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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ)
1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них:
№ з/п

Показники

Кількість

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб)

21

з них,
кандидатів наук

18

докторів наук

3

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб)

-

з них,
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді

-

чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб)

-

з них, із захистом дисертації

-

4

захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього

-

5

захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього

-

1

2

3

6

Розділ 2.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ)

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них:
№ з/п

Науково-дослідні роботи, що виконувались

Кількість,
одиниць

за держбюджетними темами, усього

-

1.1.

з них,
загального фонду державного бюджету

-

1.2.

спеціального фонду державного бюджету

-

2.

за угодами міжнародного співробітництва

-

3.

за господарськими договорами із замовниками

21

3.1.

з них,
про виконання науково-дослідних робіт

21

3.2.

про виконання консультативних (наукових) послуг

-

за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього

1

4.1.

з них,
завершених

-

4.2.

перехідних

1

4.3.

нових

-

за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього

1

з них,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього

-

1.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

у т.ч., завершених
перехідних

-
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них:
№ з/п

Показники

Кількість, одиниць

кількість публікацій (статей), усього

31

1.1.

з них,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України

20

1.2.

за кордоном (у міжнародних виданнях)

11

2.

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science
для соціо-гуманітарних Copernicus)

9

3.

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science
для соціо-гуманітарних Copernicus)

10

4.

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ)

301

5.

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

-

6.

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають
імпакт-фактор

-

7.

опубліковано монографій, усього

-

з них,
за кордоном

-

1.

7.1.
8.

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

10

з них,
за кордоном

-

9.

опубліковано підручників

2

10.

опубліковано навчальних посібників

5

8.1.

8
отримано охоронних документів, усього

8

11.1.

з них,
патентів на винаходи

-

11.2.

патентів на корисну модель

2

12.

отримано свідоцтв авторського права

6

13.

створено науково-технічної продукції (НТП), усього

2

13.1.

з них,
нової техніки

-

13.2.

технологій

2

13.3.

матеріалів

-

13.4.

сортів рослин та порід тварин

-

13.5.

методів, теорій

-

впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього

-

14.1.

з них,
нової техніки

-

14.2.

технологій

-

14.3.

матеріалів

-

14.4.

сортів рослин та порід тварин

-

14.5.

методів, теорій

-

впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього

-

11.

14.

15.
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15.1.

з них,
нової техніки

-

15.2.

технологій

-

15.3.

матеріалів

-

15.4.

сортів рослин та порід тварин

-

15..5

методів, теорій

-

16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.
17.2.
18.

подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього
з них,
у національних наукових конкурсах
у міжнародних наукових конкурсах
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього
з них,
у національних наукових конкурсах

-

у міжнародних наукових конкурсах

-

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій

-
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2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
(перелік розробок повинен відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво»)
Назва та автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

№
з/п

1

2
-

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3
-

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

Дата акту
впровадження

4
-

5
-

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6
-

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді у зарубіжних виданнях,
які мають імпакт-фактор, за формою:
№
з/п
1

Автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)
2

Назва роботи

Назва видання,
де опубліковано
роботу

3

4

Том, номер
(випуск, перша-остання
сторінки роботи)
5

Статті

1

In:
Alareeni
B.,
Hamdan A., Elgedawy
I. (eds) The Importance
of New Technologies
Ponomarenko O., Kantsedal N., Audit Risk Assessment Model in Automated and Entrepreneurship in
Aranchiy V., Ostapchuk S. (2021). Accounting Systems of Enterprises in Ukraine Business Development:
In The Context of
Economic Diversity in
Developing Countries.
ICBT 2020.

2

Marek
Garbowski,
Svitlana
Academy
. Digitalization of transfer pricing as an
Tiutiunnyk, Yurii Tiutiunnyk, Nelia
Accounting
element of the management accounting
Kondukotsova and Olha Karpenko
Financial
system in the company
Journal,

Lecture Notes in Networks and
Systems, vol. 194. Springer, Cham.
pp.
1192-1204.
https://doi.org/10.1007/978-3-03069221-6_90

. Volume 25, Issue 1, 2021, pp. 1-8.
of
URL:
and
https://www.abacademies.org/article
Studies
s/digitalization-of-transfer-pricingas-an-element-of-the-management-

11
accounting-system-in-the-company10057.html
3

4

5

6

7

8

Journal
of
Ilona Theoretical and methodological principles of
Environmental
Tetyana investment support for innovation-oriented
Management
and
development of agrarian production
Tourism, 2021
ПОТЕНЦІАЛ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЩОДО
Marchenko, O., Khitsenko, L., ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНИХ І КІЛЬКІСНИХ Фінансово-кредитна
Maliy, A., Chernenko, K., & ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАЙНЯТОСТІ діяльність: проблеми
Verkhovod, I.
НАСЕЛЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ I теорії та практики
РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
ПОШИРЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ І
ФінансовоВерховод
I.,
Грибова
D., ДИНАМІКА ЧАСТКИ ВИТРАТ НА
кредитнадіяльність:
Черненко K., Хіценко L., Біляєв ОПЛАТУ ПРАЦІ У ДОДАНІЙ ВАРТОСТІ
проблемитеорії
та
S., & Бунчук, О. (2021).
ЗА
ВИДАМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ
практики
ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.
IJCSNS International
Liudmyla
Yaremenko,
Anna
Information Technologies of Accounting and Journal of Computer
Hevchuk, Tetiana Vuzh, Elena
Analysis in Modern Companies
Science and Network
Vashchilina, Maryna Yermolaieva
Security
Yashchyk, O., Shevchenko, V.,
Kiptenko, V., Razumova, O., The Impact of Informatization of Society on
Postmodern Openings
Khilchevska, I., & Yermolaieva, M. the Labor Market
(2021)
Статті, прийняті редакцією до друку
Proceedings of the 17th
International
Conference on ICT in
Dorogan-Pisarenko L., Bezkrovnyi
Education,
Research
Designing a Tool for Economics Students
O., Pryidak T., Leha O., Ialoveha L.
and
Industrial
Digital Competence Measurement
and Krasota E
Applications.
Integration,
Harmonization
and
Knowledge Transfer.
Oleksii
ZORIA,
YASNOLOB,
MOKIIENKO and all..,

(Volume XII, Winter), 4(53)

(2021)., 1(36),2021. С. 430-441.

5(40),
556–568.
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i4
0.245245
: VOL.21 No.5, May 2021, P. 151159,
URL:https://doi.org/10.22937/IJCS
NS.2021.21.5.22
12(3Sup1),
155-167.
URL:
https://doi.org/10.18662/po/12.3Sup
1/357

September 28 – October 2, 2021.
(листопад – грудень 2021 р.)
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Volume
IІ:
Main
Conference,
PhD
Symposium,
and
Posters.
Kherson,
Ukraine,
Сompetitiveness
and
sustainable
development",
economic international
conference (2 ; 2020 ;
Chişinău). The 3nd
Economic International
Conference
"Сompetitiveness and
Пилипенко К.А., Кононенко Р.Н, Особенности лидерства в организации и
9
sustainable
Листопад-грудень 2021 р.
Терещенко А.В.
его влияние на процес управления.
development",
November 20th, 2022:
Book of abstracts /
scientific
committee:
Larisa Bugaian [et al.] ;
organizing committee:
Rafael Ciloci [et al.]. –
Chişinău : TehnicaUTM, 2021.
2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів:

№
з/п
1

Тема науково-дослідної
роботи, що подавалась
на науковий конкурс
2

Керівник теми
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

Назва наукового конкурсу,
джерело фінансування

3

Національні наукові конкурси

4

Результати участі
в науковому конкурсі
(подана заявка / отримано
фінансування на ______ тис. грн.)
5

13
1
2

-

-

-

-

-

-

Міжнародні наукові конкурси
1
2

-

-

Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ)
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них:
№ з/п

Показники

Кількість, одиниць

Проведено наукових заходів (крім студентських), усього

5

1.1.

з них,
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій

2

1.2.

міжнародних семінарів

-

1.3.

всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій

3

1.4.

всеукраїнських семінарів

-

1.5.

інших

-

Проведено студентських наукових заходів, усього

3

2.1.

з них,
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій

-

2.2.

всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій

-

2.3.

інших

3

Участь в редакційних колегіях наукових журналів

13

1.

2.

3

14
4

Участь в організаційних комітетах наукових конференцій

9

5

Участь в експертних радах, журі

-

6

Участь в спеціалізованих вчених радах

2

7

Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

-

8

Інше (вказати)

-

3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення
наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою):
№ з/п

Вид (конференція, семінар тощо),
статус (міжнародна, всеукраїнська тощо)
наукового заходу

1

2

Тема наукового заходу

Дата
проведення

3

4

Наукові заходи (крім студентських)

1

ІІI
Всеукраїнська
конференція

2

ІІI
Міжнародна
конференція

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку,
аналізу та контрою в соціально-орієнтованій системі
науково-практична
управління
підприємством»
присвячена
пам’яті
професора, заслуженого працівника вищої школи Д. М.
Фесенка (м. Полтава, 31 березня 2020 р.).
науково-практична «Проблеми
обліково-аналітичного
забезпечення
управління підприємницькою діяльністю» м. Полтава

31 березня 2021 р.

Квітня 2021 р.
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3
4
5

«Основні напрями удосконалення бухгалтерського
ІІI Всеукраїнська науково-практична Інтернетобліку, аудиту та оподаткування в умовах євро
конференція
інтеграції» м. Харків
ІІI Міжнародна науково-практична Інтернет- «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліковоконференція
фінансовий та управлінський аспекти» М. Львів
«Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й
V
Всеукраїнська
науково-практична
оподаткування суб’єктів господарської діяльності:
конференція
теоретичні, практичні та освітянські аспекти», м. Дніпро

12 травня 2021 р.
17-19 березня 2021 р.
30-31 березня 2021 р.

Студентські наукові заходи
1

2
3

Студентська конференція за результатами
виробничої практики «Комплексна з фаху» на
тему
Студентська конференція за результатами
виробничої практики «Технологічна зі
спеціальності» на тему
Засідання студентського наукового гуртка
«Клуб сучасного бухгалтера»

«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної
підготовки здобуваів вищої освіти факультету обліку та
24 березня 2021 р.
фінансів» 4 курс 071, 2стн 071
«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної
підготовки здобуваів вищої освіти факультету обліку та
4 жовтня 2021 р.
фінансів» 3 курс 071, 1 стн
Міжкафедральний круглий стіл «Шляхи і засоби Протягом року , всього
попередження плагіату у освітньому процесі»
подій 13

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових
конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо:

№ з/п
1

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)
2

1

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор

2

Пилипенко К. А., д.е.н., професор

Вид участи
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,
спеціалізованих вчених радах тощо)

Дата участі

3

4

Член редакційній колегії:
- Журнал «Агросвіт» (Дніпропетровський державно-економічний
аграрний університет);
- Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»;
- Фаховий науковий збірник Кам’янець-Подільського державного
інституту «Вектор»
. Член редакційної колегії Vìsnik Berdânsʹkogo unìversitetu
menedžmentu ì bìznesu Серия: Экономические науки (ISSN: 1997-

Протягом року

Протягом року
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4167 eISSN 2707-9732)

3

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор
Пилипенко К.А., д.е.н., професор
Єрмолаєва М. В., к.е.н., доцент,
Ліпський Р. В., к.е.н., доцент

4

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор

5

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор
Пилипенко К.А., д.е.н., професор

6

Пилипенко К. А., д.е.н., професор
Лега О. В., к.е.н., доцент

7

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор
Канцедал Н. А., к.е.н., доц.,
Лега О. В., к.е.н., доц.,
Яловега Л. В., к.е.н., доц.,
Ліпський Р. В., к.е.н., доц.

8

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор
Пилипенко К.А., д.е.н., професор

9

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор

10

Пилипенко К.А., д.е.н., професор

Членство в редакційній колегії збірника матеріалів ΙΙ Міжнародної
науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємницькою діяльністю», Полтава,
ПДАА
Член редакційної колегії: збірника Матеріалів ІIІ Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет-конференції
«Основні
напрями
удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в
умовах євроінтеграції», Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра
Василенка
Членство в редакційній колегії збірника матеріалів IV Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Бухгалтерський облік, контроль та
аналіз в умовах інституціональних змін» (з міжнародною участю) (м.
Полтава, ПДАУ.
Членство в організаційному комітеті: ІІІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного
бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти» Львів: ЛНАУ
Членство в організаційному комітеті ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку
обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством», Полтава, ПДАА
Членство в організаційному комітеті Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції «Інноваційне підприємництво та торгівля:
сучасний стан та перспективи розвитку», м. Херсон, Херсонський
державний аграрно-економічний університет,
Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної
аграрної академії
Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної
аграрної академії

3.4. Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо:

21.04.2021 р

12.05.2021 р.

21.10.2021 р.

17.03-19.03.2021 р.

31.03.2021 р.

27.04.2021 р.
Протягом року
Протягом року
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№ з/п

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)

1

Назва заходу
(спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо)

Результати участі (диплом,
грамота, угода про співпрацю)

3

4

2

1

-

-

-

2

-

-

-

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ)
4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними організаціями у
звітному періоді, з них:
№ з/п

Показники

Кількість документів,
в рамках яких здійснюється
співробітництво, одиниць

1

Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук, усього

-

2

Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською
міською радою, усього

1

3

Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього

6

4

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього

2

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками
новітнім обладнанням, тощо )
№ з/п
1

1

Назва
наукового підрозділу кафедри
2

Напрям діяльності
наукового підрозділу кафедри
3

(наукові лабораторії, центри колективного користування

Опис діяльності наукового підрозділу,
результативність роботи
4

Навчально-наукова лабораторія Призначена
для
забезпечення Заняття у навчальній лабораторії забезпечують:
кафедри бухгалтерського обліку якісної теоретичної та практичної
- формування у студентів сучасної інформаційної

18
та економічного контролю

підготовки студентів ПДАА, що
навчаються у рамках їх навчальної
діяльності під час аудиторних
занять
самостійної
роботи,
проходження навчальної практики,
підготовки і виконання курсових,
випускних та дипломних робіт

картини розвитку економічних дисциплін;
- формування умінь і навичок використання
інформаційних технологій як важливої складової
продуктивної діяльності громадянина в сучасному
інформаційному суспільстві;
- формування творчої особистості, розвиток у
студентів теоретичного мислення, пам’яті, уяви;
виховання майбутнього фахівця спрямованого на
формування високих професійних моральних і
громадських якостей

4.3. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної
академії наук України та національних галузевих академій наук

№ з/п

Назва наукової
установи-партнера

1

2

Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи, тематика
досліджень, видавнича діяльність,
стажування студентів та аспірантів
на базі академічних установ)

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

3

4

Практичні результати від
співробітництва
5

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською радою, спрямовані на
підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб
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№ з/п

Назва наукової
установи-партнера

1

1

Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи, тематика
досліджень, видавнича діяльність,
стажування студентів та аспірантів
на базі академічних установ)

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

3

4

2

Полтавська районна
державна
адміністрація

Практичні результати від
співробітництва
5

Навчально-практичний центр для поглиблення
інтеграції навчання, науки і виробництва,
Угода про діяльність
посилення практичної спрямованості навчання навчально-практичного
здобувачів вищої освіти, перепідготовки та
центру ПДАА на базі
підвищення кваліфікації кадрів АПК, закріплення
відділу фінансовона практиці новітніх технологій у системі
господарського
бухгалтерського обліку, науково-дослідної роботи, забезпечення ПРДА з
набуття
практичних
навичок,
прискорення практичної підготовки
адаптації
працівників
у
нових
умовах здобувачів вищої освіти
господарювання.
від 15.01.2012 р.

Удосконалення та адаптація
бухгалтерського обліку в
ринкових
умовах
господарювання
із
урахуванням
положень
ПКУ

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати
загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науковотехнічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку)
Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю плідно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними партнерами згідно
укладених договорів про наукове співробітництво. В рамках укладених договорів проводиться підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників, здійснюються спільні наукові дослідження, проводяться наукові заходи.
Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за
формою:
Форми співробітництва
Документ, в
(спільні структурні підрозділи,
рамках якого
Назва наукової
тематика досліджень, видавнича
Практичні результати від
№ з/п Країна партнер
здійснюється
установи партнера
діяльність, стажування студентів та
співробітництва
співробітництво,
аспірантів на базі академічних
термін його дії
установ)
1

2

3

4

Співробітництво із вітчизняними партнерами

5

6
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Здійснення співпраці на безоплатній
основі за напрямами: обмін науковотехнічною інформацією і досвідом
використання нових педагогічних і
комп’ютерних
технологій
навчання,
проведення
наукових
конференцій,
навчально-практичних
і
науковометодичних семінарів; стажування і
підвищення
кваліфікації
науковопедагогічних і педагогічних працівників.
Здійснення
науково-технічного
співробітництва по формуванню програм з
ведення бухгалтерського обліку та
поданню
звітності
підприємств
в
автоматизованих
форматах
і
інформаційних технологій
Здійснення
науково-технічного
співробітництва по формуванню програм з
ведення бухгалтерського обліку та
поданню
звітності
підприємств
в
автоматизованих
форматах
і
інформаційних технологій
Здійснення
науково-технічного
співробітництва по формуванню програм
по поданню звітності підприємств в
автоматизованих форматах

Договір про
співпрацю між
навчальними
закладами № 39-18
від 28.09.2018 р.

Розробка та впровадження
інноваційних
освітніх
технологій
при
навчанні
бакалаврів та магістрів, обмін
досвідом
в
науковій та
методичній роботі, проведення
спільних наукових заходів

Договір про
співпрацю № 35
від 18.05.2018 р.

Розробка та впровадження
інноваційних
освітніх
технологій
при
навчанні
бакалаврів та магістрів

Меморандум про
співпрацю
від 17.12.2019 р.

Розробка та впровадження
інноваційних
освітніх
технологій
при
навчанні
бакалаврів та магістрів

Україна

Дніпровський
державний аграрноекономічний
університет

Україна

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Інфосвіт ІТ сервіс»

Україна

Всеукраїнська
громадська організація
«Спілка
Автоматизаторів
Бізнесу»

4

Україна

Фізична особа
підприємець Вітньова
Валерія Дмитрівна

5

Україна

Херсонський
державний аграрний
університет

Проведення підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників

Договір № 0107.10.2020 від
7.10.2020

6

Україна

Львівський
національний аграрний
університет

Проведення підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників

Договір від
2.12.2021 р.

1

2

3

Договір про
співпрацю № 13
від 15.05.2018 р.

Розробка та впровадження
інноваційних
освітніх
технологій
при
навчанні
бакалаврів та магістрів
Підвищення кваліфікації та
стажування
науковопедагогічних працівників з
метою закріплення на практиці
професійних компетентностей,
проведення спільних наукових
заходів
Підвищення кваліфікації та
стажування
науковопедагогічних працівників з
метою закріплення на практиці
професійних компетентностей,
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проведення спільних наукових
заходів

Співробітництво із міжнародними партнерами

1

2

Білорусь

Литва

Гродненський
державний аграрний
університет

Співробітництво в галузі освіти і науки з
питань
розробки
й
впровадження
інноваційних освітніх технологій при
навчанні бакалаврів та магістрів. Із метою
підвищення якості підготовки спеціалістів
агропромислового комплексу в нових
освітніх умовах.

Співробітництво,
направлене
на
ЗАО
ОРМЕ забезпечення позитивних зрушень в
ІНВЕСТИСІЙОС
забезпеченні
сучасного
рівня
(UAB
ORVE професійної
підготовки
та
INVESTICIJOS)
перепідготовки кадрів за економічним і
фінансовим напрямом

Договір про
співробітництво у
галузі науки і освіти
між кафедрою
бухгалтерського
обліку ПДАА і
кафедрою
бухгалтерського
обліку і контролю в
АПК установа освіти
«Гродненський
державний аграрний
університет» від
11.03.2020 р.

Розробка та впровадження
інноваційних
освітніх
технологій
при
навчанні
бакалаврів та магістрів, обмін
досвідом
в
науковій та
методичній роботі

Меморандум про
партнерство і
співробітництво
між ПДАА та
ЗАО ОРМЕ
ІНВЕСТИСІЙОС
від 22.07.2020 р.

Розробка та впровадження
інноваційних
освітніх
технологій
при
навчанні
бакалаврів
та
магістрів,
післядипломної
підготовки
фахівців, спільного проведення
науково-дослідних
робіт,
апробації та використання
наукових
досліджень
за
економічним та фінансовим
профілем, обмін досвідом в
науковій та методичній роботі

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
5.1. Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну
діяльність студентів на кафедрі).
Студенти активно залучаються для проведення науково-дослідних робіт. Найбільш здібні студенти, які мають нахил до науководослідної діяльності під керівництвом досвідчених викладачів кафедри проводять дослідження теоретичних та практичних аспектів
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методики та організації облікових процесів на підприємствах, які
наукових конференціях, готують наукові публікації.
№ з/п

Показники

1

1.

працююь в різних галузях економіки України, приймають участь в

2

Кількість
3

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

166

з них,
самостійно студентами

124

2.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

-

3.

Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт

1

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

1

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

– Міжнародних конкурсів студентських НДР

-

Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських
науково-дослідних робіт, усього

-

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

-

– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР

-

Кількість студентів-учасників олімпіад, усього

-

з них: – Всеукраїнських олімпіад

-

– Міжнародних олімпіад

-

Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього

-

з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад

-
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6.2.
7.
7.1.

– переможці Міжнародних олімпіад

-

Кількість студентів, які отримали охоронні документи,

-

з них,
самостійно студентами

-

Розділ 6. ІНШЕ
Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю приймає активну участь у проведенні наукових та науково-практичних
конференцій; проводить конкурси студентських наукових робіт; відбіркові етапи студентських олімпіад; приймає участь у семінарах,
круглих столах тощо.
Протягом 2021 року професорсько-викладацьким складом кафедри здійснено рецензування:

№

Прізвище, ім’я,
по батькові

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Науковий
Автореферат, монографія,
ступінь,
підручник, навчальний
Назва
вчене звання
посібник
ВІДЗИВИ НА АВТОРЕФЕРАТИ

1.

Кулик Вікторія
Анатоліївна

Д.е.н., професор

автореферат

2.

Кулик Вікторія
Анатоліївна

Д.е.н., професор

автореферат

Вовчин Н.Л. Автореферат дисертації «Інтегрована
система обліку і контролю витрат в управлінні якістю
продукції», поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності)
Гевчук А.В. Автореферат дисертації «Розвиток
бухгалтерського обліку розрахункових операцій в
агробізнесі», поданої на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами

Дата
надання

4.04.2021

4.04.2021
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3.

Кулик Вікторія
Анатоліївна

Д.е.н., професор

автореферат

Кулик Вікторія
Анатоліївна

Д.е.н., професор

автореферат

Левченко Зоя
Михайлівна,
Тютюнник Світлана
Василівна,
Плаксієнко Валерій
Якович

К.е.н., доцент,
К.е.н., доцент

автореферат

Д.е.н., професор

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

автореферат

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

автореферат

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

автореферат

економічної діяльності)
Герасименко О.М. Відгук на автореферат дисертації за
темою „Облік в управлінні музейними предметами і
колекціями”, представлену на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)
Коритник Л. П. Відгук на автореферат дисертації за
темою «Облікове забезпечення управління бюджетними
коштами закладів вищої освіти в умовах створення
сервісної держави» на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності),
Людвенко Д. В. Відгук на автореферат дисертації за
темою «Обліково-інформаційне забезпечення сталого
розвитку тваринництва: теорія, методологія, практика»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних
наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік,
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності),
Бондаревська К.В. Відгук на автореферат дисертації за
темою „Стратегія забезпечення соціальної безпеки на
ринку праці України”, представлену на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Булкін С.С. Відгук на автореферат дисертації за темою
„Формування стійкості потенціалу беззбиткового
розвитку
сільськогосподарських
підприємств”,
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка
та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)
Волощук В.Р. Відгук на автореферат дисертації
«Інвестування інноваційного розвитку підприємств

9.04.2021

6.09.2021

19.03.2021

28.03.2021

30.04.2021

12.03.2021
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Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

автореферат

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

автореферат

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

автореферат

Плаксієнко Валерій
Якович
Грибовська Юлія
Миколаївна

Д.е.н., професор
К.е.н., доцент

автореферат

Плаксієнко Валерій
Якович
Єрмолаєва Марина
Валентинівна

Д.е.н., професор
К.е.н., доцент

автореферат

АПК: теорія, методологія, практика» поданої на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук за спец.
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)
Гамова О. В. Відгук на автореферат дисертації за темою
„Стратегічні
вектори
управління
конкурентоспроможністю
підприємств
машинобудування”, представлену на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)
Малкіна Я.Д. Відгук на автореферат дисертації за
темою „Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків за
податковими зобов’язаннями”, представлену на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності)
Юрченко О.В. Відгук на автореферат дисертації за
темою „Управління соціальними витратами аграрних
підприємств”, представлену на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)
Шевченко Ю.О. Відгук на автореферат дисертації за
темою „Механізм формування стратегії в антикризовому
управлінні операційною діяльністю промислових
підприємств”, представлену на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)
Гельман В.М. Відгук на автореферат дисертації за
темою „Забезпечення ефективності управління кадровим
ресурсом підприємств машинобудування”, представлену
на здобуття наукового ступеня доктора економічних
наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та

18.03.2021

13.04.2021

5.04.2021

7.04.2021

9.04.2021
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Плаксієнко Валерій
Якович
Левченко Зоя
Михайлівна

Д.е.н., професор
К.е.н., доцент

автореферат

Плаксієнко Валерій
Якович
Мац Тетяна Павлівна

Д.е.н., професор
К.е.н., доцент

автореферат

Плаксієнко Валерій
Якович
Пономаренко Оксана
Григорівна

Д.е.н., професор
К.е.н., доцент

автореферат

Кулик Вікторія
Анатоліївна

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

Д.е.н., професор

автореферат

автореферат

управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)
Мельник К.П. Відгук на автореферат дисертації за
темою „Аудиторське забезпечення сталого розвитку
сільських територій: теорія. Методологія. практика”,
представлену на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності)
Мосієнко О. В. Відгук на автореферат дисертації за
темою „Формування системи рефлексивного управління
персоналом
сільськогосподарських
підприємств”,
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка
та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)
Дашко І.М. Відгук на автореферат дисертації за темою
„Формування
стратегії
забезпечення
конкурентоспроможності промислових підприємств”,
представлену на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка
та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)
Бездушна Ю. С. Відгук на автореферат дисертації за
темою
«Обліково-інформаційне
забезпечення
капіталізації потенціалу аграрного підприємництва і
сільських територій: теорія, методологія, практика»,
представлену на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності)
Шкуліпа Л. В. Відгук на автореферат дисертації за
темою «Концепції розвитку бухгалтерського обліку в
контексті міжнародних стандартів фінансової звітності
та та інноваційних технологій» представлену на здобуття

23.04.2021

22.03.2021

20.04.2021

23.09.2021

1.10.2021
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Кулик Вікторія
Анатоліївна
Левченко Зоя
Михайлівна

Д.е.н., професор
К.е.н., доцент

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

автореферат

автореферат

наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності)
Шкуліпа Л. В. Відгук на автореферат дисертації за
темою «Концепції розвитку бухгалтерського обліку в
контексті міжнародних стандартів фінансової звітності
та та інноваційних технологій» представлену на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності)
Горященко Ю. Г. Відгук на автореферат дисертації за
темою
«Теоретико-методологічне
забезпечення
інноваційного розвитку підприємств» представлену на
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит (за видами економічної діяльності)

2.10.2021

7.12.2021

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПРАКТИКУМИ
Кулик Вікторія
Анатоліївна

Д.е.н., професор

Пилипенко Катерина
Анатоліївна

Д.е.н., професор

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

Плаксієнко Валерій

Д.е.н., професор

Навчальний посібник

Підручник

Навчальний посібник
Навчальний посібник

Дмитренко А.В., Кравченко О.В. НУ «Полтавська
політехніка». Рецензія на навчальний посібник з
дисципліни «Облік міжнародних операцій» для
студентів напряму підготовки
071
«Облік
і
оподаткування» усіх форм навчання 29.04.2021
Маренич Т. Г. Рецензія на підручник «Облік і звітність
за міжнародними стандартами» для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної
форми навчання зі спеціальності 071 Облік і
оподаткування д.е.н., професора, завідувача кафедри
обліку та аудиту
Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені
Петра Василенка. 2021.
Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б. Роспопова Ю.О
Рецензія на посібник «Звітність підприємств» для
студентів спец.071 – облік і оподаткування ОКР
«Бакалавр»
Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б. Роспопова Ю.О.

29.04.2021

11.05.2021

17.06.2021

22.06.2021
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Якович

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

Пилипенко Катерина
Анатоліївна

Д.е.н., професор

Пилипенко Катерина
Анатоліївна

Д.е.н., професор

Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

Навчальний посібник

Монографія

Монографія

Монографія

Рецензія на посібник «Звітність підприємста. Частина ІІ
Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва»
для студентів спец.071 – облік і оподаткування ОКР
«Бакалавр»
Макаренко А.П. Меліхова Т.О. Рецензія на навчальний
посібник з дисципліни «Організація бухгалтерського
обліку» для студентів напряму підготовки 071 «Облік і
оподаткування» усіх форм навчання по ОПП «Облік,
аналіз, контроль в управлінні підприємством»
Гріненко А.Ю. Рецензія на монографію «Використання
сигнальних індекаторів у механізмах реалізації
економічної безпеки». Переяслав-Хмельницький :
ПХДПУ, 2021. 374 с.
Колектив авторів. Загальна редакція Карпенко Є.А.,
Карпенко О.В. Рецензія на монографію «Перспективи
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в
умовах інноваційних інформаційних технологій».
Полтава: ПУЕТ, 2021. 457 с.
За редакцією Гнатишин Л.Б. Рецензія на колективну
монографію
«Обліково-аналітичне
забезпечення
інноваційного розвитку АПК»

14.05.2021

30.05.2021

15.06.2021

11.06.2021

РЕЦЕНЗІЇ НА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Єрмолаєва Марина
Валентинівна

К.е.н., доцент

Методичні рекомендації

Рудич А. І., Кононенко Ж. А. Методичні рекомендації
(робочий зошит) для здобувачів вищої освіти освітньопрофесійної
програми
Облік
і
оподаткування
спеціальності 071 Облік і оподаткування з навчальної
дисципліни «Статистика суб’єктів підприємницької
діяльності»

1.11.2021

РЕЦЕНЗІЇ НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК
Плаксієнко Валерій
Якович

Д.е.н., професор

Освітньо-професійна
програма

Плаксієнко Валерій

Д.е.н., професор

Освітньо-професійна

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Облік
і оподаткування» початкового рівня (короткого циклу)
вищої освіти спец. 071 «Облік і оподаткування»
Харківського національного аграрного університету ім..
Докучаєва
Сумський національний аграрний університет

22.01.2021

14.05.2021
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Якович

Плаксієнко Валерій
Якович

програма

Д.е.н., професор

Освітньо-професійна
програма

Рецензія на ОПП «Облік і оподаткування» підготовки
здобувачів вищої освіти за другим рівнем вищої освіти
спец. 071 «Облік і оподаткування» 14.05.2021
Харківський політехнічний інститут Рецензія-відгук
на ОПП «Облік, аудит і оподаткування» підготовки
здобувачів вищої освіти спец. 071 «Облік і
оподаткування» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»

14.05.2021

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ
1. Запровадити на рівні ВНЗ для активізації мотиваційних механізмів у науковій роботі персоналу конкурси «Викладач-дослідник» та
«Молодий викладач-дослідник», де будуть визначатися лідери: з обсягів виконуваної тематики, з інноваційної діяльності, з підготовки
наукових кадрів, із наукових досягнень студентів, із міжнародного визнання публікацій. Розглянути можливості достойного нагородження
переможців.
2. Працювати над підготовкою запитів на нові державні наукові теми з урахуванням підвищених вимог до них, зокрема у частині
очікуваних науково-технічних результатів, за якими буде прийматися рішення експертними радами міністерства щодо включення їх
фінансування.
3. Посилити роботу викладачів кафедри з підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
5. Залучати кращих випускників спеціальності Облік і оподаткування денної та заочної форми навчання до вступу в аспірантуру.
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ДОДАТОК 2
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на
Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на

16 арк.
8 арк.
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ДОДАТОК 3
Список опублікованих монографій,
розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Монографії
Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки)
1

Пилипенко К.А., Мац Т.П., Красота О.Г. Трансформація інформаційної ролі бухгалтерського обліку в управлінні доходами аграрних
підприємств. Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу: [колективна монографія] / за заг. ред.
В.Я Плаксієнка. К. : «Центр учбової літератури», 2021. С. 64 – 74.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Левченко З.М., Тютюнник С.В., Дугар Т.Є., Романченко Ю.О. Логістичні питання організації обліку запасів. Бухгалтерський облік як
наука: від основ до наукової картини світу: колективна монографія / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури»,
2021. С. 85-102
Левченко З.М., Єрмолаєва М.В., Дугар Т.Є., Тютюнник С.В. Федерація бухгалтерів і аудиторів як засіб фахового зростання
професіоналів облікової справи. Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу: колективна монографія / за заг.
ред. В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 236-305
Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. Річна фінансова звітність як засіб формування та реалізації державної політики у сфері
бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу : колективна монографія / за заг. ред. В. Я.
Плаксієнка. Київ : «Центр учбової літератури», 2021. С. 102 – 114.
Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. Інформаційна роль фінансового обліку у вирішенні проблем соціальної, економічної та екологічної
відповідальності підприємств / Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу [колективна монографія] / за заг.
ред. В. Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 53-63. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/10816
Кулик В.А. Трансформація елементів методу бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризації. Бухгалтерський облік як наука: від
основ до наукової картини світу [колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 340 с.
С. 196-208.
Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Інформаційна роль бухгалтерського обліку у вирішенні проблем податкової безпеки
підприємства. / Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу [колективна монографія] / за заг. ред.
В. Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 74 -85.
Плаксієнко В.Я., Ліпський Р.В. «Ядро» та змінні у визначенні, предметі та методі бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як
наука: від основ до наукової картини світу [колективна монографія] /За заг. ред.. В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури»,
2021. С. 19-37.
Кулик В.А. Облік господарських операцій підприємств електронного бізнесу. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. Полтава :
ПУЕТ, 2021. 410 с. С. 279-285.
Гнатишин Л. Б., Прокопишин О. С., Лега О.В. Екологічний облік як складова системи інформаційного забезпечення управління
сільськогосподарським підприємством. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку АПК: колективна монографія / за
заг. ред. Л. Б. Гнатишин. Львів: Сполом, 2021. С. 128 – 148.
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ДОДАТОК 4
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Підручники
1
2

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах/В.Я. Плаксієнко, Т.Г.Камінська, Т.Г. Маренич, С.В.Скрипник, М.І.
Гордієнко, О.С.Ткаченко, О.В.Чернецька /За ред. В.Я.Плаксієнко [підручник]3-тє вид., перероб. та допов. Київ: «Центр учбової
літератури». 2021. 512 с..
Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М., Жадько К.С., Гаркуша С.А.Електронна бухгалтерія (підручник). Київ: «Центр учбової літератури».
2021.320 с.
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ДОДАТОК 5
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Навчальні посібники
1

2

3

Пилипенко К. А., Ліпський Р. В. Облік у фермерських господарствах : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.]. Київ: «Центр учбової
літератури», 2021. 368 с..
Облікове забезпечення податкових розрахунків: Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього рівня
бакалавр освітньо-професійної програми Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування та освітньо-професійної
програми Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Полтава: РВВ
ПДАУ, 2021. 134 с.
Облік і звітність в оподаткуванні: Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр денної та
заочної форми навчання освітньо-професійної програми Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування. Полтава: РВВ

35
ПДАУ, 2021. 222 с.
Організація і методика аудиту та податковий контроль. Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи
здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання освітній ступінь – магістр освітнього-професійної програми Облік і
оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування. Полтава.: ПДАА, 2021. 167 с.
Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Словник обліково-фінансових термінів 452 с.

4
5

ДОДАТОК 6
Список отриманих патентів
та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Назва документу

Вид документа

Дата набуття
чинності

Власник охоронного
документа

Винахідник

2

3

4

5

6

Патенти

1

Патент на винахід «Спосіб
виготовлення
настою
для
ароматизації
кондитерських
виробів»

Патент України на
корисну модель
№ 147493

12.05.2021, Бюл.
№ 19

Фастівець
А. В.,
Дорогань-Писаренко
Л. О.,
Чіп
Л. О.,
Ходаківська
Л. О.,
Грибовська
Ю. М.,
Кононенко
Ж. А.,
Антонець А. В., Аранчій
В. І., Березіна Л. М.,
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2

Патент на корисну модель
«Спосіб
безпечного
гравітаційного
завантаження
зерна у силос»

Патент України на
корисну модель ПУ
147750

Литвин О. Ю., Прасолов
Є. Я.
Іванов
О.
М.,
Арендаренко В. М.,
Костенко
О.
М.,
Самойленко
Т.
В.,
Сімонов К. В., Опара Н.
М., Сіренко О. В.,
Прийдак Т. Б.

09.06.2021, Бюл.
№ 23

Свідоцтва авторського права

1

2

3

Свідоцтво
реєстрації
авторського права на твір.
Стаття
«Функціонування
онлайн-магазинів в Україні:
податкові аспекти».
Свідоцтво
реєстрації
авторського права на твір.
Стаття «Інформаційна роль
бухгалтерського
обліку
у
вирішенні проблем податкової
безпеки підприємства»
Свідоцтво
реєстрації
авторського права на твір.
Стаття «Економічна судова
експертиза
як
доказ
у
розслідуванні
податкових
злочинів»
Свідоцтво
реєстрації
авторського права на твір.
Стаття «Financial Acts Of
Tourism Activities Development»
Свідоцтво
авторського

права

реєстрації
на твір.

№ 102362

5.02. 2021 р.

Кулик В. А., Левченко З.
М., Єрмолаєва М. В.

№ 107963

14.09.2021 р.

Лега О. В., Яловега Л.
В., Прийдак Т. Б.

№ 107962

14.09.2021 р.

.

Лега О. В., Яловега Л.
В., Прийдак Т. Б

№ 101943

21.01.2021 р.

Мамуль Л. О., Марченко
О. А., Пилипенко К. А.,
Величко Т. Г.,
Грановська В. Г.

№ 102010

22.01.2021 р.

Антошкіна Л. І.,
Ігнатенко М. М., Постол

37
Стаття «Improving the System
Management of Farms and
Agricultural Enterprises on the
Basis of Controlling, Accounting
and Information Frameworks»
Свідоцтво
реєстрації
авторського права на твір.
Стаття «Marketing in the sphere
of postal communication of
developing countries»
Свідоцтво
реєстрації
авторського права на твір
«Методологія
наукових
досліджень в обліку: Методичні
вказівки для практичних робіт
та самостійної роботи (для
здобувачів
ступеня
вищої
освіти
«Бакалавр»
зі
спеціальності 071 Облік і
оподаткування)».
Свідоцтво
реєстрації
авторського права на твір
«Модель
інституційної
взаємодії
інформаційних
агентів
у
сільськогосподарському
виробництві».

А. А., Гурбик Ю. Ю.,
Пилипенко К. А.

№102009

22.01.2021 р.

Хасан Алі Аль-Абабнех,
Марченко О. А.,
Пилипенко К. А., Кучин
С. П.

№ 108967

26.10.2021 р.

Канцедал Н. А.

№ 108897

25.10.2021 р.

Канцедал Н.А.
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ДОДАТОК 7
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на 128 арк.

