
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

Потапова Надія Анатоліївна 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, 

які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection; 

 Potapova, N., Kachurovskyy, S., Ushkalenko , I., & Volontyr, L. (2019). Formation of 

management mechanisms of warehousing logistics in Ukrainian AIC. Management Theory and Studies 

for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 41, No. 3. S. 343-353. 

DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2019.28  (Web of Science, Impact factor - Emerging Sources 

Citation Index). 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 
1. Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Мельник І.С. Економетрична модель оцінки 

виробництва продукції тваринництва. Інфраструктура ринку. 2020. № 40.  С. 491-497. (фахове 

видання) 

2. Потапова Н.А. Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової 

економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. 

С.62-77. (фахове видання) 

3. Потапова Н.А. Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат 

сільського господарства України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і 

практики. 2019. №4. С. 41-52. (фахове видання) 

4. L. Volontyr, O. Zelinska, N. Potapova. Econometric modeling in formation of optimal price 

for implementation of agricultural products. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 

науки і практики. 2019. №5. С. 83-93. (Економетричне моделювання в формуванні оптимальної 

ціни реалізації продукції сільського господарства). (фахове видання) 

5. Потапова Н.А., Андрущенко А.О. Державне регулювання експортних поставок в 

агрологістиці України. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. 2019. № 

1(120). С.51–56. (фахове видання) 

6. Потапова Н.А. Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізації. Вісник НУ 

«Львівська політехніка». Логістика. 2018. № 892.  С. 179–189. (фахове видання) 

7. Потапова Н.А., Качуровський С.В., Ушкаленко І.М. Особливості вантажоперевезень 

зернових культур морським транспортом. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 

науки і практики.  № 10. 2018. С.30 - 48. (фахове видання) 

8. Потапова Н. А. Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських 

культур. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №1. С. 28 

- 36. (фахове видання) 

9. Потапова Н.А. Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК. Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  – 2017. – № 9. – С. 87 - 100. (фахове 

видання) 
10. Потапова Н.А. Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій 

агрологістиці аграрних підприємств. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" 

"Логістика".   2017.  № 863. С. 150 - 159.  (фахове видання) 

11. Потапова Н.А. Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів 

структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці. Формування ринкової економіки в 

Україні: Збірник наукових праць. Випуск 38. Львів: НУ ім. І.Франка, 2017. С. 139 - 145. (фахове 

видання) 

https://doi.org/10.15544/mts.2019.28


3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

1. Правдюк Н.Л., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Економетрія: навчальний посібник. 1-е 

видання. Вінниця.: ПП Балюк І.Б., 2009. 274 с.  

2. Калетнік Г.М., Киш Л.М., Мазур А.Г., Потапова Н.А.  Міжгалузевий баланс: 

Навчальний посібник . Вінниця: Вінницька газета, 2011. 212 с. 

3. Клочко О.В., Клочко В.І., Потапова Н.А. Методи оптимізації в економіці: навчальний 

посібник. Вінниця: Вінницька газета, 2013. 456 с. 

4. Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. Інформаційні системи і технології управління 

організацією. Навчальний посібник. Вінниця: Вінницька газета, 2015. – 320 с. 

5. Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Інформаційні системи та технології в 

галузі. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 253 с. 

6. Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Оптимізаційні методи та 

моделі в підприємницькій діяльності. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 404 с. 

7. Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Чисельні методи. Навчальний 

посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322 с. 

 

 
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ 

про присудження наукового ступеня 

 
Качуровський С.В. (тема дисертації «Механізми управління логістикою складування 
підприємств АПК», захист відбувся 10.11.2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д 05.854.03у 
Вінницькому національному аграрному університеті, є диплом про присудження наукового 

ступеня кандидата наук). 

 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/ іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 

його заступника 

 

 
1. Завідувач кафедри інформаційних технологій в менеджменті з 2003 - 2015 р.  

2. Завідувач кафедри комп'ютерних наук та еконмоічної кібернетики з 2020 р. 

 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

 
1. Госпдоговірна тема «Використання відновлюваних енергетичних ресурсів у формуванні 

системи енергозабезпечення сільських територій», від 3 квітня 2018 р. (виконавець тематики). 



2. Ініціативна тематика «Методи і моделі ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств» яка затверджена в Українському інституті науково-технічної 

і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0114U001768), термін виконання: квітень 2014 року  –  грудень 2020 року. ( виконавець 

тематики). 

2. Ініціативна тематика «Управління ланцюгами постачання в умовах діджиталізації 

економіки» яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера (0121U109445), термін виконання: 

березень 2020 року  –  березень 2022 року. (керівник тематики). 

 

 

 

 

12) Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 
1. Патент на корисну модель №91773 Дата реєстрації 10.07.2014р. Автоматизована 

система керування. Автори: Потапова Н.А., Дорощенков Г.Д., Качуровський С.В. 

2. Патент на корисну модель №97670 Дата реєстрації 25.03.2015 р. Інформаційно-

аналітична система для керування процесом логістичної діяльності підприємства. Автори: 

Потапова Н.А., Дорощенков Г.Д., Качуровський С.В. 

3. Авторське право на твір. №70938 Дата реєстрації 15.03.2017. Економіко-математична 

модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств. Автори:  

Потапова Н.А., Качуровський С.В., Волонтир Л.О., Пипяк М.І. 

4. Авторське право на твір. №56966 Дата реєстрації 15.10.2014. Стаття «Інформаційно-

аналітична система логістичного адміністрування підприємств АПК» Автори:  Потапова Н.А., 

Качуровський С.В., Дорощенков Г.Д. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій  загальною кількістю 

три найменування; 
1. Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Шедловський О.В. Економетрика. Методичні вказівки 

для проведення практичних робіт та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня 

«Бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»/ 

Н.А. Потапова, Л.О. Волонтир, О.В. Шедловський. Вінниця.: ВНАУ, 2020. с. 91. 

2. Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Вовк В.Ю. Логістика. Методичні вказівки для 

проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та 

заочної форми навчання. Вінниця.: ВНАУ, 2020. с. 106. 

3. Потапова Н.А., Зелінська О.В., Кіпоренко С.С., Аутсорсинг. Методичні вказівки для 

проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Логістика» денної та заочної форми навчання. Вінниця.: ВНАУ, 2020. с. 40. 

4. Потапова Н.А., Красиленко В.Г., Зелінська О.В. Логістичне обслуговування. Методичні 

вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня 



«бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

спеціалізації «Логістика» денної та заочної форми навчання. Вінниця.: ВНАУ, 2020. с. 60. 

5. Качуровський С.В., Киш Л.М., Потапова НА. Електронна комерція в логістиці: метод. 

рек. до лабор. занять студ. для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент 

і адміністрування. Вінн. нац. аграр. ун-т. Вінниця: ВНАУ, 2019. 52 с. 

6. Потапова Н.А., Бурєннікова Н.В., Качуровський С.В. Міжнародна логістика. Методичні 

вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня 

«магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

денної форми навчання. Вінниця.: ВНАУ, 2019. с. 37. 

7. Бурєннікова Н.В., Потапова Н.А..Моделювання в управлінні соціально-економічними 

системами. Методичні вказівки з навчальної дисципліни для проведення практичних робіт та 

самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" галузі знань 05 "Cоціальні та 

поведінкові науки"спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика" денної 

та заочної форми навчання. Вінниця.: ВНАУ, 2018. с. 63. 

8. Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Прикладна економетрика. Методичні вказівки для 

проведення практичних робіт та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 

галузі знань 05 “C оціальні та поведінкові науки ” спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації 

"Економічна кібернетика" заочної форми навчання. Вінниця.: ВНАУ, 2018. с. 24.  

 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів; 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; 
 

Підготовка переможця  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2019/2020 н.р. (Мельник І.С., 3 місце). 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій; 

 
1. Потапова Н.А. Украинская аграрная логистика глазами экспертов (материалы блиц-опроса) 

Логистика: проблемы и решения. №4. 2015. С. 8 - 10.  

http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=15735
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=15735
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=15735
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=15735
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=15528
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=15528
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=15528
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=15528


2. Потапова Н.А. Управление запасами: основные проблемы возникают в цепи "склад-торговая 

сеть". Логистика: проблемы и решения. №2. 2017. С. 54 - 56.  

3. Потапова Н.А. Лояльность невозможно сформировать искусственными методами. Маркетинг 

и реклама. №7-8. 2017. С. 24 - 26. 

4. Потапова Н.А. Хоть "холодная логистика", хоть "холодовая", но соблюдение 

низкотемпературных режимов – процес затратный (по результатам блиц-опроса экспертов. 

Логистика: проблемы и решения. №3. 2017. С. 17 - 19.  

5. Потапова Н.А. Умная логистика: отдельные элементы активно используются, но целостное 

понимание еще не сложилось  (блиц-опрос экпертов). Логистика: проблемы и решения. №4. 2018. 

С. 16 - 17.  

6. Сумец, О. М., Козирєва О. В., Потапова Н. А. Международная транспортная логистика в 

Украине: достижения ощутимы, но резервы роста огромны. Логистика : проблемы и решения. 

2019. № 1 (80). С. 16-17. 

7. Потапова Н.А. Склад - это часть логистической системы, ориентированная на выполнение 

функций всей цепи поставок.Логистика: проблемы и решения. 2019. № 2. С. 38–39.  

8. Потапова, Н. Логистика конкретной компании должна изначально ориентироваться на 

повышение эффективности. Логистика: проблемы и решения. 2019.  № 6.  С. 26-27. 
 
 

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 

Вінницький національний аграрний університет, загальний науково-педагогічний 

стаж у вищих навчальних закладах ІІІ-ІVрівнів акредитації 24 роки. 
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