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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 22 

з них,  

кандидатів наук 
19 

докторів наук 3 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 5 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
- 

3 
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 - 
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Розділ 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 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 

1. за держбюджетними темами, усього (1.1.+ 1.2.)  

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 (3.1.+ 3.2.) 22 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 22 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 4 

4.1. 
з них, 

завершених  
3 

4.2. перехідних   

4.3. нових  1 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 4 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
- 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) 3 

5.3.                                         перехідних 1 

 

/* Науково-дослідна робота (НДР) — робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою 

визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні. 

/* Завершені НДР – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

/* Перехідні НДР – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

/* Нові НДР – 2018 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 19 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
15 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  4 

2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
15 

3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
5 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 170 

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 - 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 19 

8.1. з них, за кордоном 8 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 1 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) - 

11.1. з них, патентів на винаходи - 

11.2. патентів на корисну модель - 

12. отримано свідоцтв авторського права 23 

13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) - 

13.1. з них, нової техніки - 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 
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14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) - 

14.1. з них, нової техніки - 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій - 

15. 
впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  

(15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 
- 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій - 

16. 
подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (16.1.+16.2.) 
- 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

17. 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (17.1.+17.2.) 
- 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій - 

 

 

/* Наукова (науково-технічна) продукція (НТП) - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації. 
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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») 
 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1     - 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

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 2020 році у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/

п 

Автори 

розробки  

(ПІБ, науковий 

ступінь,  

вчене звання) 

Назва роботи 

Назва 

видання,  

де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 

1 2 3 4 5 

Статті 

1 

Taranenko V., 

Hrybovska Y., 

Samylina Y., 

Tanchyk O., 

Turmanov T. 

Advanced 

Models of Social 

Responsibility in 

the System of 

International 

Entrepreneurial 

Activity. 

Academy of 

Entrepreneurship 

Journal 

Volume 26, Issue 3, 2020. P. 1 – 8. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-

system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf. 

2 

Kwilinski A., 

Slatvitskaya I., 

Dugar T., 

Main effects of 

mergers and 

acquisitions in 

International 

Journal of 

Entrepreneurship 

Volume 24, Special Issue, 2020. P. 1 – 8. 

URL: https://www.abacademies.org/journals/international-journal-of-entrepreneurship-

inpress.html 

https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Advanced-models-of-social-responsibility-in-the-system-of-international-entrepreneurial-activity-1528-2686-26-3-366.pdf
https://www.abacademies.org/journals/international-journal-of-entrepreneurship-inpress.html
https://www.abacademies.org/journals/international-journal-of-entrepreneurship-inpress.html
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Oleg Gorb, 
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Dugar, Pavel 

Shvedenko, 

Oleksandr 

Kalian, 
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Ecological-
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land evaluation 

and 

classification 

under organic 

farming. 

Journal of 

Environmental 

Management and 

Tourism 

2020, (Volume XI, Fall), 6(46): 1588-1595 
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546. (Scopus). 
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International 

Journal of 

Management 

Volume 11 (6), 2020, pp. 812-819. 

URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 

 

5 

Kulyk V., 

Karpenko Ye., 

Hora M. 

Creation of 

united territorial 

communities in 

Poltava region. 

Ekonomicka 

Univerzita v 

Bratislave. 

Vysoka Skola 

Ekonomicka v 

Praze. 

Vysoká škola 

ekonomická 

v Praze, 

Nakladatelství 

Oeconomica – 

Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Slapy. 8. – 10. září 2020.  P. 96-

101. 

https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5546
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5546
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6
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2020 

6 

Plaksiienko, 

Valerii Ya., 

Melikhova, 

Tetiana O., 

Yermolaieva, 

Maryna V., 

Chernenko, 

Kseniia V., 

Lipskyi, Roman 

V. 

Formation of 

Accounting and 

Tax Policy of 

the Company. 

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal. 2019. 

Volume 23, 

Special Issue 2. 

URL: https://www.abacademies.org/articles/formation-of-accounting-and-tax-policy-

of-the-company-8405.html 

 

7 

Kharlamova, 

O., Tkachenko, 

S., Poliakova, 

Y., Prokhorchu

k, S. Lipskyi, R. 

Management 

Accounting 

Using 

Benchmarking 

Tools. 

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal. 2020. 

Vol: 24 Issue: 2. 

URL : https://www.abacademies.org/articles/management-accounting-using-

benchmarking-tools-9117.html 

8 

Svitlana 

Tiutiunnyk, 

Yurii 

Tiutiunnyk, 

Nelia 

Kondukotsova 

and Olha 

Karpenko 

Risk-Oriented 

Approach in the 

Development of 

Innovative 

Strategies for the 

Development of 

Industrial 

Enterprises 

International 

Journal of 

Management, 11 

(6), 2020, pp. 

874-881. 

URL: http://www.com/IJM/issues?JType=IJM&VType=11&IType=6. 

 

9 

Тютюнник Ю. 

М., Тютюнник 

С. В. 

Методичні 

напрями 

горизонтальног

о і 

вертикального 

аналізу руху 

грошових 

коштів банку. 

Інфраструктур

а ринку. 2020. 

Випуск 44. С. 

209-214. 

Copernicus: 
URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/44_2020_ukr/37.pdf. 

 

10 
Левченко З. 

М., 

Організація 

бухгалтерськог

Інфраструктур

а ринку. 2020. 
Copernicus: 

URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/46_2020_ukr/20.pdf 

https://www.abacademies.org/articles/formation-of-accounting-and-tax-policy-of-the-company-8405.html
https://www.abacademies.org/articles/formation-of-accounting-and-tax-policy-of-the-company-8405.html
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56785889900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56785889900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217022114&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217022114&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211654900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211654900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217017804&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217017804&zone=
https://www.abacademies.org/articles/management-accounting-using-benchmarking-tools-9117.html
https://www.abacademies.org/articles/management-accounting-using-benchmarking-tools-9117.html
http://www.com/IJM/issues?JType=IJM&VType=11&IType=6
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/44_2020_ukr/37.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/46_2020_ukr/20.pdf
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Тютюнник С. 

В., 

Єрмолаєва М. 

В. 

о обліку, 

звітності й 

аналізу праці та 

її оплати 

Випуск 46. С. 

106-112. 

11 

Тютюнник Ю. 

М., 

Тютюнник С. 

В., Романченко 

Ю. О. 

Стан 

дотримання 

банками 

України 

економічних 

нормативів 

Integration of 

Business 

Structures: 

Strategies and 

Technologies: 

Proceedings of 

the ІV 

International 

Scientific-

practical 

Conference 

(February 21 th, 2020). Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. Р. 94-98. 

12 

L.О. Marmul, 

О.А. 

Marchenko? 

K.A. Pylypenko, 

T.G. Velychko 

and  V.G. 

Granovskaya 

Financial And 

Taxation 

Aspects Of 

Tourism 

Activities 

Development 

International 

Journal of 

Management 

(IJM), 

11 (3), 2020, pp. 

287–293. 

URL:http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp 

JType=IJM&VType=11&IType=3. 

 

13 

Plaksiienko V., 

Kulyk V., 

Milka F., 

Karpenko Y., 

Liubymov M. 

Assessment of 

the overall level 

of 

environmental 

safety of the 

enterprise: 

possibilities of 

application of 

modern 

economic and 

mathematical 

methods 

International 

Multidisciplinary 

Scientific 

GeoConference 

Surveying 

Geology and 

Mining Ecology 

Management, 

SGEM 

Albena Co, Bulgaria, 2020 

http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp


13 
 

14 

laksiienkoV., 

Nazarenko I.,  

Nazarenko A, 

Sokolenko L. 

Strategic 

scenario 

planning of the 

agrarian sector 

development 

International 

Multidisciplinary 

Scientific 

GeoConference 

Surveying 

Geology and 

Mining Ecology 

Management, 

SGEM 

Albena Co, Bulgaria, 2020. 

15 

Plaksiienko 

Valerii, 

Chyrychenko 

Yurii, 

Dzhakheidr 

Emad Abduravi 

Ramadan 

National trade 

and hospitality 

industry in 

pandemic times: 

behavioral 

economics 

aspect 

Economic and 

Finance 2020. 

V.8, Issue 2. 

Agenda Publishing House Limited, London, Unated Kingdom, pp. 11-19. 

 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 

Plaksiienko V., 

Kulyk V., 

Milka A., 

Karpenko Y., 

Liubymov M. 

Assessing 

overall level of 

enterprise’s 

environmental 

security: 

possibilities of 

applying modern 

economic and 

mathematical 

methods 

XXth Internation

al 

Multidisciplinary 

Scientific Geo 

Conference 

Surveying, 

Geology and 

Mining, Ecology 

and Management 

– SGEM 2020 

Scopus (прийнято до друку). 

2 

Плаксієнко 

В. Я., 

Дорогань-

Писаренко 

Л. О., Прийдак 

Т., Б.,  

Лега О. В., 

Проектування 

рамки цифрової 

компетентності 

майбутніх 

економістів 

Інформаційні 

технології і 

засоби навчання 

 

URL: https://journal.iitta.gov.ua. 

(прийнято до друку, орієнтовний термін випуску – листопад-грудень 2020 р.) 

 

 

https://journal.iitta.gov.ua./
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Яловега Л. В., 

Красота О. Г. 

 

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 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового 

конкурсу, джерело 

фінансування 

Результати участі в науковому 

конкурсі (подана заявка / отримано 

фінансування на тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1 - - - - 

Міжнародні наукові конкурси 

1 - - - - 
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ 
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4+1.5.) 8 

1.1. 

з них, міжнародних конференцій, Інтернет – конференцій 

1. 28 травня 2020 року на базі Гродненського державного аграрного університету відбулася XIII 

Міжнародна науково-методична конференція «Перспективи розвитку вищої школи». 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) 

2 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. 

всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

обліку, аналізу та контрою в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» присвячена 

пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Д. М. Фесенка (м.  Полтава, 31 березня 2020 р.). 

2. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін. Всеукраїнська 

науково-практичної конференція (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.).  

2 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших  4 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 7 

2.1. з них, міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій - 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 7 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 4 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 7 

5 Участь в експертних радах, журі 1 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 2 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

8 Інше (вказати) - 
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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 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу 

та контрою в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством» присвячена пам’яті професора, заслуженого 

працівника вищої школи Д. М. Фесенка (м.  Полтава, 31 

березня 2020 р.). 

31 березня 

2020 р. 

2 
ΙΙ Міжнародна науково-практична конференція  

 

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) 

23 квітня 

2020 р. 

3 
Всеукраїнська науково-практичної конференція 

(з міжнародною участю) 

«Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах 

інституціональних змін» (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.) 

22 жовтня 

2020 р. 

4 

Запорізький національний університет,  

м. Запоріжжя 

Круглий стіл: «Актуальні проблеми проведення економічних, 

товарознавчих, будівельних експертиз та правові шляхи їх 

вирішення» 

29 квітня 

2020 р. 

5 
Львівський національний аграрний університет, 

м. Львів 

НП конференція: «Організаційно-економічний механізм 

розвитку агропромислового комплексу і сільських територій» 

23 вересня 

2020 р. 

6 

Тернопільський  національний економічний 

університет, м. Тернопіль 

IV Міжнародно-наукова практична конференція: «Стан і 

перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в 

Україні» 

22 травня 

2020 р. 

7 

Національна металургійна академія України,  

м. Дніпро 

IV Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасні 

проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності : теоретичні, практичні та освітянські 

аспекти» 

30-31 

березня  

2020 р. 

8 
XIII Міжнародна науково-методична 

конференція 

На базі Гродненського державного аграрного університету 

відбулася конференція «Перспективи розвитку вищої школи». 

28 травня 

2020 р. 

Студентські наукові заходи 
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1 
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного 

бухгалтера» 

Проведення ділової гри «Семінар-конференція від фахівців 

Податкової служби, м. Полтава». Тренінги на тему: «Основні 

вимоги до оформлення документів» 

Протягом  

року 

5 подій 

2 
Студентська конференція за результатами 

виробничої практики «Комплексна з фаху» 

«Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та 

аналізу підприємств» 4 курс «Облік і оподаткування» 

29 вересня 

2020 р. 

3 
Студентська конференція за результатами 

виробничої практики «Комплексна з фаху» 

«Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та 

аналізу підприємств» 2 стн курс «Облік і оподаткування» 

30 вересня 

2020 р. 

4 

Студентська конференція за результатами 

виробничої практики «Технологічна по 

спеціальності» 

«Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та 

аналізу підприємств» 4 курс «Облік і оподаткування» 

 

27 лютого 

 2020 р. 

5 

Студентська конференція за результатами 

виробничої практики «Технологічна по 

спеціальності» 

«Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та 

аналізу підприємств» 2 стн курс «Облік і оподаткування» 

 

28 лютого 

 2020 р. 

6 
Студентська конференція за результатами 

виробничої практики  

«Актуальні питання розвитку організації і вдосконалення 

обліку та аналізу підприємств» 1 курс ОКР «Магістр» «Облік і 

оподаткування» 

16 червня 

2020 р. 

7 
Круглий стіл за підсумками проходження 

навчальної практики  

«Безпаперова бухгалтерія» 3 курс ОКР «Бакалавр» «Облік і 

оподаткування» 

11 вересня 

2020 р. 
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3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Вид участі  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 
Плаксієнко В.Я., 

д.е.н., професор 

Участь у редакційній колегії: 

- Журнал «Агросвіт» (Дніпропетровський державно-економічний аграрний 

університет); 

- Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»; 

- Вісник Полтавської державної аграрної академії. 

Протягом року 

2 

Канцедал Н. А.  

Яловега Л. В. 

Лега О. В. 

к.е.н., доценти 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-

орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Полтава). Частина 1. – Полтава : РВВ ПДАА, 2020. 

31.березня 2020 р. 

 

3 

Плаксієнко В.Я., 

д.е.н., професор 

Пилипенко К. А., 

д.е.н., професор 

Робота в редакційних колегіях збірників матеріалів конференцій: 

1. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю. Матеріали ΙΙ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 

100-річчю Полтавської державної аграрної академії. (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.). 

 

23.квітня 2020 р. 

 

 

 

4 
Плаксієнко В.Я., 

д.е.н., професор 
Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії Протягом року 

5 
Пилипенко К.А., 

д.е.н., професор 
Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії Протягом року 

6 

Плаксієнко В.Я., 

д.е.н., професор 

Пилипенко К. А., 

д.е.н., професор 

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 

22 жовтня 2020 р.). 

22 жовтня 2020 р. 

 

 

 

7-11 

Пилипенко К. А., 

д.е.н., професор 

кафедри 

1. Член редколегії Vìsnik Berdânsʹkogo unìversitetu menedžmentu ì bìznesu Серия: 

Экономические науки (ISSN: 1997-4167 eISSN 2707-9732) 

2. ІІІ Всеукр. наук. – практ. конф здобувачів вищої освіти і молодих вчених: 

Протягом року 

http://visnik.bumib.edu.ua/
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/1997-4167
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2707-9732
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«Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації». Херсон, 30 

березня  2020.   

3. IX Всеукр. наук.-практ. конф. (Заочна) «Актуальні проблеми використання 

економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство».   Бердянськ, 16-17 квітня 

2020 року.  

4. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю)   

«Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних  змін».  

Полтава, 22 жовтня 2020р. 

5. Всеукраїнська  науково-практична Інтернет-конференція «СТРАТЕГІЧНІ 

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»  12 листопада  

2020 року (м. Херсон, Україна) 

 

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

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 

грамота, угода про співпрацю) 

1 2 3 4 

    



20 
 

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 державною адміністрацією, усього 
1 

3 Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 4 

4 Співробітництво із  закордонними організаціями, усього 1 

 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім 

обладнанням, тощо ) 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 
1 2 3 4 

1 

Навчально-наукова лабораторія 

кафедри бухгалтерського обліку 

та економічного контролю 

Призначена для забезпечення 

якісної теоретичної та практичної 

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 

Заняття у навчальній лабораторії забезпечують: 

-  формування у студентів сучасної інформаційної 

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. 
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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 

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 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською державною 

адміністрацією, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  

№ 

з/п 

Назва наукової 

установи-партнера 

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 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 
Полтавська районна 

державна адміністрація 

Навчально-практичний центр для 

поглиблення інтеграції навчання, науки і 

виробництва, посилення практичної 

спрямованості навчання здобувачів вищої 

освіти, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів АПК, закріплення на 

практиці новітніх технологій у системі 

бухгалтерського обліку, науково-дослідної 

роботи, набуття практичних навичок, 

прискорення адаптації працівників у нових 

умовах господарювання.  

 

Угода про діяльність 

навчально-практичного 

центру ПДАА на базі відділу 

фінансово-господарського 

забезпечення ПРДА з 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

 від 15.01.2012 р. 

Удосконалення та адаптація 

бухгалтерського обліку в 

ринкових умовах 

господарювання із 

урахуванням положень 

ПКУ 
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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 науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку 

Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 

формою: 

№ 

з/п 

Країна 

партнер 

Назва наукової установи 

партнера 

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 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1 Україна 
Дніпровський державний 

аграрно-економічний університет 

Здійснення співпраці на безоплатній 

основі за напрямами: обмін науково-

технічною інформацією і досвідом 

використання нових педагогічних і 

комп’ютерних технологій навчання, 

проведення наукових конференцій, 

навчально-практичних і науково-

методичних семінарів; стажування і 

підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних 

працівників. 

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 

2 Україна  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Інфосвіт ІТ 

сервіс»  

Здійснення науково-технічного 

співробітництва по формуванню 

програм з ведення бухгалтерського 

обліку та поданню звітності 

підприємств в автоматизованих 

форматах і інформаційних технологій 

Договір про співпрацю 

№ 35 

від 18.05.2018 р. 

Розробка та впровадження 

інноваційних освітніх 

технологій при навчанні 

бакалаврів та магістрів 

3 Україна 

Всеукраїнська громадська 

організація «Спілка 

Автоматизаторів Бізнесу» 

Здійснення науково-технічного 

співробітництва по формуванню 

програм з ведення бухгалтерського 

обліку та поданню звітності 

Меморандум про 

співпрацю  

від 17.12.2019 р. 

Розробка та впровадження 

інноваційних освітніх 

технологій при навчанні 

бакалаврів та магістрів 
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підприємств в автоматизованих 

форматах і інформаційних технологій 

4 Україна 
Фізична особа підприємець 

Вітньова Валерія Дмитрівна 

Здійснення науково-технічного 

співробітництва по формуванню 

програм по поданню звітності 

підприємств в автоматизованих 

форматах  

Договір про співпрацю 

№ 13 

від 15.05.2018 р. 

Розробка та впровадження 

інноваційних освітніх 

технологій при навчанні 

бакалаврів та магістрів 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 Білорусь 
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.   

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 

05.01.2015 р. 

Розробка та впровадження 

інноваційних освітніх 

технологій при навчанні 

бакалаврів та магістрів, обмін 

досвідом в науковій та 

методичній роботі 
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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). 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 189 

з них,   

самостійно студентами 
69 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 
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Розділ 6. ІНШЕ 
Кафедра бухгалтерського обліку та економічного коньролю 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 2020 року професорсько-викладацьким складом кафедри здійснено рецензування:  
 

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене звання 

Автореферат, монографія, 

підручник, навчальний 

посібник 

Назва 
Дата 

надання 

ВІДЗИВИ НА АВТОРЕФЕРАТИ  

1. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор автореферат 

Завгородній А. В. «Зовнішньоекономічні пріоритети сталого 

розвитку агропродовольчого виробництва Причорноморського 

регіону». Відгук на автореферат дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеня д.е.н., за спец.08.00.05, 2020 р. 

20.02.2020 

2. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор автореферат 

Мостова А. Д. «Стратегія забезпечення продовольчої безпеки 

держави: теорія, методологія, практика». Відгук на автореферат 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня д.е.н., за 

спец.08.00.03, 2020 р. 

03.03.2020 

3. 
Пилипенко К. А. 

Карпенко Н. Г. 

д.е.н., професор 

к.е.н., доцент 
автореферат 

Матвеєв П.М. «Механізм економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств теорія, методологія, практика». 

Відгук на автореферат докторської дисертації за спец. за 

спец.08.00.04, 2020 р.   

15.06.2020 

4. 
Пилипенко К. А. 

Карпенко Н. Г. 

д.е.н., професор 

к.е.н., доцент 
автореферат 

Гаврилко І.М. «Функціонування систем моніторингу і контролю в 

менеджменті підприємств». Відгук на автореферат дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня к.е.н., за спец. 08.00.04, 

2020 р.  

16.06.2020 

5. Пилипенко К. А. д.е.н., професор автореферат 

Нагаєва Г.О. «Управління ефективністю функціонування оборотних 

активів сільськогосподарських підприємств». Відгук на автореферат 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня к.е.н., за спец. 

08.00.04, 2020 р. 

22.06.2020 

6. 
Пилипенко К. А. 

Карпенко Н. Г. 

д.е.н., професор 

к.е.н., доцент 
автореферат 

Подсоха А.С. «Механізм та біржовий інструментарій ефективного 

функціонування ринку землі». Відгук на автореферат дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня к.е.н., за спец. 08.00.04,  

2020 р. 

23.06.2020 

7. Пилипенко К. А. д.е.н., професор автореферат 

 Скрипник С. В. «Організаційно-економічні пріоритети розвитку 

фермерських господарств на сільськогосподарських підприємствах: 

теорія, методологія, практика» Відгук  на автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня  доктора економічних наук  по 

1.09.2020 
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спец.08.00.04, 2020 р. 

8. 
Плаксієнко В. Я. 

Єрмолаева М. В. 

д.е.н., професор, 

к.е.н., доцент 
автореферат 

Трило І. М. Відзив на автореферат дисертації «Бухгалтерський облік 

та аналіз дисконтованої довгострокової дебіторської 

заборгованості» на здобуття наукового ступеня  кандидата 

економічних наук  по спец.08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит, 2020 р. 

7.09.2020 

9. 
Плаксієнко В. Я. 

Кулик В. А. 

д.е.н., професор, 

д.е.н., професор 
автореферат 

Верзілової Г. Р. Відгук на автореферат дисертації за темою 

«Бухгалтерський облік та аудит маркетингової діяльності 

торговельних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 2020 р. 

11.09.2020 

10. 
Левченко З. М. 

Дугар Т. Є. 

к.е.н., доцент, 

к.е.н., доцент 
автореферат 

Бондар Ю.В. Відгук  на автореферат дисертації «Розвиток 

документування аудиторських процедур та контроль якості 

аудиторських послуг у сільському господарстві» на здобуття 

наукового ступеня  кандидата економічних наук  по спец.08.00.09 

2.10.2020 

11. 

Плаксієнко В. Я. 

Левченко З. М. 

Тютюнник С. В. 

д.е.н., професор, 

к.е.н., доцент, 

к.е.н., доцент 

автореферат 

Здирко Н. Г. Відгук  на автореферат дисертації «Аналіз та 

державний аудит публічних закупівель: теорія. Методологія. 

організація» на здобуття наукового ступеня  доктора економічних 

наук  по спец.08.00.09 

13.10.2020 

12. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор автореферат 

Насонов М. І. Відгук  на автореферат дисертації «Управління 

ефективністю господарської діяльності промислових підприємств» 

на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук  по 

спец.08.00.04, 2020 р. 

23.10.2020 

13. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор автореферат 

Каліна І. І. Відгук  на автореферат дисертації «Стратегія розвитку 

аграрного сектора в умовах цифровізації» на здобуття наукового 

ступеня  доктора економічних наук  по спец.08.00.03, 2020 р. 

26.10.2020 

14. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор автореферат 

Кривлберець М. М. Відгук  на автореферат дисертації «Управління 

конкурентними перевагами туристичних операторів України» на 

здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук  по 

спец.08.00.04, 2020 р. 

30.10.2020 

15. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор автореферат 

Ткаченко І. Д. Відгук  на автореферат дисертації «Рентоорієнтована 

стратегія поведінки гірничо-збагачувальних підприємств» на 

здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук  по 

спец.08.00.04, 2020 р. 

2.11.2020 

16. Левченко З. М. к.е.н., доцент автореферат 
Чугрій Наталія Анатоліївна. Відгук  на автореферат дисертації 

«Облікове забезпечення управління нематеріальними активами у 

науково-дослідних установах». 

 

09.2020 
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08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності».  

17. Левченко З. М. к.е.н., доцент автореферат 

Обиход Катерина Олександрівна. Відгук  на автореферат дисертації: 

«Облік і контроль надання послуг науковими установами 

державного сектору». 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності».  

 

10.2020 

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПРАКТИКУМИ 

1. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Навчально-методичний 

посібник 

Козачок І. А. ст.викладач Запорізької  державної  інженерної 

академії. Рецензія на навчально-методичний посібник з дисципліни 

«Облік у галузях народного господарства» для студентів спец.071 

«Облік і оподаткування»  

7.02.2020 

2. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Навчальний посібник 

Безкровний О.В. Рецензія на навчальний посібник для аудиторної та 

самостійної роботи з дисципліни «Податки і податкова політика » 

для здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання 

07.02.2020 

3. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Навчально-методичний 

посібник 

Безкровний О.В., Дорошенко О.О. Рецензія на навчально-

методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни 

Податкова система для здобувачів вищої освіти очної і заочної форм 

навчання (7-ме видання доопр, та перер.) 

07.02.2020 

4. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Підручник 
Скоробагатова Н.Є. Рецензія на підручник (на англійській мові) 

«Облік у зарубіжних країнах» 
11.03.2020 

5. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Навчальний посібник 

Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Рецензія на 

навчальний посібник для ЗВО за першим (бакалаврським рівнем) за 

спец.071 «Облік і оподаткування»  «Теорія і методика 

документування в обліку та аудиті» 

18.05.2020 

6. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Навчально-методичний 

посібник 

Харченко Н. В. державної  інженерної академії Рецензія на 

навчально-методичний посібник з дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» 

4.09.2020 

7. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Навчальний посібник 
Аранчій В. І., Дроботя Я. А. «Міжнародні фінанси» галузі знань 

«Управління та адміністрування», 2019 р. 
 

8. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Монографія 

Соколенко Л. Ф. Рецензія на монографію к.е.н., докторантки 

кафедри обліку і оподаткування  Державного університету 

«Житомирська політехніка» на тему «Бухгалтерський облік 

керуючих компаній сфери житлово-комунального господарства в 

умовах цифровізації». 

4.09.2020 

9. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Навчально-методична 

розробка 

Єгорова О.В., Тютюнник Ю. М. Рецензія на навчально-методичну 

розробку «Методичні вказівки до виконання аналітичної частини 

кваліфікаційної роботи» 

11.09.2020 

10. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Навчальний посібник 
Дорогань-Писаренко Л.О., Єгорова О. В., Рудич А.І. Рецензія на 

рукопис навчального посібника «Статистика» (обсяг 10,7 др.арк.) 
22.09.2020 
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11. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Навчальний посібник 

Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, Т.В.Акімова, В.Д.Зелікман. Рецензія на 

посібник «Фінансовий облік -1» для студентів спец.071 Облік і 

оподаткування, ОКР «Бакалавр» 

22.10.2020 

12. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Навчальний посібник 

Зелікман В. Д., Сокольська Р. Б. Рецензія на посібник «Звітність 

підприємств частина -1: Теоретичні основи складання звітності та 

фінансової звітності підприємства» 

22.10.2020 

13. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Підручник 
Капустян В. О., Жуковська О. А. Рецензія на рукопис підручника 

«Економетнрика»  
23.10.2020 

14. Кулик В. А. д.е.н., професор Монографія 

Шкуліпа Л. В. Рецензія на монографію «Розвиток бухгалтерського 

обліку у вимірі міжнародних стандартів фінансової звітності та 

інноваційних технологій: методологія та практика». 

16.11.2020 

РЕЦЕНЗІЇ НА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

1.      

2.      

РЕЦЕНЗІЇ НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК 

1. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 

Рецензія на Програму 

навчальної дисципліни 

«Оподаткування підприємств 

АПК» для підготовки фахівців 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

Назаренко І. М., Гаркуша С. А., Ткаль Я.С. 30.01.2020 

2. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 

Рецензія на Програму 

навчальної дисципліни для 

підготовки фахівців галузі 

знань 07 «Управління та 

адміністрування» «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОКР «Магістр» 

Гордієнко М.І., Абрахам Ю.В., Ткаль Я.С. 30.01.2020 

3. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 

Рецензія на видання 

«Фінансовий облік 1. Програма 

навчальної дисципліни для 

підготовки фахівців спец 071 

«Облік і оподаткування» 

освітній ступень «Бакалавр» 

Гордієнко М.І., Абрахам Ю.В., Ткаль Я.С. 31.01.2020 

РЕЦЕНЗІЇ НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ККР 

1. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Рецензія на навчальну 

програму 

Прокопишин О. С. Рецензія на освітньо-професійну програму  

«Облік і оподаткування» підготовки здобувачів вищої освіти 
11.09.2020 
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першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

кафедри обліку та оподаткування 

Львівського національного аграрного університету 

2. Пилипенко К. А. д.е.н., професор 
Рецензія на освітньо-

професійну програму 

Рецензія на ОПП «Економіка підприємства» початкового рівня 

(короткий цикл) вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки спец. 051 Економіка 

05.02.2020 

3. Пилипенко К. А. д.е.н., професор 
Рецензія на навчально 

методичний комплекс  

Рецензія на ННК  дисципліни «Бухгалтерський облік » ОП 

«Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 

«Економіка» 

06.02.2020 

4. Пилипенко К. А. д.е.н., професор 
Рецензія на освітньо-

професійну програму 

Рецензія на ОП «Економіка підприємства» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки спец. 051 «Економіка» 

06.02.2020 

5. Пилипенко К. А. д.е.н., професор 
Рецензія на навчально 

методичний комплекс  

Рецензія на НМК дисципліни «Маркетинг» ОПП «Менеджмент» 

навчального рівня (короткий цикл) вищої освіти галузі знань 07 

Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент 

07.02.2020 

6. Пилипенко К. А. д.е.н., професор 
Рецензія на освітньо-

професійну програму 

Рецензія на ОПП «Економіка підприємства» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки спец. 051 Економіка 

07.02.2020 

7. Пилипенко К. А. д.е.н., професор 
Рецензія на навчально 

методичний комплекс  

Рецензія на НМК дисципліни «Маркенинг» ОП «Економіка 

підприємства» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 економіка 

07.02.2020 

РЕЦЕНЗІЇ НА СТАТТІ, МОНОГРАФІЇ 

1. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор стаття 

Оцінка статті «Моделирование эффективности операционных затрат 

про внедрению инноваций в производство » (російський + 

англійський текст) 

17.02.2020 
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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.  

 

 

 

 

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку та  

економічного контролю, д.е.н., професор                   _____________                                               В. Я. Плаксієнко  
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді  

додаються на   --   арк. 
 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на -  арк. 

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на -  арк. 
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ДОДАТОК 3 

Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

№ з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 - 

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

1 

Hrybovska Y. M., Khodakivska L. O., Kononenko Z. A. Execution of transactions with fixed assets as expression of accounting professional 

competence. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors: Lyubomira 

Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. P. 189 – 199. URL : 

https://accessbg.org/monograph/monograph-professional-competencies.pdf 

2 

Дугар Т. Е., Ермолаева М. В., Левченко З. М., Романченко Ю. А. Отражение учетной политики предприятий Украины в годовой 
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Песцова-Світалка Оксана 

20 

Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір    

«Облік та фінансова звітність 

суб'єктів малого 

підприємництва» 

№ 99908 від 23.09.2020 р.  Романченко Ю. О. 

21 

Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

«Спрощена система оподатку-

вання фізичних осіб – 

підприємців: стан та 

перспективи розвитку» 

№ 99909 від 23.09.2020 р.  Романченко Ю. О. 

22 

Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

«Кошторис доходів і видатків 

бюджетних установ: контро-

№ 99910 від 23.09.2020 р.  Романченко Ю. О. 
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льно-аналітичний аспект» 

23 

Таксономія фінансової 

звітності за міжнародними 

стандартами. Функціонування 

онлайн-магазинів в Україні: 

податкові аспекти. 2020.  

 
(Прийнято на 

розгляд). 
 

Кулик В. А.,  

Левченко З. М.,  

Єрмолаєва М. В. 

 

 


