ЗВІТ
академіка АН ВО України Дудара Тараса Григоровича про наукову,
педагогічну і громадську роботу за 2014 рік
Я, Дудар Т.Г. обраний академіком АН ВО України по відділенню
економіки в 1996 році. Працюю завідувачем кафедри аграрного
менеджменту і права в Тернопільському національному економічному
університеті. В 2002 році обраний Загальними зборами Української
академії аграрних наук членом-кореспондентом УААН (нині НААН
України) по відділенню аграрної економіки і земельних відносин.
Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут у 1973 р.
Кандидатську дисертацію захистив у 1979 р. у м. Києві, Інститут
економіки НАН України. Докторську дисертацію – у 1992 р. у м. Києві,
Український інститут економіки агропромислового виробництва
ім. Шліхтера. Професор Тернопільського інституту народного
господарства, 1993 р.
Удостоєний Почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки
України”, 2009 р.
На протязі 2014 року Дудар Т.Г. здійснював керівництво бюджетною
науковою темою: “Обґрунтування стратегії сталого розвитку аграрної
сфери і функціонування агропродовольчого ринку в умовах розвитку
ринкових відносин”. Державний реєстраційний номер 0110U008607
(термін завершення теми 2015 р.).
Упродовж 2005-2014 рр. очолюю Тернопільське регіональне
відділення АН ВО України і прагну налагодити злагоджену його роботу,
шляхом залучення відомих вчених різних галузей академіків АН ВО
України до продуктивної наукової і освітньої роботи, організації спільних
науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з проблем
адаптації вищої освіти до світових стандартів.
За звітній період прийняв участь у 6 Міжнародних наукових
конференціях, Всеукраїнських конгресах і наукових зборах вчених, а саме:
 Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з
міжнародною участю «Сучасні тенденції економічного та соціального
розвитку: держава, регіон, підприємство», м. Луганськ, Луганський
національний університет ім. Тараса Шевченка, 19 лютого 2014. Назва
доповіді: “Інноваційний напрям розвитку аграрного сектора у контексті
забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції”;
 Загальних зборах Національної академії аграрних наук. м. Київ,
НААН України, 21-22травня 2014 р.;
 Загальних
зборах
Відділення
аграрної
економіки
та
продовольства НААН України. м. Київ, Національна академія аграрних
наук України, 21 травня 2014 р.;
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 Загальних зборах Національної академії аграрних наук. м. Київ,
НААН України, 7 серпня 2014 р.;
 Юбилейной
научно-практической
конференции
с
международным участием «Национальной аграрный сектор – элемент
европейских земледельческих регионов в стратегии «Европа-2020»,
г. Свиштове,
Республика
Болгария,
Хозяйственной
академии
им. Д.А. Ценова, 6-7 октября 2014 г. Назва доповіді: “Маркетинговая
кооперация
производителей
органической
сельскохозяйственной
продукции в Украине”.;
 Międzynarodowej Konferencji pod nazwą: „Sektor małych i średnich
przedsiębiorstw w krajach nadbużańskich”, Suwałki, Polska, Państwowa
Wyższa Skoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, 18
listopada, 2014. Назва доповіді: “Problemy rozwoju małych przedsiębiorstw na
Ukrainie”.
Підготував і видав такі наукові праці та навчальні посібники:
1. Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Осік Ю.І. Логистика: базовый курс.
Учебное пособие. Алматы: Издательство «NURRESS», 2014. – 206 c. (13,0
друк. арк.)
2. Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Осік Ю.І., Бутрин А.Г. LOGISTICS
(essentials): Tutorial. – Karaganda: KarSU Publishing, 2014. 149 p. (12,4 друк.
арк.)
3. Дудар Т.Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність вертикальноінтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Науковоінформаційний вісник АН ВО України № 3 (92) травень-червень, 2014. –
С. 108-121. (0,80 друк. арк.)
4. Дудар Т.Г. Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської
продукції та продовольства у системі агробізнесу // Наук. журнал “Вісник
ТНЕУ”. Випуск 3. – Тернопіль, Економічна думка. – 2014. – С. 126-136.
(0,90 друк. арк.)
Будучи членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських
дисертацій із спеціальності 08.00.04 – “Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності) в Тернопільському
національному економічному університеті, приймав активну участь у
розгляді кандидатських і докторських дисертаційних робіт. Керував
науковою роботою одного здобувача і одного аспіранта, та восьми
магістрів з менеджменту і правового забезпечення агропромислового
виробництва. Підготував відгуки на автореферати по 22 кандидатських
дисертаціях і 10 докторських.
Виступив офіційним опонентом по трьох кандидатських і одній
докторській дисертаціях.
Під керівництвом Дудара Т.Г. підготовлено і захищено одну
кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук (захист відбувся в жовтні 2014 р.).
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Упродовж 2014 р. плідно співпрацював з науковими центрами
Польщі, Німеччини з питань аграрної економіки.
Крім цього, член редколегій трьох наукових видань:
 Наукового журналу “Вісник ТНЕУ”, видання Тернопільського
національного економічного університету;
 Всеукраїнського журналу “Інноваційна економіка”;
 Наукового журналу “Аграрна економіка”, видання Львівського
національного аграрного університету.
Академік АН ВО України,
член-кореспондент НААН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
д.е.н., професор, зав. кафедри
аграрного менеджменту і права
Тернопільського національного
економічного університету
08.11.2014 р.

Т.Г. Дудар

