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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

1

2

Показники

Кількість

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

22

з них,
кандидатів наук

19

докторів наук

3

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб)

5

з них,
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді

-

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

-

3

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
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Науково-дослідні роботи, що виконувались
за держбюджетними темами, усього (1.1.+ 1.2.)
з них,
загального фонду державного бюджету
спеціального фонду державного бюджету
за угодами міжнародного співробітництва
за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.)
з них,
про виконання науково-дослідних робіт
про виконання консультативних (наукових) послуг
за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.)
з них,
завершених
перехідних
нових
за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.)
з них,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.)
у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.)
перехідних

Кількість,
одиниць

22

22
4
3
1
4
3
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.

7

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
з них,
1.1.
15
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України
1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)
4
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science
2.
15
для соціо-гуманітарних Copernicus)
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science
для соціо-гуманітарних Copernicus)
кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ)
кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають
імпакт-фактор
опубліковано монографій, усього
з них,
за кордоном
опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
з них, за кордоном
опубліковано підручників
опубліковано навчальних посібників
отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.)
з них, патентів на винаходи
патентів на корисну модель
отримано свідоцтв авторського права
створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.)
з них, нової техніки
технологій
матеріалів
сортів рослин та порід тварин
методів, теорій

5
170
19
8
1
23
-
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14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15..5
16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.
17.2.
18.

впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.)
з них, нової техніки
технологій
матеріалів
сортів рослин та порід тварин
методів, теорій
впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього
(15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.)
з них,
нової техніки
технологій
матеріалів
сортів рослин та порід тварин
методів, теорій
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.)
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 (17.1.+17.2.)
з них,
у національних наукових конкурсах
у міжнародних наукових конкурсах
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»)
Назва та автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

№
з/п

1
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
-

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних 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:
Автори
№
розробки
з/ (ПІБ, науковий
ступінь,
п
вчене звання)
1
2

Назва роботи

3

Назва
видання,
де
опубліковано
роботу

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

4

5
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Journal
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Journal of
acquisitions in Entrepreneurship

Volume 26, Issue 3, 2020. P. 1 – 8. URL:
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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:
Тема науково-дослідної
Керівник теми
Назва наукового
Результати участі в науковому
№
роботи, що подавалась
(ПІБ, науковий ступінь,
конкурсу, джерело
конкурсі (подана заявка / отримано
з/п
на науковий конкурс
вчене звання)
фінансування
фінансування на тис. грн.)
1

2

1

-

1

-

3

Національні наукові конкурси
Міжнародні наукові конкурси
-

4

5

-
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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
1.
Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4+1.5.)
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».
1.1.
2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.)
міжнародних семінарів
1.2.
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
1.3.
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.).
всеукраїнських семінарів
1.4.
інших
1.5.
2.
Проведено студентських наукових заходів, усього (2.1.+2.2.+2.3.)
з них, міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій
2.1.
всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій
2.2.
інших
2.3.
3
Участь в редакційних колегіях наукових журналів
4
Участь в організаційних комітетах наукових конференцій
5
Участь в експертних радах, журі
6
Участь в спеціалізованих вчених радах
7
Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
8
Інше (вказати)

Кількість, одиниць
8

2

2

4
7
7
4
7
1
2
-
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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
1

1

2
3
4
5
6

7

8

Вид (конференція, семінар тощо),
статус (міжнародна, всеукраїнська тощо)
наукового заходу
2

Тема наукового заходу

Дата
проведення

3

4

Наукові заходи (крім студентських)
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу
та контрою в соціально-орієнтованій системі управління
ІІ
Всеукраїнська
науково-практична
підприємством» присвячена пам’яті професора, заслуженого
конференція
працівника вищої школи Д. М. Фесенка (м. Полтава, 31
березня 2020 р.).
«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління
ΙΙ Міжнародна науково-практична конференція
підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.)
Всеукраїнська науково-практичної конференція «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах
(з міжнародною участю)
інституціональних змін» (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.)
Запорізький національний університет,
Круглий стіл: «Актуальні проблеми проведення економічних,
м. Запоріжжя
товарознавчих, будівельних експертиз та правові шляхи їх
вирішення»
Львівський національний аграрний університет, НП конференція: «Організаційно-економічний механізм
м. Львів
розвитку агропромислового комплексу і сільських територій»
Тернопільський національний економічний
IV Міжнародно-наукова практична конференція: «Стан і
університет, м. Тернопіль
перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в
Україні»
Національна металургійна академія України,
IV Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасні
м. Дніпро
проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів
господарської діяльності : теоретичні, практичні та освітянські
аспекти»
XIII
Міжнародна
науково-методична На базі Гродненського державного аграрного університету
відбулася конференція «Перспективи розвитку вищої школи».
конференція
Студентські наукові заходи

31 березня
2020 р.
23 квітня
2020 р.
22 жовтня
2020 р.
29 квітня
2020 р.
23 вересня
2020 р.
22 травня
2020 р.
30-31
березня
2020 р.
28 травня
2020 р.
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1
2
3
4

5

6
7

Проведення ділової гри «Семінар-конференція від фахівців
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного
Податкової служби, м. Полтава». Тренінги на тему: «Основні
бухгалтера»
вимоги до оформлення документів»
Студентська конференція за результатами «Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та
виробничої практики «Комплексна з фаху»
аналізу підприємств» 4 курс «Облік і оподаткування»
Студентська конференція за результатами «Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та
виробничої практики «Комплексна з фаху»
аналізу підприємств» 2 стн курс «Облік і оподаткування»
Студентська конференція за результатами «Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та
виробничої
практики
«Технологічна
по аналізу підприємств» 4 курс «Облік і оподаткування»
спеціальності»
Студентська конференція за результатами «Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та
виробничої
практики
«Технологічна
по аналізу підприємств» 2 стн курс «Облік і оподаткування»
спеціальності»
«Актуальні питання розвитку організації і вдосконалення
Студентська конференція за результатами
обліку та аналізу підприємств» 1 курс ОКР «Магістр» «Облік і
виробничої практики
оподаткування»
Круглий стіл за підсумками проходження «Безпаперова бухгалтерія» 3 курс ОКР «Бакалавр» «Облік і
навчальної практики
оподаткування»

Протягом
року
5 подій
29 вересня
2020 р.
30 вересня
2020 р.
27 лютого
2020 р.
28 лютого
2020 р.
16 червня
2020 р.
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:
Учасники
Вид участі
(ПІБ, науковий
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових
№ з/п
Дата участі
ступінь, вчене
конференцій, експертних радах, журі,
звання)
спеціалізованих вчених радах тощо)
1

1

2

3

4
5

6

7-11

2

3

Участь у редакційній колегії:
- Журнал «Агросвіт» (Дніпропетровський державно-економічний аграрний
Плаксієнко В.Я.,
університет);
д.е.н., професор
- Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»;
- Вісник Полтавської державної аграрної академії.
Канцедал Н. А.
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноЯловега Л. В.
орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІІІ Всеукраїнської
Лега О. В.
науково-практичної конференції (м. Полтава). Частина 1. – Полтава : РВВ ПДАА, 2020.
к.е.н., доценти
Плаксієнко В.Я., Робота в редакційних колегіях збірників матеріалів конференцій:
1. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою
д.е.н., професор
Пилипенко К. А., діяльністю. Матеріали ΙΙ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої
д.е.н., професор
100-річчю Полтавської державної аграрної академії. (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.).
Плаксієнко В.Я.,
Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії
д.е.н., професор
Пилипенко К.А.,
Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії
д.е.н., професор
Плаксієнко В.Я.,
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер.
д.е.н., професор
Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава,
Пилипенко К. А.,
22 жовтня 2020 р.).
д.е.н., професор
Пилипенко К. А., 1. Член редколегії Vìsnik Berdânsʹkogo unìversitetu menedžmentu ì bìznesu Серия:
д.е.н., професор Экономические науки (ISSN: 1997-4167 eISSN 2707-9732)
кафедри
2. ІІІ Всеукр. наук. – практ. конф здобувачів вищої освіти і молодих вчених:

4

Протягом року

31.березня 2020 р.

23.квітня 2020 р.

Протягом року
Протягом року
22 жовтня 2020 р.

Протягом року
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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:
Учасники
Назва заходу
Результати участі (диплом,
№ з/п
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
(спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо)
грамота, угода про співпрацю)
звання)
1

2

3

4
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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:
Кількість документів,
в рамках яких здійснюється
співробітництво, одиниць

№ з/п

Показники

1

Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук, усього
Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською
міською державною адміністрацією, усього
Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього
Співробітництво із закордонними організаціями, усього

2
3
4

1
4
1

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім
обладнанням, тощо )
№ з/п
1

1

Назва
наукового підрозділу кафедри
2

Навчально-наукова лабораторія
кафедри бухгалтерського обліку
та економічного контролю

Напрям діяльності
наукового підрозділу кафедри
3

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

Опис діяльності наукового підрозділу,
результативність роботи
4

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.

21

4.3. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної
академії наук України та національних галузевих академій наук
Форми співробітництва
Документ,
(спільні структурні підрозділи, тематика
№
Назва наукової
в рамках якого здійснюється Практичні результати від
досліджень, видавнича діяльність,
з/п
установи-партнера
співробітництво, термін його
співробітництва
стажування студентів та аспірантів
дії
на базі академічних установ)
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
Форми співробітництва
Документ,
(спільні структурні підрозділи, тематика
№
Назва наукової
в рамках якого здійснюється Практичні результати від
досліджень, видавнича діяльність,
з/п
установи-партнера
співробітництво, термін його
співробітництва
стажування студентів та аспірантів
дії
на базі академічних установ)
1

1

2

Полтавська районна
державна адміністрація

3

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.

4

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.

5

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 науковотехнічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку
Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за
формою:
Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи,
Документ, в рамках
№
Країна
Назва наукової установи
тематика досліджень, видавнича якого здійснюється
Практичні результати від
з/п партнер
партнера
діяльність, стажування
співробітництво,
співробітництва
студентів та аспірантів на базі
термін його дії
академічних установ)
1

2

3

4

5

6

Співробітництво із вітчизняними партнерами

1

2

3

Україна

Дніпровський державний
аграрно-економічний університет

Україна

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Інфосвіт ІТ
сервіс»

Україна

Всеукраїнська громадська
організація «Спілка
Автоматизаторів Бізнесу»

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

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

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
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4

1

Україна

Білорусь

підприємств
в
автоматизованих
форматах і інформаційних технологій
Здійснення
науково-технічного
співробітництва по формуванню Договір про співпрацю
Фізична особа підприємець
програм по поданню звітності
№ 13
Вітньова Валерія Дмитрівна
підприємств
в
автоматизованих
від 15.05.2018 р.
форматах
Співробітництво із міжнародними партнерами
Договір про
співробітництво у галузі
Співробітництво в галузі освіти і
науки і освіти між
науки
з
питань
розробки
й
кафедрою бухгалтерського
впровадження інноваційних освітніх
обліку ПДАА і кафедрою
Гродненський державний
технологій при навчанні бакалаврів та
бухгалтерського обліку і
аграрний університет
магістрів. Із метою підвищення якості
контролю в АПК установа
підготовки
спеціалістів
освіти «Гродненський
агропромислового комплексу в нових
державний аграрний
освітніх умовах.
університет» від
05.01.2015 р.

Розробка та впровадження
інноваційних
освітніх
технологій
при
навчанні
бакалаврів та магістрів

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
1

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Показники
2

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них,
самостійно студентами
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які отримали охоронні документи,
з них,
самостійно студентами

Кількість
3

189
69
-
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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:
№

Прізвище, ім’я,
по батькові

1.

Плаксієнко В. Я.

2.

Плаксієнко В. Я.

3.

Пилипенко К. А.
Карпенко Н. Г.

4.

Пилипенко К. А.
Карпенко Н. Г.

5.

Пилипенко К. А.

6.

Пилипенко К. А.
Карпенко Н. Г.

7.

Пилипенко К. А.

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Науковий
Автореферат, монографія,
ступінь,
підручник, навчальний
Назва
вчене звання
посібник
ВІДЗИВИ НА АВТОРЕФЕРАТИ
Завгородній А. В. «Зовнішньоекономічні пріоритети сталого
розвитку агропродовольчого виробництва Причорноморського
д.е.н., професор
автореферат
регіону». Відгук на автореферат дисертаційної роботи на здобуття
наукового ступеня д.е.н., за спец.08.00.05, 2020 р.
Мостова А. Д. «Стратегія забезпечення продовольчої безпеки
держави: теорія, методологія, практика». Відгук на автореферат
д.е.н., професор
автореферат
дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня д.е.н., за
спец.08.00.03, 2020 р.
Матвеєв П.М. «Механізм економічного відтворення ресурсного
д.е.н., професор
потенціалу аграрних підприємств теорія, методологія, практика».
автореферат
к.е.н., доцент
Відгук на автореферат докторської дисертації за спец. за
спец.08.00.04, 2020 р.
Гаврилко І.М. «Функціонування систем моніторингу і контролю в
д.е.н., професор
менеджменті підприємств». Відгук на автореферат дисертаційної
автореферат
к.е.н., доцент
роботи на здобуття наукового ступеня к.е.н., за спец. 08.00.04,
2020 р.
Нагаєва Г.О. «Управління ефективністю функціонування оборотних
активів сільськогосподарських підприємств». Відгук на автореферат
д.е.н., професор
автореферат
дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня к.е.н., за спец.
08.00.04, 2020 р.
Подсоха А.С. «Механізм та біржовий інструментарій ефективного
д.е.н., професор
функціонування ринку землі». Відгук на автореферат дисертаційної
автореферат
к.е.н., доцент
роботи на здобуття наукового ступеня к.е.н., за спец. 08.00.04,
2020 р.
Скрипник С. В. «Організаційно-економічні пріоритети розвитку
фермерських господарств на сільськогосподарських підприємствах:
д.е.н., професор
автореферат
теорія, методологія, практика» Відгук на автореферат дисертації на
здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
по

Дата
надання

20.02.2020

03.03.2020

15.06.2020

16.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

1.09.2020
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8.

Плаксієнко В. Я.
Єрмолаева М. В.

д.е.н., професор,
к.е.н., доцент

автореферат

9.

Плаксієнко В. Я.
Кулик В. А.

д.е.н., професор,
д.е.н., професор

автореферат

10.

Левченко З. М.
Дугар Т. Є.

к.е.н., доцент,
к.е.н., доцент

автореферат

11.

Плаксієнко В. Я.
Левченко З. М.
Тютюнник С. В.

д.е.н., професор,
к.е.н., доцент,
к.е.н., доцент

автореферат

12.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

13.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

14.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

15.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

16.

Левченко З. М.

к.е.н., доцент

автореферат

спец.08.00.04, 2020 р.
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.
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.
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
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
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.
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.
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.
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.
Чугрій Наталія Анатоліївна. Відгук на автореферат дисертації
«Облікове забезпечення управління нематеріальними активами у
науково-дослідних установах».

7.09.2020

11.09.2020

2.10.2020

13.10.2020

23.10.2020

26.10.2020

30.10.2020
2.11.2020

09.2020
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17.

Левченко З. М.

1.

Плаксієнко В. Я.

2.

Плаксієнко В. Я.

3.

Плаксієнко В. Я.

4.

Плаксієнко В. Я.

5.

Плаксієнко В. Я.

6.

Плаксієнко В. Я.

7.

Плаксієнко В. Я.

8.

Плаксієнко В. Я.

9.

Плаксієнко В. Я.

10.

Плаксієнко В. Я.

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності».
Обиход Катерина Олександрівна. Відгук на автореферат дисертації:
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«Облік у зарубіжних країнах»
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Рецензія на ННК
дисципліни «Бухгалтерський облік » ОП
Рецензія на навчально
«Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня вищої
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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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Плаксієнко В. Я., Кулик В. А., Мілька А. І. Інформаційно-облікова модель управління прибутком підприємств. Сучасні виклики та
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