міської ради Сумської області з питань визначення потенційних 

економічних можливостей міст обласного значення  в результаті створення навколо них об’єднаних територіальних 

громад (договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг № 2 від 15.09. 2018р. ) 

3. Проведення наукового консультування представників об’єднаних територіальних громад та органів місцевого 

самоврядування Сумської області спільно з Офісом реформ у Сумському регіональному відділені Асоціації міст 

України в рамках проекту Асоціації міст України: «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 



Україні (ПУЛЬС)», що впроваджується за фінансування USAID. Тематика: «Сталий розвиток територіальної 

громади»; «Регіональний менеджмент  у   системі сталого розвитку ОТГ в Сумській області», «Ланцюг створення 

регіональної доданої вартості – інструмент ендогенного регіонального розвитку» 

4. Надання інформаційно-консультаційних послуг «Оптимізація чисельності персоналу на МТФ ТОВ АФ 

«Северинівська», с. Мар’ївка, Сумського району Сумської області за цивільно-правовим договором на виконання 

науково-дослідних робіт № 155 від 03.05. 2017р. 

5. Надання інформаційно-консультаційних послуг «Оптимізація чисельності персоналу на МТФ ТОВ «М’ясо-

молочний комплекс», Краснопільського району Сумської області за цивільно-правовим договором на виконання 

науково-дослідних робіт № 5 від 18.07. 2017р. 

12 наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій 

1. Strochenko N. Issues on Overcoming Gaps in Education for Sustainable Development of Agriculture: Synergy of 
University Education and Agribusiness in Ukraine/ Lukash S., Strochenko N., Maslak N.// The annual interdisciplinary 

conference on research in tropical and subtropical agriculture, natural resource management and rural development 

(TROPENTAG) (September 18 - 20, 2019, Universities of Kassel and Goettingen, Germany) 

2. Strochenko N., Maslak N. Directions of integration of science and production in higher agricultural education in Ukraine. 

Proceeding of International scientific-practical conference “DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN 

THE AGRICULTURAL SECTOR” (March 25-26, 2021), 345-351. URL: 

https://www.sbtsue.uz/frontend/web/sahifalar/Conference/To%27plam/SBTSUE_CONFERENCE_2_PART_compressed.pdf    

3. Strochenko N., Kalachevska L., Lukash S. Problems of science and production integration in agricultural education. 

Proceeding of International scientific-practical conference “DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN 

THE AGRICULTURAL SECTOR” (March 25-26, 2021), 339-344. URL: 

https://www.sbtsue.uz/frontend/web/sahifalar/Conference/To%27plam/SBTSUE_CONFERENCE_2_PART_compressed.pdf 

13 проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною мовою 

(крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік 

 

14 керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I або II 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; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

1.  Підготовка студента до участі в 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Економіка сільського господарства та АПК» 21-23 квітня  2021  року м. Суми  (призер, диплом 2-го ступеня). 

Куткова Юлія Василівна 

2. Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Економіка сільського господарства та АПК 

(СНАУ 2021-2024 р.р.) 

3. Керівництво студентським науковим гуртком «Економіка підприємств».  

Наукові розробки за напрямом дослідження підтверджені відповідними публікаціями в наукових виданнях. 

За період роботи гуртка надруковано  більше 100 тез доповідей. 

https://www.sbtsue.uz/frontend/web/sahifalar/Conference/To%27plam/SBTSUE_CONFERENCE_2_PART_compressed.pdf
https://www.sbtsue.uz/frontend/web/sahifalar/Conference/To%27plam/SBTSUE_CONFERENCE_2_PART_compressed.pdf


всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-творчому) 

рівні); керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; 
виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

15 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 III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів чи 

II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів 

- членів Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім третього 

(освітньо-наукового/освітньо-творчого) 

рівня) 

  



16 наявність статусу учасника бойових дій (для 

вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із специфічними 

умовами навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти) 

 

17 участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти) 

 

18 участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн 

- членів НАТО (для вищих військових 

навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти) 

 

19 діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських 

об’єднаннях 

Член громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених-економістів-аграрників»  (посвідчення № 0148 від 

30.05. 2019 р.) 

20 досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової діяльності) 

01.09.1984 р. – 22.06.1992 р. – головний бухгалтер радгоспу «Андріяшівський», радгоспу «Сумський»; 

22.06.1992 р. – 18.03.1994 р. – завідувач відділу фінансування Сумської райдержадміністрації; Управління  

сільського господарства і продовольства виконкому Сумської районної Ради народних депутатів (з 19.08. 1994 р.); 

Управління сільського господарства і продовольства Сумської районної державної адміністрації (з 31.12. 1995 р.); 
01.04. 1996 р. – завідувач відділу фінансового регулювання бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

Управління сільського господарства і продовольства Сумської обласної державної адміністрації; 

19.09. 1996 р. – головний спеціаліст відділу з питань регіональних продовольчих ресурсів Управління 

агропромислового комплексу Сумської ОДА; 

25.04.1998 р. – 31.07. 1998 р.  головний спеціаліст відділу з питань ринку, маркетингу та балансу продовольчих 

ресурсів Управління агропромислового комплексу Сумської ОДА; 

31.07. 1998 р.  – звільнена по переводу на викладацьку роботу в Сумський державний аграрний університет за 

ініціативою облдержадміністрації і за власною згодою. 

 


