
ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
у наукову роботу «Економічна ефективність діяльності підприємств 

олійно-жирового підкомплексу» доктора економічних наук, професора, 
завідувача кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного 

університету біоресурсів і природокористування України
Резнік Надії Петрівни

Під час виконання наукової роботи «Економічна ефективність 
діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу» Резнік Надія
Петрівна займала посаду декана економічного факультету Київського 
міжнародного університету. З 2016 року Резнік Н.П. почала працювати на 
посаді професора кафедри, а згодом завідувача кафедри біржової діяльності і 
торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування 
України.

Наукова діяльність Резнік Н.П. пов’язана із дослідженням
особливостей організаційно-економічного забезпечення ефективності
підприємств та методологічними аспектами раціонального поєднання 
підприємств в аграрному секторі економіки.

За цим науковим напрямом нею опубліковано 6 наукових праць, у тому 
числі 1 підручник, 1 монографія (у співавторстві), 3 посібники, 1 наукова 
стаття (у співавторстві), з них 1 у фахових наукових виданнях України.

1. Економіка підприємства: навчальний підручник / за ред. Н.П. Резнік. 
-  [видання друге, доповнене і перероблене].- К. : КМУ, 2014.-360  с.

2. Організаційно-економічне забезпечення ефективності підприємств: 
навчальний посібник / за ред. Н.П. Резнік. -  К. : КиМУ, 2014. -  536 с.

3. Розвиток підприємств олієжирового підкомплексу в системі 
євроінтеграції: монографія / М.М. Ільчук, Н.П. Резнік, А.М. Новосельцева. -  
Київ.: ННЦ «ІАЕ» 2014. -  224 с.

4. Розвиток кооперативного аграрного сектору України: навчальний 
посібник / за ред. Н.П. Резнік. -  К. : КиМУ, 2015. -  248 с.

5. Резнік Н.П., Слободяник А.М. Методологічні аспекти 
раціонального поєднання підприємств в аграрному секторі економіки 
України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Збірник 
наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету. -  №2 (9) -  Харків: ХНАДУ, 2015. -  С. 64-69.

6. Підприємницька фірма: організаційний аспект: навчальний
посібник / за ред. Н.П. Резнік. -  К. : КиМУ, 2016. -  283 с.

Дослідження Резнік Н.П. виконувались як складова частина науково- 
дослідних робіт за темою: «Функціонування та економічний розвиток 
підприємств з виробництва олійних культур та продуктів їх переробки» 
(номер державної реєстрації 01121ДЮ3440), у межах якої обґрунтовано 
теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо



забезпечення ефективного функціонування та економічного розвитку 
підприємств з виробництва та переробки олійних культур.

У науковій роботі розроблено балансову модель «витрати-випуск» 
сукупності підприємств з виробництва олійних культур з її можливостями 
щодо оптимізації структури кінцевої продукції і прогнозування розвитку 
підприємств на ринку олійних культур та продуктів їх переробки з 
використанням еколого-економічного критерію.

Наукова новизна роботи підтверджена 6-ма довідками про 
впровадження:

- результати дослідження щодо аналізу та структурної перебудови 
підприємств олійно-жирового підкомплексу і можливих варіантів 
ефективного виробництва біодизеля з формуванням зони постачання 
сировини -  насіння ріпаку прийнято до впровадження Секретаріатом 
Кабінету Міністрів України (довідка Відділу розвитку агропромислового 
комплексу та продовольства від 23.11.2012 р.);

- висновки і пропозиції наукової роботи, зокрема щодо еколого- 
економічної оцінки ефективності виробництва біодизеля і біоетанолу в 
Україні з відповідною розробкою оптимальних параметрів заводів із 
виробництва біодизеля залежно від техніко-технологічних чинників 
прийнято Міністерством аграрної політики та продовольства України 
(довідка Департаменту економічного розвитку аграрного ринку № 11-6/270 
від 30.09.2012 р.);

пропозиції щодо еколого-економічної оцінки ефективності 
виробництва біодизеля і біоетанолу на регіональному рівні з оптимізацією 
параметрів заводу з виробництва біодизеля та зон постачання насіння ріпаку 
прийнято до впровадження Сквирською районною державною 
адміністрацією Київської області при розробленні програми і стратегії 
соціально-економічного розвитку до 2020 р. (довідка № 06-43/286 від
30.01.2013 р.);

- за підсумками наукового дослідження Споживчим товариством 
«Настуся» Київської області враховано окремі пропозиції в частині 
методичних підходів до оптимізації параметрів підприємства з виробництва 
олійних культур як основи стратегії його розвитку (довідка № 243 від
17.09.2013 р.);

пропозиції щодо впровадження оптимізаційних розрахунків 
автотранспортних перевезень насіння олійних культур та параметрів їх 
ефективної переробки прийнято до впровадження ПАТ «Вінницький 
олійножировий комбінат» (довідка № 83 від 23.10.2013р.);

- результати наукової роботи авторів у частині методів аналізу і 
прогнозування кон’юнктури ринків олійної сировини та готової продукції 
прийнято до впровадження Українським науково-дослідним інститутом олій 
та жирів НААНУ (довідка № 10/1362 від 01.11.2013 р.).



Автором особисто здійснено пошук та аналіз літературних джерел 
розділу «Теоретичні основи функціонування та економічного розвитку 
підприємств з виробництва олійних культур та продуктів їх переробки» та 
проведено статистичну обробку цифрових показників результатів 
досліджень, представлених у даному розділі. Частка роботи, яку Резнік Н.П. 
виконала особисто, становить 50 % від загального обсягу наукової роботи.



ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
у наукову роботу «Економічна ефективність діяльності підприємств 

олійно-жирового підкомплексу» кандидата економічних наук, старшого 
викладача кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 
Слободяник Анни Миколаївни

Під час виконання наукової роботи «Економічна ефективність 

діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу» Слободяник Анна 

Миколаївна займала посаду доцента кафедри економіки та менеджменту 

Київського міжнародного університету. З 2016 року Слободяник Н.П. почала 

працювати на посаді старшого викладача кафедри біржової діяльності і 

торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України.

Дослідження Слободяник А.М. виконувались як складова частина 

науково-дослідних робіт за темою: «Функціонування та економічний 

розвиток підприємств з виробництва олійних культур та продуктів їх 

переробки» (номер державної реєстрації 011211003440), у межах якої було 

обґрунтовано теоретико-методичні засади та розроблено практичні 

рекомендації щодо забезпечення ефективного функціонування та 

економічного розвитку підприємств з виробництва та переробки олійних 

культур.

У науковій роботі обґрунтовано та розроблено методику розрахунку 

рівноважних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її 

переробки у кластері з виробництва біопалива, що базується на моделі 

«витрати-випуск», в якій сільськогосподарська продукція та продукти її 

переробки (технологічні ресурси та кінцева продукція) оцінюються за 

рівноважними (еквівалентними) цінами, визначеними шляхом її оптимізації.

Слободяник А.М. особисто здійснено пошук та аналіз літературних 

джерел розділу «Сучасний стан економічного розвитку підприємств олійно- 

жирового підкомплексу» та проведено статистичну обробку цифрових 

показників результатів досліджень, представлених у даному розділі. Частка



роботи, яку Слободяник А.М. виконала особисто, становить 50 % від 

загального обсягу наукової роботи.

Наукова новизна роботи підтверджена 6-ма довідками про 

впровадження: довідка Відділу розвитку агропромислового комплексу та 

продовольства; довідка Департаменту економічного розвитку аграрного 

ринку; пропозиції до впровадження Сквирською районною державною 

адміністрацією Київської області при розробленні програми і стратегії 

соціально-економічного розвитку до 2020 р.; довідка споживчого товариства 

«Настуся» Київської області в частині методичних підходів до оптимізації 

параметрів підприємства з виробництва олійних культур як основи стратегії 

його розвитку; довідка впровадження оптимізаційних розрахунків 

автотранспортних перевезень насіння олійних культур та параметрів їх 

ефективної переробки прийнято до впровадження ПАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат»; довідка до впровадження Українським науково- 

дослідним інститутом олій та жирів НААНУ

Зміст роботи «Економічна ефективність діяльності підприємств олійно- 

жирового підкомплексу» кандидата економічних наук, старшого викладача 

кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України Слободяник Анни Миколаївни 

відображений у 15 наукових працях.

І.І. Ібатуллін


