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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)

3

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

-

5

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

Кількість,
одиниць

21

21
3
2
1

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

1

з них,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.)
у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.)
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
1.
кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.)
з них,
1.1.
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України
1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science
2.
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.

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

Кількість, одиниць
44
40
3
14
6
10
1
4
10
-

7

13.3.
13.4.
13.5.
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.

матеріалів
сортів рослин та порід тварин
методів, теорій
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»)
Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Назва та автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

№
з/п

1
1

2

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)
4

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

Дата акту
впровадження / *

5

/* 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 2019 році у зарубіжних виданнях, які
мають імпакт-фактор, за формою:
№
з/п
1

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

Назва роботи
3

Назва видання,
де опубліковано роботу
4

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

Статті

1

2

Plaksiienko, Valerii
Ya.; Melikhova,
Tetiana
O.; Yermolaieva,
Maryna
V.; Chernenko,
Kseniia V.; Lipskyi,
Roman V.
Andrii P. Makarenko,
Zoia M. Levchenko,

Formation of Accounting
Academy of Accounting and Volume 23, Special Issue 2, 2019. URL:
and Tax Policy of the
Financial Studies Journal.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5729
Company.

Accounting and Analytical Academy of Accounting and Research Article: 2019 Vol: 23 Issue: 2 . URL:
Support
of
The Financial Studies Journal https://www.abacademies.org/articles/accounting-and-

9

3

4

Tetiana B. Priydak, Enterprise's
Strategic
Olha
V.
Leha, Management on The Basis
Liudmyla
V. of
Key
Efficiency
Yaloveha.
Parameters.
The methods of using
interactive
technologies
Kantsedal
N., during
teaching
Ponomarenko
O., foundations of scientific
Dorohan’-Pisarenko
research
at
higher
L., Liaska O.
educational
establishments.

(Print
ISSN:
1096-3685; analytical-support-of-the-enterprises-strategicOnline ISSN: 1528-2635).
management-on-the-basis-of-key-efficiency-parameters8352.html

Independent
Management
(IJM&P).

Vol. 10, № 7. Special Edition PDATU, 2019. P. 778-797.
0.14807/ijmp.v10i7.917
URL:
Journal
of DOI:
& Production http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4997
Авторський внесок: 0,3 др.арк.

Application of new data
Vol. 568. 2019. P. 1-6. doi:10.1088/1757-899X/568/1/012102.
Pysarenko
V., formats for electronic
URL:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757IOP Conference Series: Materials
899X/568/1/012102
Dorohan-Pysarenko
document management in Science and Engineering.
L., Kantsedal N.
government bodies.
Авторський внесок: 0,2 др.арк.

5

6

Hassan
Ali
AlAbabneh, Оksana A.
Marchenko, Kateryna
A. Pylypenko, Sergiy
P. Kuchyn
Kateryna
А.
Pylypenko¹, Irina V.
Babiy², Nelia V.
Volkova3 , Lev K.
Feofanov 4, Nataliia
B. Kashchena

Marketing in the sphere of
Management Science Letters
postal communication of
developing countries

Volume 9 Issue 10 pp. 1609-1616, 2019
URL:
http://www.growingscience.com/msl/Vol9/msl_2019_139.pdf

Structuring
economic
security
of
the
Volume 9 Number 1. 2019 URL:http://jssidoi.org/jssi/uploads/papers/33/
organization. journal of
September.
Pylypenko_Structuring_economic_security_of
security and sustainability
_the_organization.pdf
issues.

Models of Implementation
of
Enterprises
in
Agricultural
Green
Tourism in European
Countries and Assessment
of Their Efficiency.
V., The method of identity

7

M. M. Ignatenko, O.
A. Sarapina, A. ZH.
Sakun,
L.
О.
Marmul,
К.А.
Pylypenko

International Journal of Innovative (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-12, October 2019.
Technology
and
Exploring URL:
https://www.ijitee.org/wpEngineering
content/uploads/papers/v8i12/L32401081219.pdf.

8

Pysarenko

IOP

Conference

Series: Vol.

568.

2019.

P. 1-7.

doi:10.1088/1757-

10

Dorohan-Pysarenko
L., Kantsedal N.

9

Прийдак
Т.
Б.,
Яловега Л. В., Лега
О. В., Мисник Т. Г.,
Зоря С. П.

10

Романченко Ю. О.

11

Романченко Ю. О.,
Бігун
Н.
В.,
Збарська Л. А.

12

Романченко Ю. О.,
Єрмолаєва М. В.

verification when signing
electronic
documents
based on biometric means
of identification.
Розвиток
цифрової
компетентності як умова
забезпечення
конкурентоспроможності
майбутніх економістів.
Облік
та
фінансова
звітність
суб’єктів
малого підприємництва
Контроль
виконання
кошторису доходів і
видатків
бюджетних
установ.
Етичні
аспекти
професійної діяльності
бухгалтера

Materials
Science
Engineering.

and 899X/568/1/012103.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757899X/568/1/012103

Інформаційні технології
засоби навчання.

URL:

і 2019. Том 73. №5. С. 28 – 47. URL:
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3035.

Економічний
Науковий журнал.

форум.

Економічний
Науковий журнал.

форум.

Економічний
Науковий журнал.

форум.

2019. № 1. C. 180 – 184.

2019. № 2. C. 216 - 222.

2019. № 4. C. 237 – 241.

Інфраструктура
ринку.
аналізу
Причорноморський науковостійкості
2019. № 127. С. 369-374. URL: http: //www.market13
дослідний інститут економіки
державного
infr.od.ua/uk/27-2019.
та інновацій: Електронне
фахове видання.
Особливості
аналізу
фінансових результатів і
Тютюнник
С.В.,
14
рентабельності
Економічний форум.
2019. № 2. С. 99-105.
Тютюнник Ю.М.
діяльності
суб’єктів
малого підприємництва.
Статті, прийняті редакцією до друку
1
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:
Напрями
Тютюнник
С.В., фінансової
Тютюнник Ю.М.
суб’єктів
сектору.
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№
з/п

Тема науково-дослідної
роботи, що подавалась
на науковий конкурс

1

2

1

-

1

-

Керівник теми
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

Назва наукового
конкурсу, джерело
фінансування

3

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

4

Національні наукові конкурси
Міжнародні наукові конкурси
-

5

-

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.)
1.1.
з них, міжнародних конференцій, Інтернет – конференцій
1.2.
міжнародних семінарів
всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій
1. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет 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
1.3.
(м. Полтава, 23 квіт. 2019 р.).
2. ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА,
2019.
1.4.
всеукраїнських семінарів
1.5.
інших
2.
Проведено студентських наукових заходів, усього (2.1.+2.2.+2.3.)
2.1.
з них, міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій
2.2.
всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій
2.3.
інших
3
Участь в редакційних колегіях наукових журналів
4
Участь в організаційних комітетах наукових конференцій
5
Участь в експертних радах, журі
6
Участь в спеціалізованих вчених радах

Кількість, одиниць
2
-

2

1
2
3
3
1
1
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Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
Інше (вказати)

7
8

-

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

1
2
3
4
5

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 контролю в соціально-орієнтованій системі управління
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет
підприємством» присвячена пам’яті професора, заслуженого
конференція
працівника вищої школи Д. М. Фесенка(м. Полтава, 23 квіт.
2019 р.).
ІУ
Всеукраїнська
науково-практична «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління
конференція
підприємницькою діяльністю»
Студентські наукові заходи
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного Тренінг на тему: «Основні вимоги до оформлення документів»
бухгалтера»
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного Підготовка сценарію та проведення ділової гри «Семінарбухгалтера»
конференція»
Студентська конференція за результатами «Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та
виробничої практики «Комплексна з фаху»
аналізу підприємств»
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного Обговорення плану роботи наукового гуртка на 2019-2020
бухгалтера»
навчальний рік
Студентська конференція за результатами
«Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та
виробничої
практики
«Технологічна
за
аналізу підприємств»
напрямом підготовки»

23 квітня
2019 р.
24 жовтня
2019 р.
лютий
2019 р.
березень
2019 р.
04 квітня
2019 р.
вересень
2019 р.
жовтень
2019 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 участи
(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

2

3

4

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.
Робота в редакційних колегіях збірників матеріалів конференцій:
1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в
соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІІ
Плаксієнко В.Я.,
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава). Частина 1. – Полтава :
д.е.н., професор
РВВ ПДАА, 2019.
2. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою
діяльністю : Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практична конференції
Плаксієнко В.Я.,
Член спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії
д.е.н., професор
Левченкор З. М.,
к.е.н., доцент
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою
Пилипенко К. А., діяльністю : Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практична конференції
д.е.н., доцент
Канцедал Н. А.
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноЯловега Л. В.
орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІІ Всеукраїнської науковоЛега О. В.
практичної конференції (м. Полтава). Частина 1. – Полтава : РВВ ПДАА, 2019.
к.е.н., доценти

Протягом року

23.квітня 2019 р.

25 жовтиня 2019 р.
Протягом року
25 жовтня 2019 р.

23.квітня 2019 р.

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:
№ 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
Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього
Співробітництво із закордонними організаціями, усього

3
4

1
1
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

Напрям діяльності
наукового підрозділу кафедри
3

Призначена
для
забезпечення
якісної теоретичної та практичної
підготовки студентів ПДАА, що
Навчально-наукова лабораторія навчаються у рамках їх навчальної
кафедри бухгалтерського обліку діяльності під час аудиторних
та економічного контролю
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.

4.3. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної
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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

-

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
1

1

Назва наукової
установи-партнера
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

Навчально-практичний
центр
для
поглиблення інтеграції навчання, науки і
виробництва,
посилення
практичної
спрямованості навчання здобувачів вищої
освіти, перепідготовки та підвищення
Полтавська
районна кваліфікації кадрів АПК, закріплення на
державна адміністрація
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.

Практичні результати від
співробітництва
5

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
Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за
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формою:
№
з/п

1

Країна
партнер

2

Назва наукової установи
партнера

3

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

4

5

Практичні результати від
співробітництва

6

Співробітництво із вітчизняними партнерами

1

1

Україна

Білорусь

Здійснення співвпраці на безоплатній
основі за напрямами: обмін науковотехнічногою інформацією і досвідом
використання нових педагогічних і
Договір про співпрацю
комп’ютерних технологій навчання,
Дніпровський
державний
між навчальними
проведення наукових конференцій,
агараро-економічний університет
закладами № 39-18
навчально-практичних і наукововід 28.09.2018 р.
методичних семінарів; стажування і
підвищення кваліфікації науковопедагогічних
і
педагогічних
працівників.
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, обмін
досвідом в науковій та
методичній роботі

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

186
36
1
-
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Розділ 6. ІНШЕ
Кафедра бухгалтерського обліку 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 2019 року професорсько-викладацьким складом кафедри здійснено рецензування:
№

Прізвище, ім’я,
по батькові

1.

Черненко К. В.

2.

Черненко К. В.

3.

Плаксієнко В. Я.,
Грибовська Ю. М.

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.

11.

Остапенко Т. М.

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Науковий
Автореферат, монографія,
ступінь,
підручник, навчальний
Назва
вчене звання
посібник
ВІДЗИВИ НА АВТОРЕФЕРАТИ
Кочетков
Ю. О.
«Управління
землекористуванням
к.е.н., доцент
сільськогосподарських підприємств в умовах глобальних змін
автореферат
кафедри
навколишнього середовища», 08.00.04 «Економіка та управління
підприємствами» (за видами економічної діяльності), 2019 р.
Соловей Ю. І. «Формування інтегрованих структур малими
к.е.н., доцент
підприємствами сільськогосподарської продукції» 08.00.04 –
автореферат
кафедри
економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності), 2019 р.
Гордополов В. Ю. «Обліково-аналітична система управління
д.е.н., професор
автореферат
зовнішньоекономічною діяльністю», 08.00.09 – бухгалтерський
к.е.н., доцент
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2019 р.
Чавичалов І. І. Тема автореферату: «Розвиток управлінського
д.е.н., професор
автореферат
персоналу промислового підприємства», 2019 р.
Сокіл О. Г. « Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку
д.е.н., професор
автореферат
аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика», 2019 р.
Шибаєва Н. В. «Організаційно-економічний механізм регуляторної
д.е.н., професор
автореферат
політики в аграрній сфері», 2019 р.
Фесенко
В.
В.
«Методологія
аудиту
та
аналізу
д.е.н., професор
автореферат
зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств», 2019 р.
Трачова Д. М. «Обліково-інформаційне забезпечення формування
д.е.н., професор
автореферат
амортизаційної політики: теорія, методологія, організація», 2019 р.
Кушнір В. О. «Облік і контроль в управлінні виробництвом
д.е.н., професор
автореферат
продукції на м’ясопереробних підприємствах», 2019 р.
Трачова Д. М. «Обліково-інформаційне забезпечення формування
д.е.н., професор
автореферат
амортизаційної політики: теорія, методологія, організація», 2019 р.
Антонюк О. Р. Методологія та організація процесу виконання
аудиторських послуг, до захисту на здобуття наукового ступеня
к.е.н., доцент
автореферат
доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної

Дата
надання

08.01.2019

14.03.2019

03.06.2019
08.01.2019
18.02.2019
28.02.2019
16.04.2019
16.04.2019
24.04.2019
16.04.2019

2019
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13.
14.
15.

Пилипенко К. А.

д.е.н., доцент

Пилипенко К. А.
Карпенко Н. Г.
Левченко З. М.
Романченко Ю. О.

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

автореферат
автореферат
автореферат

діяльності)
Калачевська Л. І. «Управління інноваційним розвитком сільських
територій; теорія, методологія, практика»
Грідін О. В. «Інноваційний розвиток аграрних підприємстввиробників зерна»
Чугрій Н. А. «Облікове забезпечення управління нематеріалальними
активами у науково-дослідних установах»

16.10.19
15.10.19
09.09.19

16.
1.

Плаксієнко В. Я.

2.

Плаксієнко В. Я.

3.

Плаксієнко В. Я.

4.

Плаксієнко В. Я.

1.

Плаксієнко В. Я.

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПРАКТИКУМИ
Навчальний посібник
Безкровний О. В., Дорошенко О. О. «Податкова система» для
д.е.н., професор
здобувачів вищої освіти очної та заочної форми навчання, 2019 р.
Навчальний посібник
Макаренко А. П. «Облік суб’єктів малого підприємництва» для
д.е.н., професор
студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та
заочної форм навчання, 2019 р.
Навчальний посібник
Аранчій В. І., Дроботя Я. А. «Міжнародні фінанси» галузі знань
д.е.н., професор
«Управління та адміністрування», 2019 р.
Навчальний посібник
Гамова О. В., Козачок І. А. «Облік у бюджетних установах» для
д.е.н., професор
студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за рівнем
вищої освіти «Бакалавр» денної та заочної форм навчання, 2019 р.
РЕЦЕНЗІЇ НА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Рецензія на методичні рекомендації до практичних занять і
д.е.н., професор
Методичні рекомендації
самостійної роботи (робочий зошит) з навчальної дисципліни
«Статистика» Рудич А. І.

2019
2019
2019
2019

05.11.2019

2.

1.

Єрмолаєва М. В.

РЕЦЕНЗІЇ НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК
Рецензія на базову програму
навчальної дисципліни
к.е.н., доцент,
«Управління
професор
Коледж ПДАА
конкурентоспроможністю
кафедри
підприємства» для студентів
спец. 073 «Менеджмент»

1.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

2.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

3

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

РЕЦЕНЗІЇ НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ККР
Соболь Г. О. «Аналіз господарської діяльності» для студентів
Рецензія на навчальну
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності 071
програму
«Облік і оподаткування», 2019 р.
Соболь Г. О. «Облік у зарубіжних країнах» для студентів напряму
Рецензія на навчальну
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і
програму
оподаткування», 2019 р.
Рецензія на навчальну
Соболь Г. О. «Фінансово-господарський контроль» для студентів
програму
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності 071

29.10.2019

2019
2019

2019
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4

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

5

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

6

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

7

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

8

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

9

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

1.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

«Облік і оподаткування», 2019 р.
Соболь Г. О. «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів
Рецензія на навчальну
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності 071
програму
«Облік і оподаткування», 2019 р.
Рецензія на навчальну
Олійник Т. І. «Соціальна відповідальність» для здобувачів другого
програму
(магістерського) рівня спеціальності 051 «Економіка», 2019 р.
Рецензія на навчальну
Деньга С. М. «Організація бухгалтерського обліку» для студентів
програму
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 2019 р.
Деньга С. М. «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальностей
056/292 «Міжнародні економічні відносини», освітня програма
Рецензія на навчальну
«Міжнародний бізнес»; 075 «Маркетинг», освітня програма
програму
«Маркетинг»; 076 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес –
адміністрування» ступеня «магістр»(англійською мовою), 2019 р.
Деньга С. М. «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі
Рецензія на навчальну
та аудиті» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
програму
ступеня «магістр», 2019 р.
Рецензія на навчальну
Деньга С. М. «Облік у банках» для студентів спеціальності 071
програму
«Облік і оподаткування» ступеня «бакалавр», 2019 р.
РЕЦЕНЗІЇ НА СТАТТІ, МОНОГРАФІЇ
Слєпцова Н. В., Кочура Л. В. «Зарубіжний досвід оподаткування
стаття
доходів фізичних осіб та реалії адміністрування ПДФО в Україні»,
2019 р.

2019

2019
2019
2019

2019

2019

27.03.2019
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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. Створити у навчальному закладі умови для роз’яснення педагогічному персоналу основ інноваційної діяльності
для створення інтелектуальної власності. Необхідно підсилити і креативну складову студентського навчального процесу
шляхом удосконалення викладання дисциплін із патентознавства та авторського права, основ наукових досліджень та
технічної творчості.
4. 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, 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.

ДОДАТОК 3
№ з/п
1
1

1

2

3

4
5

Список опублікованих монографій,
розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Монографії
Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки)
Kantsedal N., Ponomarenko O. Accounting provision of innovations’ lifecycle as management objects. Organizational-economic mechanism of
management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of
Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. Р. 91-103. URL:
https://www.researchgate.net/publication/335402055_Organizationaleconomic_mechanism_of_management_innovative_development_of_economic_entities_Vol_2
Romanchenko Y., Tyutyunnyk S., Tyutyunnyk Y. Organization of activity and accounting for not-for-profit organizations: the foreign experience.
Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2: Сollective monograph / In edition I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2019.
P. 279-285.
Красота О. Г., Нездойминога О. Є., Ходаківська Л. О. Економічні аспекти розвитку Полтавської області в умовах проведення
децентралізації. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: монографія / ред. О. В.
Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Астрая, 2019. С. 334 – 342.
Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Електронна торгівля: організаційні та облікові аспекти. Економічний, організаційний та
правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: [колективна монографія] / за заг. ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова,
І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 62-72.
Прийдак Т. Б., Мокієнко Т. В., Нездойминога О. Є. Переоцінка основних засобів: облікові аспекти та вплив на показники фінансової
звітності підприємства. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: [колективна
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6

7

8

9

10

монографія] / за заг. ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2019. С.115-127.
Романченко Ю. О., Дорогань-Писаренко Л. О. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва: організаційнообліковий аспект. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: колективна монографія /
за заг. ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 39 - 47.
Черненко К.В., Плаксієнко В.Я., Ліпський Р.В. Інституціональні механізми управління трансакційними витратами в агропродовольчій
сфері. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: колективна монографія; за ред. О. В.
Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 72 – 80.
Шерстюк Л. М., Нездойминога О. Є. Цифрове сільське господарство: зарубіжний досвід та особливості впровадження в Україні.
Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: [колективна монографія] / за заг. ред. О. В.
Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2019. С.310-319.
Пилипенко К. А. Регуляторні впливи на формування пропозиції аграрних підприємств в дотриманні продовольчої безпеки. Обліковоаналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій : [колективна монографія] / за заг.
ред. Мармуль Л. О. Херсон: Айлант, 2019. С. 239-246.
Пилипенко К. А. Cутнicнi хapaктеpиcтики та методи витpaт в cиcтемi менеджменту аграрних підприємств для цілей обліку.
Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В.
Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 29-40.

ДОДАТОК 4
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Підручники
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ДОДАТОК 5
№ з/п
1

1
2
3
4

Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Навчальні посібники
Левченко З. М., Кулик В. А.. Облікова політика підприємства. Навчальний посібник. Київ: SBA – Print, 2019, 238 с. Затверджено до
друку Вченою радою Полтавської державної аграрної академії як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності
«Облік і оподаткування» (протокол №17 від 23 квітня 2019 р.)
Плаксієнко В. Я. , Верига Ю. А., Кулик В. А., Карпенко Є.А. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.
Київ : ЦУЛ, 2019. 509 с.
Фінансовий облік. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання
освітній ступінь – бакалавр освітнього-професійної програми Облік і оподаткування спеціальності 071 «Облік і оподаткування» /
Пономаренко О.Г., Канцедал Н.А., Лега О.В., Яловега Л.В. Полтава.: ПДАА, 2019. 133 с.
Грибовська Ю. М. Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності : навч. посіб. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019.
365 с.

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

Власник охоронного
документа

Винахідник

4
Патенти

5

6

Свідоцтва авторського права

-

-

Назва документу

Вид документа

1

2

3

1

-

-

1

2

Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на твір.
Облік грошових коштів та
застосування
інформаційних
облікових технологій.
Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на твір.
Перспективы
розвития

Дата набуття
чинності

СВ. № 87638

від 10.04.19 р.

Черненок К. В.

Черненок К. В.

№ 89083

від 29.05.2019 р.

Черненок К. В.

Черненок К. В.
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3

4

5

6

7

8

9

аудиторской деятельности в
Украине в сравнении со
странами ЕС.
Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на твір
Аналіз ІТ – інфраструктури
бухгалтерських
програмних
продуктів.
Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на твір.
Використання бухгалтерських
програмних
продуктів
в
навчальному процесі.
Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір.
Електронний (безпаперовий)
документообіг. Електронний
цифровий підпис.
Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на твір (вид,
назва твору – навчальний
посібник «Фінансовий аналіз.
Практикум»
Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на твір (вид,
назва твору – стаття «Система
показників
оцінювання
ринкової
активності
підприємств»
Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на твір (вид,
назва твору – стаття «Напрями
аналізу фінансової стійкості
суб’єктів державного сектору»
Свідоцтво
про
реєстрацію

СВ. № 90697

від 15.07.2019.

Черненок К. В.

Черненок К. В.

СВ. № 90698

від 15.07.2019.

Черненок К. В.

Черненок К. В.

№ 90293

від 01.07.2019 р.

Черненок К. В.

Черненок К. В.

№ 91297.

від 5.08.2019 р

Тютюнник С. В.

Тютюнник С. В.

№ 91426

від 8.08.2019 р.

Тютюнник С. В.

Тютюнник С. В.

№ 91427

від 8.08.2019 р.

Тютюнник С. В.

Тютюнник С. В.

№ 91543

від 13.08.2019 р.

Тютюнник С. В.

Тютюнник С. В.
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10

авторського права на твір (вид,
назва
твору
–
стаття
«Послідовність
оцінки
фінансового стану боржників –
юридичних осіб»
Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір (вид,
назва твору – стаття
«Механізми факторного аналізу
показників фінансового стану
галузей економіки»

№ 91544

від 13.08.2019 р.

Тютюнник С. В.

Тютюнник С. В.
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ДОДАТОК 7
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕОКНОМІЧНОГО КОНРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Грибовська Юлія Миколаївна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

2

3

5

6

7

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7
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1

-

-

-

-

-

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

-

-

-

-

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,

Дата,
номер договору,

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

29

1

строки виконання
(рік початку і закінчення)

замовник

2

3

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
Єрмолаєва М. В.,
1,8
1,8
Послуги по проведенню консультацій з питань
1
Договір № 21 від
Плаксієнко В. Я.,
наукових досліджень, їх організації та
06.06.2019 р.
Ліпський Р. В.,
Грибовська Ю. М.,
Пономаренко О. Г.

Проведення консультації з питань
наукових досліджень, їх організації
та наукового обслуговування на
тему: «Науково-консультаційні
послуги з підготовки інформації та
складання річної звітності»,
«Удосконалення системи обліковоаналітичного забезпечення
господарюючих суб’єктів в галузях
економіки України»,

1

наукового обслуговування:

Замовник:
Приведенна
Вікторія Іванівна

«Науково-консультаційні послуги з
проведення підготовчих робіт перед
складанням річної фінансової звітності СМП,
складання ф. № 1-М «Баланс» (Звіт про
фінансовий стан), ф. № 2-М «Звіт про
фінансові результати» (Звіт про сукупний
дохід); підвищення ефективності діяльності та
результативності роботи бухгалтерської
служби підприємства шляхом розробки
концепції та функціональних обов’язків
бухгалтера-аналітика.

2019 р.

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

-

-

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5
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Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1

Науковий керівник:
Плаксієнко В. Я., доктор економічних
наук, професор.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Удосконалення системи обліковоаналітичного забезпечення
господарюючих суб’єктів у галузях
економіки» на 2015 – 2020 рр.,
затверджена протоколом засідання
кафедри № 19 від 16 березня 2015 р.

1. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;

х

2. кількість публікацій (статей), усього:

-

у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
L. Khodakivska, V. Plaksiienko, Y. Hrybovska Internal audit and cloud
information security. Економiка та держава. 2019. № 10. С. 26 – 30.
URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4412&i=3 (0,3 др. арк.)
за кордоном (у міжнародних виданнях);
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);

1

-

-
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4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);

-

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);

-

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
8. опубліковано монографій, усього:

у т.ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:

-

-

у т.ч., за кордоном;

-

10. опубліковано підручників;

-

11. опубліковано навчальних посібників;

Грибовська Ю. М. Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної
діяльності : [навч. посіб.]. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019.
365 с.

1

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;

х

у т.ч., кандидатських;

-
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докторських;

-

13. отримано охоронних документів, усього:

-

у т.ч., патентів на винаходи;

-

патентів на корисну модель;

-

14. отримано свідоцтв авторського права;
15. взято

участь
форумах:

у

спеціалізованих

виставках,

ярмарках,

у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;

-
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18. створено науково-технічної продукції (НТП):

-

у т.ч., нової техніки,

-

технологій,

-

матеріалів,

-

сортів рослин та порід тварин,

-

методів, теорій;

-

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво:

-

у т.ч., нової техніки,

-

технологій,

-

матеріалів,

-

сортів рослин та порід тварин,

-

методів, теорій;

-

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес:

-

у т.ч., нової техніки,

-
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технологій,

-

матеріалів,

-

сортів рослин та порід тварин,

-

методів, теорій;

-

21. участь

в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,

наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

1

-

№
з/п

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

3

4

5

-

-

-

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
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№

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)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
1

Показники
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

1.

1. Баклицька М. Р., Грибовська Ю. М. Сутність інновацій та сучасні тенденції розвитку. Актуальні
проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку : матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 17 квітня 2019
року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 7 – 8 (0,1 др. арк.).
2. Бендас Ю. О., Грибовська Ю. М. Облік придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
тваринництва. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах
сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та
молодих вчених, 17 квітня 2019 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 11 – 12 (0,1 др. арк.).
3. Литвиненко В. Р., Грибовська Ю. М. Організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками.
Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 17 квітня

Кількість
3
5
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2019 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 64 – 66 (0,2 др. арк.).
4. Панасенко Л. С., Грибовська Ю. М. Особливості оподаткування оплати праці у фермерських
господарствах. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах
сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та
молодих вчених, 17 квітня 2019 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 274 – 275 (0,1 др. арк.).
5. Яременко А. С. Інноваційні технології в контексті сучасного розвитку бухгалтерського обліку :
студентська наукова конференція, 24-25 квітня 2019 р. Полтава : ПДАА, 2019 (0,1 др. арк.).
з них,
самостійно студентами
1. Яременко А. С. Інноваційні технології в контексті сучасного розвитку бухгалтерського обліку :
студентська наукова конференція, 24-25 квітня 2019 р. Полтава : ПДАА, 2019 (0,1 др. арк.).

1

2.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

-

3.

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

-

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

-

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 (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

-
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6.2.
7.
7.1.

– переможці Міжнародних олімпіад

-

Кількість студентів, які отримали охоронні документи,

-

з них,
самостійно студентами

-

15.11.2019 р.

_______________

Ю. М. Грибовська
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
доцент
Посада доцент

Дугар Тетяна Євгеніївна

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 14
від 17.04.2019 р.
Замовник
Консультації щодо формування пакетів
Дугар Т. Є.
1
1
ТОВ «Спілка
електронних звітів по податках і платежах
виробників
пружин»
м. Полтава

Кількість
7

1
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Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
2. кількість публікацій (статей), усього:
З.М. Левченко, кандидат економічних
Дугар Т. Є., Мац Т. П. Облік і звітність суб’єктів малого
наук, професор.
підприємництва в комп’ютерному середовищі / Т. Є. Дугар, Т. П.
Тематика науково-дослідної роботи:
Мац // Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник
«Науково-методичні засади розвитку
наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія:
обліку та аудиту в умовах євро
«Економіка») - 2019 р. – № 2 (64) – С. 190-198.
інтеграційних процесів»
за кордоном (у міжнародних виданнях);
Строки виконання :
3. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
2018 – 2019 рр.
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
Науковий керівник:
соціо-гуманітарних Copernicus);

х

1

41

В.Я. Плаксієнко, доктор економічних
наук, професор.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Обліково-аналітичне забезпечення
відтворення ресурсного потенціалу в
глобальній економіці»
Строки виконання :
2019
– 2024 рр.

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
4. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
5. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
6. опубліковано підручників;
7. опубліковано навчальних посібників;
8. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
9. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
10. отримано свідоцтв авторського права;
11. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
12. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;

х
-
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13. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
14. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
15. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
16. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
17. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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і закінчення)
1

2

3

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
Дугар Т. Є., Ходіс А. В. Основні засоби: економічний зміст та класифікація. Економіка і підприємництво:
1.
організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: зб. наук. пр. / ПДАА. Вип. 18. Том 1.
Полтава, 2018. С. 65-68.
Дугар Т. Є., Самсоненко Я. С. Актуальні питання обліку витрат операційної діяльності підприємства. Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І.
Полтава. РВВ ПДАА, 2019. C. 194-196.
2.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

Кількість
3
8
1

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

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
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

-

Т.Є. Дугар
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Єрмолаєва Марина Валентинівна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
____доцент______________________________
Посада професор кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 21
Науково-консультаційні послуги з підготовки
від 06.06.2019 р.
інформації та складання річної звітності.
Єрмолаєва М. В.
Замовник
2
2
Удосконалення
системи
обліковофізична особа
аналітичного забезпечення господарюючих
Приведенна В. І.
суб’єктів в галузях економіки України
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1

Кількість
7

1

-
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
31. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
32. кількість публікацій (статей), усього:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор.
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
1.Єрмолаєва М. В. Облік сільськогосподарської діяльності та
«Удосконалення системи обліковобіологічних активів: актуальні питання теорії та практики. Вчені
аналітичного забезпечення
записки Таврійського національного університету імені В. І.
господарюючих суб’єктів в галузях
Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2019. Т. 30 (69). № 4.
економіки України»
С. 128-134
Строки виконання :
2. Єрмолаєва М. В., Романченко Ю. О. Етичні аспекти професійної
2015 – 2020 рр.
діяльності бухгалтера. Економічний форум. 2019. № 4. С. 237-241
URL
http://lutskntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files/ekonomichniy_forum
_1.pdf
за кордоном (у міжнародних виданнях);

х
2

2

48

33. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);
Valerii Ya. Plaksiienko, Tetiana O. Melikhova, Maryna V. Yermolaieva,
Kseniia V. Chernenko, Roman V. Lipskyi. Formation of Accounting and
Tax Policy of the Company. Academy of Accounting and Financial
Studies
Journal.
2019
Vol:
23
Issue:
2
URL:
https://www.abacademies.org/articles/formation-of-accounting-and-taxpolicy-of-the-company-8405.html
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
34. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
35. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
36. опубліковано підручників;
37. опубліковано навчальних посібників;
38. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
39. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;

1

-

х
-
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40. отримано свідоцтв авторського права;
41. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
42. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
43. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
44. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
45. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
46. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
47. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних

2
-
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експертних радах тощо;
48. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
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№ 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.

Показники
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Єрмолаєва М. В., Уманська Д. Л. Класифікація основних засобів підприємства в світлі П(С)БО : Модернізація
економіки: сучасні реалії, прогноні сценарії та перспективи розвитку : матеріали між нар. Наук.-пр. конф., м.
Херсон, 25-26 квітня 2019 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С.541-543
2. Єрмолаєва М. В., Морозов Є. Грошові документи: види та особливості обліку : Актуальні проблеми сучасного
бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: Матеріали 1 Міжн. Наук.-пр. Інтернет-конф., 19-21
березня 2019 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2019. С.194-196
3. Єрмолаєва М. В., Уманська Д. Л. Облік вибуття основних засобів: податкові особливості. Сучасні проблеми
обліку, аналізу, аудиту й оподаткування субєктів господарської діяльності : теоретичні, практичні та
освітянські аспекти : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф.,
м. Дніпро, 29-30 бер. 2019 р. Дніпро,
2019. С. 105-108.
4. Єрмолаєва М. В., Уманська Д., Тереминко Т. Облік амортизації основних засобів : історичні аспекти : Основні
напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції : матеріали
всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 28 трав. 2019 р. Харків, 2019. С. 75-77
5. Єрмолаєва М. В., Морозов Є. Безготівкові розрахунки фізичних осіб в Україні : Основні напрями
удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: Матеріали
Всеукраїнської наук.-практ. інтернет – конф., м. Харків, 28 трав. 2019 р. Харків, 2019. С. 238-241.
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
науково-дослідних 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
3
5

-
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7.
7.1.

Кількість студентів, які отримали охоронні документи:
з них,
самостійно студентами

15.11.2019 р.

_______________

-

М. В. Єрмолаєва
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 9 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Канцедал Наталія Анатоліївна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Посада доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт
3

5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

6

7
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1

-

-

-

-

-

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

-

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Кількість
7

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
Виконано консультування замовника з наступних
1
Канцедал Н.А., тематика роботи:
«Наукові підходи до аргументованого
викладу результатів корпоративних
досліджень з питань обліку й
оподаткування»»
Строки виконання – до кінця 2018 р.
Рік початку – 2019
Рік закінчення - 2019

Договір №8 від
5. 04. 2019 р.
Замовник
Олійник В.В.

2

2

питань:
1) Аналіз поставлених завдань, що надходять від
управлінської вертикалі виконавцям операцій з
обліку й оподаткування; 2) Уточнення параметрів і
показників обліку для складання управлінської
звітності згідно поставлених завдань. 3)
Оформлення пояснювальної записки: опис та
аргументування результатів, виявлення шляхів

1
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оптимізації витрат, пошук резервів та способів
економії, наукове обґрунтування пропозицій для
управлінської ланки

Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
49. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
50. кількість публікацій (статей), усього:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор.
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
1. Канцедал Н. А. Бухгалтерський облік цифрової епохи:
«Обліково-аналітичне забезпечення
розширення термінологічних кордонів. Облік і фінанси. 2019.
відтворення ресурсного потенціалу в
№ 1(83). С. 28.-34. URL: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019глобальній економіці» (протокол №1
1(83)-28-34
від 3 вересня 2019 р.)
2. Канцедал Н. А.,
Пономаренко О. Г.
ОрганізаційноСтроки виконання :
методичні
особливості
документування та обліку об’єктів

х
3

2
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2019 – 2024 рр.

інноваційного походження. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія
«Економічні науки». 2019. № 3. С. 45-47.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
1. Kantsedal N., Ponomarenko O. Accounting provision of
innovations’ lifecycle as management objects. Organizational-economic
mechanism of management innovative development of economic entities:
collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of
Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. Р. 91-103. URL:

1

https://www.researchgate.net/publication/335402055_Organizationaleconomic_mechanism_of_management_innovative_development_of_econ
omic_entities_Vol_2
51. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);
1.
Kantsedal N., Ponomarenko O., Dorohan’-Pisarenko L.,
Liaska O. The methods of using interactive technologies during teaching
foundations of scientific research at higher educational establishments.
Independent Journal of Management & Production (IJM&P). Vol. 10, №
7.
Special
Edition
PDATU,
2019.
P.
778-797.
DOI:
0.14807/ijmp.v10i7.917
URL:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4997
Авторський внесок: 0,3 др.арк.
2.
Pysarenko V., Dorohan-Pysarenko L., Kantsedal N.
Application of new data formats for electronic document management in
government bodies. IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering.
Vol.
568.
2019.
P. 1-6.
doi:10.1088/1757899X/568/1/012102.
URL:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012102
Авторський внесок: 0,2 др.арк.
3.
Pysarenko V., Dorohan-Pysarenko L., Kantsedal N. The
method of identity verification when signing electronic documents based
on biometric means of identification. IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering. Vol. 568. 2019. P. 1-7. doi:10.1088/1757-

3
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899X/568/1/012103.
URL:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012103
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
52. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
53. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1. Kantsedal N., Ponomarenko O. Accounting provision of
innovations’ lifecycle as management objects. Organizational-economic
mechanism of management innovative development of economic entities:
collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of
Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. Р. 91-103. URL:

6
2
1

1

https://www.researchgate.net/publication/335402055_Organizationaleconomic_mechanism_of_management_innovative_development_of_eco
nomic_entities_Vol_2
у т.ч., за кордоном;

54. опубліковано підручників;
55. опубліковано навчальних посібників;
56. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
57. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
58. отримано свідоцтв авторського права;

1
х
5
5

58

59. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
60. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
61. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
62. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
63. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
64. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
65. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;

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

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
1.
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:

Кількість
3
13
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1. Глушко В. C., Лупаніна В. Т., Любліна Е. А. Актуальні зміни в оподаткуванні суб’єктів малого
агробізнесу. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні».
м. Лубни, Лубенський фінансово-економічний коледж ПДАА 22 листопада 2018 року.
2. Бойко О. С. Особливості списання дебіторської заборгованості за зовнішньоекономічними
операціями. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та
перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». Полтава,
2019. С. 61-64.
3. Канцедал Н. А., Дєдова Р. О., Ковалевич В. О. Облік витрат на виготовлення кормів у
сільськогосподарському виробництві. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи
розвитку: матеріали міжнар. наук.-пр. конф., м. Херсон, 25-26 квітня 2019 р. Херсон: Видавництво ФОП
Вишемирський В.С., 2019. С. 549-551.
4. Канцедал Н. А., Самбурська К. С., Годзенко В. В., Кравчина І. В. Економіко-екологічна сутність
побічної продукції соняшнику як об’єкта обліку. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку:
матеріали 4-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ».
21.05.2019: тези доповідей. 2019. С. 99-102.
5. Канцедал Н. А., Самар О. С. Внутрішній аудит розрахунків з покупцями та замовниками на
підприємстві. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні
та практичні аспекти : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон. 2019.

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

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
науково-дослідних 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

5

2
-
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7.
7.1.

Кількість студентів, які отримали охоронні документи:
з них,
самостійно студентами

15.11.2019 р.

_______________

-

Н. А. Канцедал
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Красота Олена Григорівна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
__________доцент___________________________
Посада доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Згідно договору
№ 23 від
Консультування з питань ведення
Красота О. Г.
22.05.2019 р. для
0,8
0,8
бухгалтерського обліку суб’єкта
ТОВ «Ярило господарювання
2000».
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1

Кількість
7

1

-
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
67. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
68. кількість публікацій (статей), усього:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор.
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
1. Красота О. Г., Нездойминога О. Є. Особливості внутрішнього
«Удосконалення системи обліковоаудиту грошових коштів підприємства. Інфраструктура ринку. 2019.
аналітичного забезпечення
№ 30. URL: http: // www.market-infr.od.ua/uk/30-2019.
господарюючих суб’єктів в галузях
2. Красота О. Г., Нездойминога О. Є. Ринок управлінських
економіки України»
інформаційних технологій у сфері електронного документообігу.
Строки виконання :
Інфраструктура ринку. 2019. № 32. URL: http: // www.market2015 – 2020 рр.
infr.od.ua/uk/32-2019..
за кордоном (у міжнародних виданнях);
69. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);

х
2

2

-
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4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
70. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
71. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:

1

Красота О. Г., Нездойминога О. Є., Ходаківська Л. О.
Економічні аспекти розвитку Полтавської області в умовах
проведення децентралізації. Економічний, організаційний
та
правовий
механізм
підтримки
і
розвитку
підприємництва: монографія / ред. О. В. Калашник, Х. З.
Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Астрая, 2019. С. 334 –
342.
72. опубліковано підручників;
73. опубліковано навчальних посібників;
74. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
75. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
76. отримано свідоцтв авторського права;
77. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;

х
-
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78. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
79. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
80. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
81. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
82. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
83. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
84. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).

-
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№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1.
2.
3.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.):

Кількість
3

-
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3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

-

О. Г. Красота
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
доцент
Посада професор

Левченко Зоя Михайлівна

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 14
від 17.04.2019 р.
Консультації щодо організації бухгалтерського
Замовник
обліку з урахуванням змін в податковому
Левченко З.М.
1
1
ТОВ «Спілка
виробників
пружин» м.
Полтава

законодавстві України

Кількість
7

1
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Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
85. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
86. кількість публікацій (статей), усього:
З.М. Левченко, кандидат економічних
наук, професор.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Науково-методичні засади розвитку
за кордоном (у міжнародних виданнях);
обліку та аудиту в умовах євро
87. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
інтеграційних процесів»
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
Строки виконання :
соціо-гуманітарних Copernicus);
2018 – 2019 рр.
1. Andrii P. Makarenko, Zoia M. Levchenko, Tetiana B. Priydak, Olha V.
Науковий керівник:
Leha, Liudmyla V. Yaloveha. Accounting and Analytical Support of The
В.Я. Плаксієнко, доктор економічних
Enterprise's Strategic Management on The Basis of Key Efficiency
наук, професор.
Parameters. Academy of Accounting and Financial Studies Journal (Print
Тематика науково-дослідної роботи:
ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-2635).Research Article: 2019 Vol:

х

1

1
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«Обліково-аналітичне забезпечення
відтворення ресурсного потенціалу в
глобальній економіці»
Строки виконання :
2019 – 2024 рр.

23 Issue: 2 . URL: https://www.abacademies.org/articles/accounting-andanalytical-support-of-the-enterprises-strategic-management-on-the-basisof-key-efficiency-parameters-8352.html
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
88. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
89. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
90. опубліковано підручників;
91. опубліковано навчальних посібників;
Левченко З. М., Кулик В. А.. Облікова політика підприємства.
Навчальний посібник. Київ: SBA – Print, 2019, 238 с. Затверджено
до друку Вченою радою Полтавської державної аграрної академії
як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти
спеціальності «Облік і оподаткування» (протокол №17 від 23
квітня 2019 р.)
92. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
93. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
94. отримано свідоцтв авторського права;
95. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;

1

1

х
-
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міжнародних;
96. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
97. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
98. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
99. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
100.
впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
101.
участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
102.
отримано почесних наукових звань, грамот,
медалей, орденів, наукових премій

-
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
Левченко З.М., Балабуха Д.С. Правила заповнення та строки подачі нового звіту з ЄСВ. Матеріали
1.
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємницькою діяльністю». 26 жовтня 2018 р. ПДАА. м. Полтава: ПДАА, 2018. 441 с. С.137-139.

Кількість
3
8
1
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2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Левченко З.М., Рак. К.О. Методичні аспекти державного фінансового контролю за рухом грошових коштів.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика обліку, контролю і
оподаткування в умовах глобального конкурентного середовища» 18-19 квітня 2019 р. ХДАУ. Херсон:
ХДАУ,2019.298 с. 107-109.
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
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

1
-

З.М. Левченко
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
доцент
Посада доцент

Лега Ольга Василівна

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Кількість
7

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № _
Наукове обґрунтування проведення
від 24.04.2019 р.
податкових розрахунків а частині
Лега О. В.
1
1
1
Замовник
оподаткування доходів фізичних осіб. Рік
Лега І. А.
початку – 2019. Рік закінчення – 2019.
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
103.
наукова новизна; особливості обліку в галузях
економіки України;
104.
кількість публікацій (статей), усього:
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1 Лега О.В. Інтернет-торгівля: облік та оподаткування.
Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2019. Випуск
43. С. 161 – 166. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/43_2019/29.pdf.
2. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Відпустка: види,
порядок
надання,
методика
розрахунку
та
облікові
аспекти. Ефективна економіка. 2019. № 9. С. 1-12. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7268.
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.44.
3. Лега О.В. Професія«бухгалтер»: від минулого до вимог
сучасності. Науковий журнал Вчені записки таврійського
національного університету імені В.І. Вернадського. Серія:
Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 4. Частина 2. С. 139146.

х
3

3
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за кордоном (у міжнародних виданнях);
105.
кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);
1. Andrii P. Makarenko, Zoia M. Levchenko, Tetiana B. Priydak,
Olha V. Leha, Liudmyla V. Yaloveha. Accounting and Analytical Support
of The Enterprise's Strategic Management on The Basis of Key Efficiency
Parameters. Academy of Accounting and Financial Studies Journal (Print
ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-2635).Research Article: 2019 Vol:
23 Issue: 2 . URL: https://www.abacademies.org/articles/accounting-andanalytical-support-of-the-enterprises-strategic-management-on-the-basisof-key-efficiency-parameters-8352.html
2. Прийдак Т. Б., Яловега Л. В., Лега О. В., Мисник Т. Г., Зоря
С. П. Розвиток цифрової компетентності як умова забезпечення
конкурентоспроможності майбутніх економістів. Інформаційні
технології і засоби навчання. 2019. Том 73. №5. С. 28 – 47. URL:
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3035.
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
106.
опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
107.
опубліковано розділів у колективних монографіях,
усього:
1. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Електронна торгівля:
організаційні та облікові аспекти. Економічний, організаційний та
правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва:
[колективна монографія] / за заг. ред. О. В. Калашник,

2

2

1

1
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Х. З. Махмудова,
І. О. Яснолоб.
Полтава
:
Видавництво
ПП «Астрая», 2019. С. 62-72.
108.
опубліковано підручників;
109.
опубліковано навчальних посібників;
110.
захищено дисертацій за зазначеним науковим
напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
111.
отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
112.
отримано свідоцтв авторського права;
113.
взято участь у спеціалізованих виставках,
ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
114.
подано заявок на участь у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
115.
отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
116.
створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
117.
впроваджено
результатів
досліджень
у
виробництво:
у т.ч., нової техніки,

х
-
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технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
118.
впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
119.
участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в
соціально-орієнтованій системі управління підприємством». м.
Полтава, 23 квітня 2019 року).
120.
отримано почесних наукових звань, грамот,
медалей, орденів, наукових премій

1

1

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№

Назва та автори розробки (ПІБ,

Важливі показники, які

Місце

Дата акту

Практичні результати, які

82
науковий ступінь, вчене звання)
з/п

1
1

2
-

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

впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)

4
-

впровадження / *

5
-

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Лега О.В., Яковенко М.В., Зал Д.А. Реалізація продукції: облік і оподаткування. Сучасні проблеми
обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та
освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
(28-29 березня 2019 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2019. С. 192-198.
2. Лега О.В., Сіренко І.О., Кірій С.П. Організація аудиту зареєстрованого капіталу. Сучасні проблеми
обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та
освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
1.
(28-29 березня 2019 р.). Частина 2. Дніпро: НМетАУ, 2019. С 591-596.
3. Лега О.В., Бендас Ю.О. Державна підтримка галузі тваринництва: сучасні реалії. Сучасні проблеми
обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та
освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
(28-29 березня 2019 р.). Дніпро: НМетАУ, 2019. С. 213-216.
4. Лега О. В., Сіренко І. О. Облікове забезпечення грошових внесків до статутного капіталу
господарських товариств. Платіжні інструменти в процесі здійснення окремих господарських операцій.
Еквайрінг: види, тарифи, бухгалтерський облік: Матеріали науково-практичної конференції. Лубни, 2019. С.50 –
54.

Кількість
3
35
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5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

наукового товариства факультету обліку та фінансів, випуск 1, 2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. С. 44-47.
32. Хоменко А. Функції власного капіталу. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів: шляхи
вирішення очима молоді: Матеріали засідання студентського наукового товариства факультету обліку та
фінансів, випуск 1, 2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. С.99-102.
33. Лега О. В., Ліпський Р. В., Золотоверх Н. М. Витрати та доходи сімейних молочних ферм: обліковий
аспект. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : зб. матер. ІУ
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА, 2019. С. 204 207
34. Лега О. В., Вічний Я. І., Саулко Д. Б. Оплата товарів в інтернет-торгівлі: обліковий аспект. Проблеми
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355-358.
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
науково-дослідних 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

-
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_______________

О. В. Лега
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Ліпський Роман Вікторович
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
_____________________________________
Посада доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Кількість
7

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір №21 від
06. 06. 2019 р.
Науково-консультаційні послуги з підготовки
Ліпський Роман Вікторвич
1
1
1
Замовник
інформації та складання річної звітності
Приведенна В. І.
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
121.
наукова новизна; особливості обліку в галузях
економіки України;
Науковий керівник:
122.
кількість публікацій (статей), усього:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор.
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
1. 1. Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В. Господарські
«Удосконалення системи обліководоговори: сутність, значення, види та порядок укладання. Ефективна
аналітичного забезпечення
економіка.
2019.
№
4.
–
URL:
господарюючих суб’єктів в галузях
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7007.
економіки України»
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.55
Строки виконання :
2. Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В. Електронні
2015 – 2020 рр.
гроші: сутність, класифікація та облікове відображення. Ефективна
економіка.
2019.
№
6.
–
URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7107 DOI: 10.32702/23072105-2019.6.35
за кордоном (у міжнародних виданнях);
123.
кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для

х
2

2

1
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соціо-гуманітарних Copernicus);
1. 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. Volume 23, Special Issue 2, 2019.
URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5729
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
124.
опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
125.
опубліковано розділів у колективних монографіях,
усього:
126.
опубліковано підручників;
127.
опубліковано навчальних посібників;
128.
захищено дисертацій за зазначеним науковим
напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
129.
отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
130.
отримано свідоцтв авторського права;
131.
взято участь у спеціалізованих виставках,
ярмарках:
у т.ч., національних;

-

х
-
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міжнародних;
132.
подано заявок на участь у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
133.
отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
134.
створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
135.
впроваджено
результатів
досліджень
у
виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
136.
впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
137.
участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
138.
отримано почесних наукових звань, грамот,

-
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медалей, орденів, наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
1.
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:

Кількість
3
26
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2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

1. Лега О. В., Ліпський Р. В., Золотоверх Н. М. Витрати та доходи сімейних молочних ферм: обліковий
аспект. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : зб. матер. ІУ
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА, 2019. 204 207
2. Ліпський Р. В., Криворучко Т. С., Шкурупій А. А. Договірні відносини: економічна сутність та
значення / Матеріали науково-практичної конференції «Платіжні інструменти в процесі здійснення окремих
господарських операцій. Еквайрінг: види, тарифи, бухгалтерський облік». Лубни, 2019. С. 54 – 57.
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
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

-

Роман Ліпський
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Мац Тетяна Павлівна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання доцен
Посада доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного еонтролю
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір
«Консультативне супроводження ведення
№ 12 від
бухгалтерського обліку суб’єкта
17.04.2019 р.
господарювання» з питань щодо розробки
Мац Т.П.
Замовник
1
1
напряму удосконалення обліковоТОВ «Спілка
аналітичного забезпечення діяльності
виробників
підприємства.
пружин» м.

Кількість
7

1
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Полтава

Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
Науковий керівник:
139.
наукова новизна; особливості обліку в галузях
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
економіки України;
наук, професор.
140.
кількість публікацій (статей), усього:
Тематика науково-дослідної роботи:
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
«Удосконалення системи обліковоУкраїни;
аналітичного забезпечення
1. Дугар Т. Є., Мац Т. П. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
господарюючих суб’єктів в галузях
в комп’ютерному середовищі / Т. Є. Дугар, Т. П. Мац // Науковий погляд:
економіки України»
економіка та управління (правонаступник наукового журналу «Вісник
Строки виконання :
Академії митної служби України. Серія: «Економіка») - 2019 р. – № 2 (64) –
2015 – 2020 рр.
С.
190-198.
URL
http://biblio.umsf.dp.ua/cgiНауковий керівник:
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=PERIO

х
1

1
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З. М. Левченкокандидат економічних
наук, доцент, професор кафедри.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Науково-методичні засади обліку та
аудиту в умовах євро інтеграційних
процесів»
Строки виконання :
2015 – 2020 рр.

D&P21DBN=PERIOD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA
%3D%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80,%20%D0%A2.%2
0%D0%84.$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S
21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Мац Т.П. . Поняття та особливості переоцінки основних засобів
/ Т. П. Мац, В. В. Муліка // Розвиток соціально-економічних систем у
трансформаційних умовах : Матеріали VIII Міжнародної науковопрактичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених,
07 – 08 лютого 2019 р. – Бердянськ, 2019. – С. 278 – 280.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
141.
кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
142.
опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
143.
опубліковано розділів у колективних монографіях,
усього:
144.
опубліковано підручників;
145.
опубліковано навчальних посібників;
146.
захищено дисертацій за зазначеним науковим
напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
147.
отримано охоронних документів, усього:

-

х
-
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у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
148.
отримано свідоцтв авторського права;
149.
взято участь у спеціалізованих виставках,
ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
150.
подано заявок на участь у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
151.
отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
152.
створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
153.
впроваджено
результатів
досліджень
у
виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
154.
впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,

-
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сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
155.
участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
156.
отримано почесних наукових звань, грамот,
медалей, орденів, наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
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Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Мац Т. П., Сухомлин О. В. Особливості оцінки сільськогосподарської продукції в обліку реалізації.
Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу та збутової діяльності плодоовочівництва в епоху
цифрових технологій: зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. м. Херсон 20-21 вересня 2019 р. Херсон:
Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 179 – 180. / URL^ http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2/40572019-06-19-2k-2.html.
2. Мац Т. П. Денесюк К.І. Проблемні питання організації бухгалтерського обліку виробничих запасів.
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: зб. матер. IV
1.
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава, 2019. С. 164 – 166.
3. Мац Т. П. Малига О. М. Особливості облікових процедур розрахунків з постачальниками та
підрядниками Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: зб.
матер. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава, 2019. С.
2019 – 221.
4. Мац Т.П. В. В. Муліка. Поняття та особливості переоцінки основних засобів. Розвиток соціальноекономічних систем у трансформаційних умовах : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
здобувачів вищої освіти та молодих учених, 07 – 08 лютого 2019 р. – Бердянськ, 2019. – С. 278 – 280.
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
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських
4.
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

Кількість
3
26

-
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6.2.
7.
7.1.

– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які отримали охоронні документи:
з них,
самостійно студентами

15.11.2019 р.

_______________

-

Мац Т.П.
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри

Мокієнко Тетяна Володимирівна

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 17
від 28.05.2019 р.
Консультативне супроводження ведення
Мокієнко Т. В..
Замовкник: ТОВ
1700
1700
бухгалтерського обліку суб’єкта малого
«Гермес 2017»
підприємництва
м. Полтава.
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1

Кількість
7

1

-
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
157.
наукова новизна; особливості обліку в галузях
економіки України;
Науковий керівник:
158.
кількість публікацій (статей), усього:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор.
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
«Удосконалення системи обліково1. Мокієнко Т. В. Господарські договори: сутність, значення, види та
аналітичного забезпечення
порядок укладання. / Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак, Р. В. Ліпський //
господарюючих суб’єктів в галузях
Ефективна економіка. – 2019. - № 4. (Режим доступу:
економіки України»
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7007)
(Copernicus,
Строки виконання :
електронне фахове видання)
2015 – 2020 рр.
2. Мокієнко Т. В. Електронні гроші: сутність, класифікація та
облікове відображення / Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак, Р. В.
Ліпський // Ефективна економіка. – 2019. - № 5. Copernicus,
електронне фахове видання)
за кордоном (у міжнародних виданнях);

х
1

2
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159.
кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
160.
опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
161.
опубліковано розділів у колективних монографіях,
усього:
Прийдак Т. Б., Мокієнко Т. В., Нездойминога О. Є. Переоцінка
основних засобів: облікові аспекти та вплив на показники фінансової
звітно сті підприємства: колективна монографія «Економічний,
організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку
підприємництва» ;; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О.
Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 115 – 127.
162.
опубліковано підручників;
163.
опубліковано навчальних посібників;
164.
захищено дисертацій за зазначеним науковим
напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
165.
отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
166.
отримано свідоцтв авторського права;
167.
взято участь у спеціалізованих виставках,

-

-

1

х
-
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ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
168.
подано заявок на участь у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
169.
отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
170.
створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
171.
впроваджено
результатів
досліджень
у
виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
172.
впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
173.
участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних

-
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експертних радах тощо;
174.
отримано почесних наукових
медалей, орденів, наукових премій

звань,

грамот,

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
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№ з/п
1

1.

2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Показники
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
Мокієнко Т. В., Кустолян О. Г., Луценко О. О. Принципи, особливості та етапи обліку витрат виробництва.
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством» : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м.
Полтава, 23 квітня 2019 року). Полтава, 2019. С. 108 - 111.
2. Мокієнко Т. В., Плішенко В. О., Литвяк (Гуріна) А. Є. Сутність та завдання обліку доходів на підприємстві.
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством» : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м.
Полтава, 23 квітня 2019 року). Полтава, 2019. С. 165 – 168.
3. Мокієнко Т. В., Приймак І. В., Іщенко А. М. Облікова політика на підприємстві: сутність, значення та етапи
організації. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). Полтава, 2019. С. 181 – 184.
4. Мокієнко Т. В., Кустолян О. Г., Луценко О. О. Витрати виробництва: сутність та завдання обліку. Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І.
Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 266 – 268.
5. Мокієнко Т. В., Приймак І. В., Іщенко А. М. Організація та принципи бухгалтерського обліку. Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І.
Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 272 – 274.
6. Мокієнко Т. В., Кулінько О. І, Плішенко В. О., Литвяк (Гуріна) А. Є. Організація обліку на підприємстві:
сутність та етапи організації. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної
академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 264 – 266.
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
науково-дослідних 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

Кількість
3
6

-

110

5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

– 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

15.11.2019 р.

_______________

-

Мокієнко Т. В.
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Нездойминога Олена Євгеніївна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
_____________________________________
Посада доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
договір № 19 від
Консультативне супроводження ведення
17.04.2019 р.
бухгалтерського обліку суб’єкта
ТОВ «Спілка
господарювання» з питань щодо ведення
Нездойминога О. Є.
2
2
виробників
електронного реєстру податкових накладних
пружини»
та особливостей їх розблокування
м. Полтава
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.

Кількість
7

1
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1

-

-

-

-

-

-

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.
наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
2.
кількість публікацій (статей), усього:
Нездойминога О. Є., Красота О. Г. Особливості внутрішнього аудиту
грошових коштів підприємства. Електронний фаховий науковопрактичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 30. 2019. С.
528-536.
8. Красота О. Г., Нездойминога О. Є. Ринок управлінських
інформаційних технологій у сфері електронного документообігу.
Електронне фахове видання «Інфраструктура ринку». 2019. Вип 32.
С. 408-414.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
3.
кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);

х

2
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4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
8.
опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
9.
опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1. Нездойминога О. Є., Красота О. Г., Ходаківська Л. О. Економічні
аспекти розвитку Полтавської області в умовах проведення
децентралізації. Економічний, організаційний та правовий механізм
підтримки і розвитку підприємництва: [колективна монографія] / за
заг. ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава:
Видавництво ПП «Астрая», 2019. С.334-342
2. Шерстюк Л. М., Нездойминога О. Є. Цифрове сільське
господарство: зарубіжний досвід та особливості впровадження в
Україні. Економічний, організаційний та правовий механізм
підтримки і розвитку підприємництва: [колективна монографія] / за
заг. ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава:
Видавництво ПП «Астрая», 2019. С.310-319.
3. Прийдак Т. Б., Мокієнко Т. В., Нездойминога О. Є. Переоцінка
основних засобів: облікові аспекти та вплив на показники фінансової
звітності підприємства. Економічний, організаційний та правовий
механізм підтримки і розвитку підприємництва: [колективна
монографія] / за заг. ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О.
Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2019. С.115-127.
10.
11.
12.

опубліковано підручників;
опубліковано навчальних посібників;
захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;

-

3

х
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у т.ч., кандидатських;
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права;
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,

-
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
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2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:

1.

2.
3.
3.1.
3.2.

Кількість
3
26

Більдій А. В., Нездойминога О.Є. Організація внутрішньогосподарського контролю на
підприємстві. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів
обліково-фінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за
результатами проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях, випуск 7,
2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. С. 17-19.
Кудряшова Т. С., Нездойминога О.Є. Деякі обілкові аспекти переоцінки основних засобів.
Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліковофінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за
результатами проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях, випуск 7,
2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. С. 45-47.
Кузьміна Я. М., Нездойминога О.Є. Контроль за якістю складання фінансової звітності.
Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліковофінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за
результатами проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях, випуск 7,
2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. С. 47-49.
Шкурупій А. А., Нездойминога О.Є. Контроль за дебіторської та кредиторської
заборгованістю. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів
обліково-фінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за
результатами проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях, випуск 7,
2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. С. 84-86.

4

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

-
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4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

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

15.11.2019 р.

_______________

-

О.Є.Нездойминога
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Плаксієнко Валерій Якович
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання професор
Посада професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету - відсутні
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
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№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
2
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
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1
2

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Консультування з питань ведення
бухгалтерського обліку суб’єкта
ЦП договір № 21
господарювання. Розділ «Наукововід 06.06.2019 р.
консультаційні послуги з підготовки
2019-2019
1,0
1,0
Замовник інформації та складання річної звітності.
фізична особа
Удосконалення системи обліковоПриведена В. І.
аналітичного забезпечення господарюючих
суб’єктів в галузях економіки України»
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
2

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).

1
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№
з/п
1

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1
Науковий керівник:
Плаксієнко В. Я., доктор економічних
наук, професор.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Удосконалення системи обліковоаналітичного забезпечення
господарюючих суб’єктів у галузях
економіки» на 2015 – 2020 рр.,
затверджена протоколом засідання
кафедри № 19 від 16 березня 2015 р.
Науковий керівник:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
наук, професор.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Обліково-аналітичне забезпечення
відтворення ресурсного потенціалу в
глобальній економіці» (протокол №1
від 3 вересня 2019 р.)
Строки виконання :
2019 – 2024 рр.

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами

х

5. кількість публікацій (статей), усього

3

у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Плаксієнко В. Я., Назаренко І. М. Діагностика інвестиційної
привабливості підприємств: теоретико-методичні засади / //
Агросвіт. 2019. № 10. С. 19 – 26.
2. Плаксієнко В. Я., Черненко К. В. Електронний (безпаперовий)
документообіг. Електронний цифровий підпис. Економіка.
Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 1. C.
65-75.
3. Khodakivska L., Plaksiienko V., Hrybovska Y. Internal audit and
cloud information security. Економіка та держава. Науковопрактичний журнал. 2019. № 10. С. 26 – 3
за кордоном (у міжнародних виданнях);
1. 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. Volume 23, Special Issue 2, 2019.
URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5729

3

1
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кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних
базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних
Copernicus)
1. 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. Volume 23, Special Issue 2, 2019.
URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5729
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)

1

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
23. опубліковано монографій, усього

у т.ч., за кордоном;
24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

у т.ч., за кордоном;
25. опубліковано підручників

-
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26. опубліковано навчальних посібників

Плаксієнко В. Я. , Верига Ю. А., Кулик В. А., Карпенко Є.А. Облік,
оподаткування та аудит : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.
Київ : ЦУЛ, 2019. 509 с.

1

27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом

х

у т.ч., кандидатських,
докторських;
28. отримано охоронних документів, усього

у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
29. отримано свідоцтв авторського права

30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

у т.ч., національних;
міжнародних;
31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
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у міжнародних наукових конкурсах;
32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
33. створено науково-технічної продукції (НТП)

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
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сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
36. участь

в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;

37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,

наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5
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2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.

Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1
2

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6
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/* 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.
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п

Показники

1

2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

1.

Кількість

1. Плаксієнко В. Я., Нікіфорова А. М., Кича М. В. Страхування майна як складова витрат підприємства:
визнання та облік. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 1. – Львів: ЛНАУ, 2019. – С. 280282. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5171
2. Годзенко В. В., Кича М. В. Нормативне забезпечення порядку нормування та списання витрат пального на
підприємстві. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня
2019 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. –С. 255-257. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5216
з них,
самостійно студентами

3
28

2

1

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
2.

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

-

3.

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

-

3.1.
3.2.

– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)
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4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

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

7.1.

15.11.2019 р.

_______________

В. Я Плаксієнко
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
доцент
Посада доцент

Пономаренко Оксана Григорівна

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
«Науково-консультаційні послуги з
підготовки інформації та складання річної
Договір № 21 від
Пономаренко О. Г.
1,92
1,92
звітності «Удосконалення системи обліково06.06.2019 р.
аналітичного забезпечення господарюючих
суб’єктів в галузях економіки України».
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1

Кількість
7

1

-
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
175.
наукова новизна; особливості обліку в галузях
економіки України;
Науковий керівник:
176.
кількість публікацій (статей), усього:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор.
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
1. Пономаренко О. Г. Малоцінні активи : наукова дискусія та
«Удосконалення системи обліковопрактика обліку Агросвіт. 2019. № 5. С. 11-17.
аналітичного забезпечення
2. Пономаренко О. Г. Дискусійні аспекти обліку зобов’язань
господарюючих суб’єктів в галузях
за кредитами банків. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 50-54.
економіки України»
3. Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г. ОрганізаційноСтроки виконання :
методичні особливості документування та обліку об’єктів
2015 – 2020 рр.
інноваційного походження. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія
„Економічні науки”. 2019 р. № 3. С. 45-57.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
177.
кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);

х
3

3

1
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1. Kantsedal N., Ponomarenko O., Dorohan’-Pisarenko L., Liaska O.
The methods of using interactive technologies during teaching
foundations of scientific research at higher educational
establishments. Independent Journal of Management &
Production (IJM&P). Vol. 10, № 7. Special Edition PDATU,
2019. P. 778-797. DOI: 0.14807/ijmp.v10i7.917 URL:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4997
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ, Google Scholar);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
2. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
3. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1. Kantsedal N., Ponomarenko O. Accounting provision of innovations’
lifecycle as management objects. Organizational-economic mechanism
of management innovative development of economic entities:
collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher
School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2.
P. 91-103.
URL:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5714
4. опубліковано підручників;
5. опубліковано навчальних посібників;
1.
Фінансовий облік. Навчально-методичний посібник
для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної
форми навчання освітній ступінь – бакалавр освітнього-професійної
програми Облік і оподаткування спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» / Пономаренко О.Г., Канцедал Н.А., Лега О.В.,

1
1

1

-

1
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Яловега Л.В. Полтава.: ПДАА, 2019. 133 с.
6. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
7. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
8. отримано свідоцтв авторського права;
9. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
10. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
11. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
12. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
13. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
14. впроваджено результатів досліджень в навчальний

х
-
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процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
15. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
16. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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 науково-
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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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1.
Бабенко Л. С., Пономаренко О. Г. Форми ведення обліку фермерських господарств: обґрунтування
вибору. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: Тези
доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 квіт. 2019 р.). Харків, 2019. С. 86-88;
2.
Вовкодав Ю. О., Пономаренко О. Г. Документальне забезпечення обліку кредитів банків. Творчий
пошук молоді – курс на ефективність : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конфер. (м. Хмельницький, 21
берез. 2019 р.). Хмельницький, 2019. С. 55-57.
3.
Пономаренко О. Г. Медведенко К. О. Інституціональна систематизація функцій бухгалтерського
обліку. Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах
євроінтеграції: Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет – конфер. (м. Харків, 28 трав. 2019 р. ). Харків, 2019. С.
141-143.
4.
Пономаренко О. Г., Бабенко Л. С. Форми ведення обліку фермерських господарств: обґрунтування
вибору. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: ІІ
1.
Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 18 квіт. 2019 р. Харків, 2019.С. 39-41.
5.
Пономаренко О. Г., Медведенко К. О. Напрями удосконалення процедурних підходів до
формування фінансової звітності фермерських господарств. Теорія та практика управління розвитком
економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. За вип. С. Остапчук. К.:
ТОВ «ВІПО», 2019. С. 58-60.
6.
Пономаренко О. Г., Одінець Я. Ю. «Чек-лист» аудиторської перевірки діяльності страхової
компанії. Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10
жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. За вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С. 60-62.
7.
Піскунова О. Л., Пономаренко О. Г. Організаційно-методичні аспекти дослідження облікового
забезпечення оподаткування доходів фізичних осіб. Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу,
збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій : матеріали Міжнарод. наук.-практ.
конфер., м. Херсон, 20-21 вересня 2019 р. Херсон, 2019. С. 151-153.
8.
Приходько Л. А., Пономаренко О. Г. Напрями удосконалення обліку розрахунків за претензіями.

Кількість
3
8
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Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху
цифрових технологій : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конфер., м. Херсон, 20-21 вересня 2019 р. Херсон, 2019.
С. 157-159.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

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
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

-

О.Г. Пономаренко
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ДОДАТОК 7
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Прийдак Тетяна Борисівна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання доцен
Посада доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного еонтролю
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Кількість
7

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
.Договір № 17
від 28.05.2019 р.,
«Консультативне супроводження ведення
Прийдак Т. Б.
замовник: ТОВ
1
1
бухгалтерського обліку суб’єкта малого
1
«Гермес 2017»
підприємництва».
м. Полтава.
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

140
строки виконання
(рік початку і закінчення)
1

2

3

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
Науковий керівник:
178.
наукова новизна; особливості обліку в галузях
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
економіки України;
наук, професор.
179.
кількість публікацій (статей), усього:
Тематика науково-дослідної роботи:
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
«Удосконалення системи обліковоУкраїни;
аналітичного забезпечення
1. Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В. Електронні
господарюючих суб’єктів в галузях
гроші: сутність, класифікація та облікове відображення. Ефективна
економіки України»
економіка.
2019.
№
6.
–
URL:
Строки виконання :
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7107 (дата звернення:
2015 – 2020 рр.
07.11.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.35
2. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Відпустка: види,
порядок
надання,
методика
розрахунку
та
облікові
аспекти. Ефективна економіка. 2019. № 9. С. 1- 12– URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7268.
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.44
3. Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В. Господарські
договори: сутність, значення, види та порядок укладання. Ефективна
економіка.
2019.
№
4.
–
URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7007 (дата звернення:
07.11.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.55
за кордоном (у міжнародних виданнях);

х
3

3
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180.
кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);
1. Andrii P. Makarenko, Zoia M. Levchenko, Tetiana B. Priydak,
Olha V. Leha, Liudmyla V. Yaloveha. Accounting and Analytical Support
of The Enterprise's Strategic Management on The Basis of Key Efficiency
Parameters. Academy of Accounting and Financial Studies Journal (Print
ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-2635).Research Article: 2019 Vol:
23 Issue: 2 . URL: https://www.abacademies.org/articles/accounting-andanalytical-support-of-the-enterprises-strategic-management-on-the-basisof-key-efficiency-parameters-8352.html
2. Прийдак Т. Б., Яловега Л. В., Лега О. В., Мисник Т. Г., Зоря
С. П. Розвиток цифрової компетентності як умова забезпечення
конкурентоспроможності майбутніх економістів. Інформаційні
технології і засоби навчання. 2019. Том 73. №5. С. 28 – 47. URL:
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3035.
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
181.
опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
182.
опубліковано розділів у колективних монографіях,
усього:
Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Електронна торгівля:
організаційні та облікові аспекти. Економічний, організаційний та
правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва:
[колективна монографія] / за заг. ред. О. В. Калашник,
Х. З. Махмудова,
І. О. Яснолоб.
Полтава
:
Видавництво

2

2

2
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ПП «Астрая», 2019. С. 62-72.
Прийдак Т. Б., Мокієнко Т. В., Нездойминога О. Є. Переоцінка
основних засобів: облікові аспекти та вплив на показники фінансової
звітно сті підприємства: колективна монографія «Економічний,
організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку
підприємництва»; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О.
Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 115 – 127.
183.
опубліковано підручників;
184.
опубліковано навчальних посібників;
185.
захищено дисертацій за зазначеним науковим
напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
186.
отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
187.
отримано свідоцтв авторського права;
188.
взято участь у спеціалізованих виставках,
ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
189.
подано заявок на участь у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
190.
отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
191.
створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,

х
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сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
192.
впроваджено
результатів
досліджень
у
виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
193.
впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
194.
участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
195.
отримано почесних наукових звань, грамот,
медалей, орденів, наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
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№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Яковенко В. Р. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. Сучасний стан і перспективи
вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» : Збірник доповідей науковопрактичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик по
спеціальностях. Випуск. 4, 2019. С. 15 - 17.
2. Тютюнник М. С. Бухгалтерські та податкові аспекти формування резерву відпусток на підприємстві.
Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» :
Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та
1.
технологічних практик по спеціальностях. Випуск. 4, 2019. С. 15 - 17.
3. Єланська Ж. Ю. Відображення розрахунків за виплатами працівникам у звітності підприємства.
Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» :
Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по спеціальностях. Випуск. 4, 2019. С. 15 - 17.
4. Перетятько Т. М. Складання та подання фінансової звітності підприємством. Сучасний стан і
перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» : Збірник
доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та

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

технологічних практик по спеціальностях. Випуск. 4, 2019. С. 15 - 17.
5. Чекрізова Є. С. Формування облікової політики підприємства щодо запасів. Матеріали студентської
наукової конференції Полтавської державної аграрної академії. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 285 - 286.
6. Чернуха А. В. Актуальні питання оцінки основних засобів. Матеріали студентської наукової
конференції Полтавської державної аграрної академії. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 286 - 288.
7. Шубіна М. І. Облік розрахунків за виплатами працівникам: теоретичні аспекти та відображення в
обліку. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій
системі управління підприємством: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Частина 2. Полтава, 2019. С. 202 – 204.
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
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

-

Прийдак Т. Б.
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Романченко Юлія Олександрівна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету - відсутні
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)
1

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
2
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
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2

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Консультування з питань ведення
17 квітня 2019 р.
бухгалтерського обліку суб’єкта
№ 13
господарювання. Проведення консультацій з
ТОВ
«Спілка
питань
наукових досліджень, їх організації та
2019-2019
0,85
0,85
виробників
наукового обслуговування по темі: «Розробка
пружин»
рекомендацій та консультативних матеріалів
м. Полтава.
при перевірці органами праці трудової
дисципліни та трудового законодавства»
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
2

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

1
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строки виконання
(рік початку і закінчення)
1

2

3

Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
6. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами

1

Науковий керівник:
Левченко З.М., кандидат економічних
наук, доцент, професор кафедри.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Науково-методичні засади розвитку
обліку та аудиту в умовах
євроінтеграційних процесів»
Строки виконання :
з 01.01.2018 р.по 31.08.2019 р.
Науковий керівник:
Плаксієнко В.Я., доктор економічних
наук, професор
Тематика науково-дослідної роботи:
Обліково-аналітичне забезпечення
відтворення ресурсного потенціалу в
глобальній економіці»
Строки виконання :
з 01.09.2019 р.

7. кількість публікацій (статей), усього

у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
4. Романченко Ю. О. Облік та фінансова звітність суб’єктів
малого підприємництва Економічний форум. Науковий журнал.
2019. № 1. C. 180 – 184.
5. Романченко Ю. О., Бігун Н. В., Збарська Л. А. Контроль
виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ.
Економічний форум. Науковий журнал. 2019. № 2. C. 216 - 222.
6. Романченко Ю. О., Єрмолаєва М. В. Етичні аспекти
професійної діяльності бухгалтера Економічний форум. Науковий
журнал. 2019. № 4. C. 237 – 241.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
2.
8. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
1. Романченко Ю. О. Облік та фінансова звітність суб’єктів малого
підприємництва Економічний форум. Науковий журнал. 2019. № 1.
C. 180 – 184.
2. Романченко Ю. О., Бігун Н. В., Збарська Л. А. Контроль

х

3

3

3
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виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ.
Економічний форум. Науковий журнал. 2019. № 2. C. 216 - 222.
3. Романченко Ю. О., Єрмолаєва М. В. Етичні аспекти професійної
діяльності бухгалтера Економічний форум. Науковий журнал. 2019.
№ 4. C. 237 – 241.
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
38. опубліковано монографій, усього

у т.ч., за кордоном;
39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

у т.ч., за кордоном;
1. Romanchenko Y., Tyutyunnyk S., Tyutyunnyk Y. Organization of
activity and accounting for not-for-profit organizations: the foreign
experience. Management of the 21st century: globalization challenges.
Issue 2: Сollective monograph / In edition I. Markina. Prague: Nemoros
s.r.o., 2019. P. 279-285.
4. Романченко Ю. О., Дорогань-Писаренко Л. О. Спрощена система
оподаткування суб’єктів малого підприємництва: організаційнообліковий аспект. Економічний, організаційний та правовий механізм
підтримки і розвитку підприємництва: колективна монографія / за

2

2
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заг. ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава:
Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 39 - 47.
у т.ч., за кордоном;

1

40. опубліковано підручників
41. опубліковано навчальних посібників

42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом

у т.ч., кандидатських,
докторських;
43. отримано охоронних документів, усього

у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
44. отримано свідоцтв авторського права

45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

у т.ч., національних;
міжнародних;

х
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46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
48. створено науково-технічної продукції (НТП)

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
49. впроваджено результатів досліджень у виробництво,

у т.ч., нової техніки,
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технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
51. участь

в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;

52. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,

наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.

Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)

Дата акту
впровадження / *

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
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1
1
2

2

соціальний ефект
3

4

5

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.
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1

1.

Показники
2

Кількість
3

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

13

1. Романченко Ю. О., Довгопола Т. А. Визнання та оцінка основних засобів у державному секторі. Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня
2019 року).
–
Полтава,
2019.
С.
190
192.
URL
:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13353/5/APPRO_20190423_Zmist.pdf
2. Романченко Ю. О., Зотєєв В. О., Копча В. М. Обліково-економічна сутність доходів установ державного сектору.
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава,
23
квітня
2019
року).
–
Полтава,
2019.
С.
192
194.
URL
:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13353/5/APPRO_20190423_Zmist.pdf
3. Романченко Ю. О., Олефір М. М. Облікова політика щодо обліку запасів установ державного сектору. Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня
2019
року).
–
Полтава,
2019.
С.
195
198.
URL
:

13
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https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13353/5/APPRO_20190423_Zmist.pdf
4. Романченко Ю. О., Пучка І. В. Особливості обліку та звітність суб’єктів малого підприємництва. Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня
2019
року).
–
Полтава,
2019.
С.
198
200.
URL
:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13353/5/APPRO_20190423_Zmist.pdf
5. Романченко Ю. О., Довгопола Т. А. Внутрішній контроль в установах державного сектору. Теорія і практика обліку,
контролю і оподаткування в умовах глобального конкурентного середовища : Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції « (м. Херсон, 18-19 квіт. 2019 р.). – Херсон, 2019. С. 185 – 186. URL :
http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019
.pdf
6. Демочко Ж. Ю., Романченко Ю. О. Професійна етика бухгалтера. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємницькою діяльністю : зб. матер. ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.
Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА, 2019. С. 161 – 163.
7. Романченко Ю. О., Панченко І. Г. Професійна етика та психологічні аспекти бухгалтера. Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : зб. матер. ІУ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА, 2019. С. 243 - 246.
8. Романченко Ю. О., Липко А. М., Копча В. М. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні. Проблеми
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : зб. матер. ІУ Всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА, 2019. С. 311 – 314.
9. Романченко Ю. О., Тютюнник М. С. Конфлікт інтересів професійних бухгалтерів: види та функціональні наслідки.
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : зб. матер. ІУ
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА, 2019. С. 342 –
343.
10. Романченко Ю.О. Облікові особливості електронних грошей. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в
умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.- практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) /
відп.
ред.
Є.В.
Калюга.
–
К.:
НУБіП
України,
2019.
С.
140
–
143.
URL
:
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u209/zbirnik_tez_konferenciyi_do_60-richchya_kafedri_10.10.19_2.pdf
11. Романченко Ю. О., Зотєєв В. О., Ситник М. В. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг: зарубіжний досвід. Наукове
забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і управління в агропромисловому комплексі :
Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (м. Полтава, 29 березня 2019 року). – Полтава: ПДАА,
2019.
12. Бігун Н. В. Інвентаризація запасів установ державного сектору: організаційно-методичний аспект / Н. В. Бігун, М.
М. Олефір // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика обліку,
контролю і оподаткування в умовах глобального конкурентного середовища. Херсон: 18 – 19 квіт. 2019 р. – С. 58-
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59.
13. Збарська Л. А. Контроль розрахунків за податком на доходи фізичних осіб / Л. А. Збарська // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика обліку, контролю і оподаткування в
умовах глобального конкурентного середовища. Херсон: 18 – 19 квіт. 2019 р. – С. 151-152.
з них,
самостійно студентами

2

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
2.

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

-

3.

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

-

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

– 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

7.1.

15.11.2019 р.

_______________

Ю. О. Романченко
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Додаток 7
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Тютюнник Світлана Василівна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Посада професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету - відсутні
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)
1

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
2
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
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2

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Консультування з питань ведення
бухгалтерського обліку суб’єкта
господарювання.
17 квітня 2019 р.
Проведення консультацій з питань наукових
№ 14
досліджень, їх організації та наукового
ТОВ
«Спілка
2019-2019
1,0
1,0
обслуговування по темі: «Консультативне
виробників
супроводження ведення бухгалтерського
пружин»
обліку суб’єкта господарювання» з питань
м. Полтава.
щодо впровадження додаткового масиву для
формування первинного обліку на
підприємстві.
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
2
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п
1

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
9. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1
Науковий керівник:
Левченко З.М., кандидат економічних
наук, доцент, професор кафедри.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Науково-методичні засади розвитку
обліку та аудиту в умовах
євроінтеграційних процесів»
Строки виконання :
з 01.01.2018 р.по 31.08.2019 р.
Науковий керівник:
Плаксієнко В.Я., доктор економічних
наук, професор
Тематика науково-дослідної роботи:
Обліково-аналітичне забезпечення
відтворення ресурсного потенціалу в
глобальній економіці»
Строки виконання :
з 01.09.2019 р.

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами

х

10. кількість публікацій (статей), усього

3

у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Напрями аналізу фінансової
стійкості суб’єктів державного сектору. Причорноморський науководослідний інститут економіки та інновацій: Електронне фахове
видання. Інфраструктура ринку. 2019. № 127. С. 369-374. URL: http:
//www.market-infr.od.ua/uk/27-2019.
2. Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Особливості аналізу
фінансових результатів і рентабельності діяльності суб’єктів малого
підприємництва. Економічний форум. 2019. № 2. С. 99-105.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
3. Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Завдання та послідовність
аналізу зобов’язань банку. International Scientific Conference Digital
and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference
Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. Р.
184-186.

2

1
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11. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
1.Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Напрями аналізу фінансової
стійкості суб’єктів державного сектору. Причорноморський науководослідний інститут економіки та інновацій: Електронне фахове
видання. Інфраструктура ринку. 2019. № 127. С. 369-374. URL: http:
//www.market-infr.od.ua/uk/27-2019.
2.Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Особливості аналізу фінансових
результатів і рентабельності діяльності суб’єктів малого
підприємництва. Економічний форум. 2019. № 2. С. 99-105.
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)

2

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
53. опубліковано монографій, усього

у т.ч., за кордоном;
54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

у т.ч., за кордоном;
1. Romanchenko Y., Tyutyunnyk S., Tyutyunnyk Y. Organization of
activity and accounting for not-for-profit organizations: the foreign
experience. Management of the 21st century: globalization challenges.

1

1
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Issue 2: Сollective monograph / In edition I. Markina. Prague: Nemoros
s.r.o., 2019. P. 279-285.
55. опубліковано підручників
56. опубліковано навчальних посібників

57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом

х

у т.ч., кандидатських,
докторських;
58. отримано охоронних документів, усього

у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
59. отримано свідоцтв авторського права

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91297
від 5.08.2019 р. (вид, назва твору – навчальний посібник
«Фінансовий аналіз. Практикум»; автори – Тютюнник Юрій
Михайлович, Тютюнник Світлана Василівна, Дорошенко Андрій
Петрович).
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91426
від 8.08.2019 р. (вид, назва твору – стаття «Система показників
оцінювання ринкової активності підприємств»; автори – Тютюнник
Юрій Михайлович, Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна,
Тютюнник Світлана Василівна).
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91427
від 8.08.2019 р. (вид, назва твору – стаття «Напрями аналізу
фінансової стійкості суб’єктів державного сектору»; автори –

5
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Тютюнник Юрій Михайлович, Тютюнник Світлана Василівна).
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91543
від 13.08.2019 р. (вид, назва твору – стаття «Послідовність оцінки
фінансового стану боржників – юридичних осіб»; автори –
Тютюнник Юрій Михайлович, Дорогань-Писаренко Людмила
Олександрівна, Тютюнник Світлана Василівна).
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91544
від 13.08.2019 р. (вид, назва твору – стаття «Механізми
факторного аналізу показників фінансового стану галузей
економіки»; автори – Тютюнник Юрій Михайлович, Тютюнник
Світлана Василівна).
60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

у т.ч., національних;
міжнародних;
61. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
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63. створено науково-технічної продукції (НТП)

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
64. впроваджено результатів досліджень у виробництво,

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
65. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес

у т.ч., нової техніки,
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технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
66. участь

в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;

67. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,

наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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строки виконання (рік початку і
закінчення)
1

2

Повний перелік

Кількість

4

5

3

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.

Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1
2

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Розділ 3. Наукова робота студентів
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№ з/п
1

Показники
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

1.

14. Тютюнник С.В., Чигрин Я.В. Напрями аналізу виробничих запасів. Творчий пошук молоді – курс на
ефективність : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький : ХКТЕІ,
21 березня 2019 р.). Хмельницький: ХКТЕІ, 2019. С. 134-137.
15. Тютюнник С.В., Мартиненко А.М. Відображення інформації щодо власного капіталу у фінансовій
звітності. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій
системі управління підприємством: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина І (м.
Полтава, 23 квітня 2019 року). Полтава, 2019. С. 232-235.
16. Тютюнник С.В., Бондаренко Д.С. Динаміка дебіторської заборгованості в економіці України. Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2 (м. Полтава, 23 квітня
2019 року). Полтава, 2019. С. 230-233.
17. Тютюнник С.В., Чигрин Я.В. Факторний аналіз показників оборотності оборотних активів. Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2 (м. Полтава, 23 квітня
2019 року). Полтава, 2019. С. 233-236.
18. Тютюнник С.В., Бондаренко Д.С., Мартиненко А.М. Факторний аналіз коефіцієнта фінансової автономії
за видами економічної діяльності. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези
доповідей інтернет-конференції, 30-31 травня 2019 р. Хмельницький: ХКТЕІ, 2019. С. 160-163.
з них,
самостійно студентами
1. Воловик А.С. Зміни щодо порядку ведення касових операцій. Матеріали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в
рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава: ПДАА, 27 березня 2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019.
С. 100-101.
2. Литвиненко В.Р. Формування облікової політики щодо розрахунків з різними дебіторами. Матеріали ІІ
Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку
підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава: ПДАА, 27 березня
2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019. С. 317-320.
3. Короленко О.В. Соціальна диференціація (якості життя та бідності) в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної

Кількість
3
28

5

23
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науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких
структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава: ПДАА, 27 березня 2019 р.). Полтава:
ПДАА, 2019. С. 274-276.
4. Палій М.О. Комерційна логістика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна
форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до
європейського простору» (м. Полтава: ПДАА, 27 березня 2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019. С. 427-429.
5. Сидоренко Л.О. Сміття як глобальна проблема людства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках
інтеграції до європейського простору» (м. Полтава: ПДАА, 27 березня 2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019. С. 553555.
6. Бабенко Л.С. Особливості аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 26 жовтня 2018 року. Частина ІІ. Полтава: ПДАА, 2018. С. 14-15.
7. Баклицька М.Р. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у
фінансовій звітності. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю:
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2018 року. Частина ІІ. Полтава: ПДАА,
2018. С. 135-137.
8. Балабуха Д.С. Відображення інформації про оплату праці в звітності підприємства. Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 26 жовтня 2018 року. Частина ІІ. Полтава: ПДАА, 2018. С. 139-141.
9. Бойко О.С. Дебіторська заборгованість підприємства: поняття та структура. Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 26 жовтня 2018 року. Частина ІІ. Полтава: ПДАА, 2018. С. 151-153.
10. Литвиненко В.Р. Етапи та інформаційне забезпечення аналізу дебіторської заборгованості. Проблеми
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції, 26 жовтня 2018 року. Частина ІІ. Полтава: ПДАА, 2018. С. 208-210.
11. Момот І.О. Сутність та класифікація доходів торговельних підприємств.
Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 26 жовтня 2018 року. Частина ІІ. Полтава: ПДАА, 2018. С. 219-221.
12. Воловик А.С. Особливості нарахування лікарняних. Матеріали студентської наукової конференції
Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 169-171.
13. Камбулова О.В. Пріоритетні напрями розвитку банківського бізнесу в Україні. Матеріали студентської
наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І. Полтава: РВВ
ПДАА, 2019. С. 171-173.
14. Кравченко В.О., Лакодименко Л.І. Безготівкові розрахунки в Україні. Матеріали студентської наукової
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конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019.
С. 173-175.
15. Лакодименко Л.І., Кравченко В.О. Шахрайство в банківській сфері. Матеріали студентської наукової
конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019.
С. 175-177.
16. Салівон І.А. Тіньова економіка в Україні. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської
державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 192-194.
17. Сидоренко Л.О. Гендерні аспекти зайнятості в Україні. Матеріали студентської наукової конференції
Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 198-200.
18. Васільєв А.С. Організація обліку дебіторської заборгованості за міжнародними стандартами обліку.
Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю:
Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по спеціальностях, випуск 7, 2019 р. Полтава: ПДАА, 2019. С. 21-23.
19. Литвиненко В.Р. Класифікація дебіторської заборгованості в залежності від термінів погашення.
Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю:
Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по спеціальностях, випуск 7, 2019 р. Полтава: ПДАА, 2019. С. 51-53.
20. Панасенко Л.С. Організація трудових відносин та розрахунків з працівниками у фермерських
господарствах. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліковофінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами
проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях, випуск 7, 2019 р. Полтава: ПДАА, 2019.
С. 61-63.
21. Полонська Н.С., Пащенко Л.Р. Організація проведення контролю справляння ПДФО. Сучасний стан і
перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю: Збірник
доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по спеціальностях, випуск 7, 2019 р. Полтава: ПДАА, 2019. С. 67-69.
22. Співак І.Л. Моделі визначення беззбитковості діяльності підприємства. Проблеми обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємницькою діяльністю: зб. матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної
конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019. С. 546-548.
23. Палій М.О. Актуальні питання обліку заробітної плати в умовах глобалізації інформаційних процесів.
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: зб. матер. ІV
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019. С. 240242.
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Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
2.

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

-

3.

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

-

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських
науково-дослідних 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

7.1.

15.11.2019.

______________

С. В. Тютюнник

173

ДОДАТОК 7
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Ходаківська Лілія Олександрівна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Посада
доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
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Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 19
Консультацій з питань наукових досліджень,
Ходаківська Л. О.
від 17.04.2019 р.
їх організації та наукового обслуговування по
Консультування з питань ведення
Замовник
темі: «Консультативне супроводження
бухгалтерського обліку суб’єкта
ТОВ «Спілка
1,5
1,5
ведення бухгалтерського обліку суб’єкта
господарювання
виробників
господарювання» з питань щодо розробки
2019-2019
пружин»
плану заходів аудиторських процедур за
м. Полтава.
об’єктами обліку.
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1

Кількість
7

1

-
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
Науковий керівник:
1. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
З. М. Левченко, кандидат економічних
України;
наук, доцент.
2. кількість публікацій (статей), усього:
Тематика науково-дослідної роботи:
у т. ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових
«Науково-методичні засади обліку та
видань України;
аудиту в умовах євро інтеграційних
1. Khodakivska L. O., Plaksiienko V. Y., Hrybovska Y. M. Internal audit
процесів».
and cloud information security. Економіка та держава. 2019. № 10.
С. 26
–
30.
URL:
http://www.economy.in.ua/?n=10&y=2019.
Науковий керівник:
(0,3 ум. д. а.).
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
за кордоном (у міжнародних виданнях);
наук, професор.
3. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
Тематика науково-дослідної роботи:
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо«Удосконалення системи обліковогуманітарних Copernicus);
аналітичного забезпечення
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковогосподарюючих суб’єктів у галузях
метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціоекономіки України»
гуманітарних Copernicus);

х
1

1

-

-
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Строки виконання:
2015 – 2020 рр.

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
8. опубліковано монографій, усього:
у т. ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1. Нездойминога О. Є., Красота О. Г., Ходаківська Л. О. Економічні
аспекти розвитку Полтавської області в умовах проведення
децентралізації / Економічний, організаційний та правовий механізм
підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія ; за
ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава :
Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 333 – 341.
10. опубліковано підручників;
11. опубліковано навчальних посібників;
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т. ч., кандидатських;
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього:
у т. ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права;
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т. ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т. ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:

1

1

х
-
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у т. ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т. ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т. ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес:
у т. ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5
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2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
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 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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Ходаківська Л. О., Пругло О. М. Теоретичні аспекти аудиту розрахунків за виплатами працівникам.
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: матеріали II
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 18 квітня 2019 р.). Харків: ХДУХТ, 2019.
С. 188-189.
1
2. Ходаківська Л. О., Пругло О. М. Методичні аспекти обліку розрахунків за виплатами працівникам. Теорія і
практика обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального конкурентного середовища: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 18-19 квітня 2019 р.). Херсон: ДВНЗ
«ХДАУ», 2019. С. 164-167.
3. Ходаківська Л. О., Хіміч Н. О. Методичні аспекти обліку грошових коштів. Розвиток підприємницької
діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: збірник матеріалів Міжнародної науково-

Кількість
3
10

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

практичної Інтернет-конференції (Херсон, 18-19 квітня 2019 р.). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 187-191.
4. Ходаківська Л. О., Поплюйко К. В. Інвентаризація як елемент методу обліку. Актуальні проблеми та
перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (Полтава, 23 квітня
2019 р.). Полтава, 2019. С. 179-181.
5. Ходаківська Л. О., Лубенець К. В. Документальне оформлення результатів інвентаризації. Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської
науково-практичної конференції (Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019. С. 373-375.
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

15.11.2019 р.

________________

-

Л О. Ходаківська
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 9 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Черненко Ксенія Володимирівна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
_____________________________________
Посада доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

-

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Кількість
7

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 16
від 28.05.2019 р.
Науково – консультаційне супроводження
Черненко К.В.
Замовник
1
1
1
автоматизованої обробки облікової інформації
ТОВ «Компанія
«СЕРПЕНЬ»
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
1

2

3

Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
196.
наукова новизна; особливості обліку в галузях
економіки України;
Науковий керівник:
197.
кількість публікацій (статей), усього:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор.
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
1.
Черненко
К.В.,
Плаксієнко
В.
Я. Електронний
«Удосконалення системи обліково(безпаперовий) документообіг. Електронний цифровий підпис Економіка.
аналітичного забезпечення
Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2019. - Вип. 1. URL:
господарюючих суб’єктів в галузях
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_9.
2.
Plaksiienko V.Y. Melikhova T.O. Yermolaieva M.V.
економіки України»
Chernenko
K.V.
Lipskyi R.V., Formation of Accounting and Tax Policy of the
Строки виконання :
Company.
2015 – 2020 рр.

х
1

2

Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 23. Special Issue
2.
2019.
URL:
https://www.abacademies.org/articles/formation-of-

accounting-and-tax-policy-of-the-company-8405.html
за кордоном (у міжнародних виданнях);
198.
кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);
1.
Plaksiienko V.Y. Melikhova T.O. Yermolaieva M.V. Chernenko

1
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K.V. Lipskyi R.V., Formation of Accounting and Tax Policy of the Company.
Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 23. Special Issue
2.
2019.
URL:
https://www.abacademies.org/articles/formation-of-

accounting-and-tax-policy-of-the-company-8405.html
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
199.
опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
200.
опубліковано розділів у колективних монографіях,
усього:
1. Черненко К.В., Плаксієнко В.Я., Ліпський Р.В.
Інституціональні механізми управління трансакційними витратами в
агропродовольчій сфері. Економічний, організаційний та правовий
механізм підтримки і розвитку підприємництва: колективна
монографія; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб.
Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 72 – 80.
201.
опубліковано підручників;
202.
опубліковано навчальних посібників;
203.
захищено дисертацій за зазначеним науковим
напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
204.
отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
205.
отримано свідоцтв авторського права;
1. Облік грошових коштів та застосування інформаційних

1
-

1

х
5
5
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облікових технологій. СВ. № 87638 від 10.04.19 р. Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України.
2. Перспективы розвития аудиторской деятельности в
Украине в сравнении со странами ЕС. № 89083 від 29.05.2019 р.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
3. Аналіз ІТ – інфраструктури бухгалтерських програмних
продуктів. СВ. № 90697 від 15.07.2019. Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України.
4. Використання бухгалтерських програмних продуктів в
навчальному процесі. СВ. № 90698 від 15.07.2019. Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України.
5. Електронний (безпаперовий) документообіг. Електронний
цифровий підпис. № 90293 від 01.07.2019 р. Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України.
206.
взято участь у спеціалізованих виставках,
ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
207.
подано заявок на участь у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
208.
отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
209.
створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
210.
впроваджено
результатів
досліджень
у
виробництво:

-
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у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
211.
впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
212.
участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
213.
отримано почесних наукових звань, грамот,
медалей, орденів, наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)

Дата акту
впровадження / *

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
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1
1

2
-

аналогами, економічний,
соціальний ефект
3
-

4
-

5
-

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Черненко К.В., Сидоренко Л.О. Інформаційні технології в грошових системах. Тези доповідей Х
Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компютерні технології – 2019» (18–20 квітня 2019
р.). Житомир: ЖДТУ. 2019. С. 95 – 96. (0,14 др. арк..).
2. Черненко К.В., Панченко І.Г. Вдосконалення податкової системи України в умовах нестабільного
ринкового середовища / Матеріали науково – практичної конференції. «Платіжні інструменти в процесі
здійснення окремих господарських операцій. Еквайрінг: види, тарифи, бухгалтерський облік». м. Лубни, 2019.
С. 30 – 34. (0,15 др. арк.).
3. Черненко К.В., Перетятько Т.Г. Перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування малих
підприємств / Матеріали науково – практичної конференції. «Платіжні інструменти в процесі здійснення
1.
окремих господарських операцій. Еквайрінг: види, тарифи, бухгалтерський облік». м. Лубни, 2019. С. 34 – 37.
(0,15 др. арк.).
4. Черненко К.В., Єланська Ж.Ю. Особливості фінансування аграрних підприємств / Матеріали науково –
практичної конференції. «Платіжні інструменти в процесі здійснення окремих господарських операцій.
Еквайрінг: види, тарифи, бухгалтерський облік». м. Лубни, 2019. С. 58 – 62. (0,18 др. арк..).
5. Черненко К.В., Сидоренко Л.О. Система оподаткування неприбуткових організацій. Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том І. Полтава:
РВВ ПДАА, 2019. С. 276 – 278. (0,11 др. арк.).
6. Черненко К.В., Палій М.О. Застосування комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку.
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі

Кількість
3
13

13
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2.
3.
3.1.

управління підприємством» : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2 (м.
Полтава, 23 квітня 2019 року). Полтава, 2019. С. 202 – 204. (0,13 др. арк.).
7. Черненко К.В., Воловик А.С. Особливості обліку відпустки по вагітності та пологах. Основні напрями
удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції, 28 травня 2019 р. / редкол.:Т.Г. Маренич [та ін.];
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Х.: «Стильна
типографія», 2019. С. 42 – 44. (0,15 др. арк.).
8. Черненко К.В., Палій М.О. Оподаткування доходів громадян України – стан та новації сьогодення.
Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції:
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції, 28 травня 2019 р. / редкол.:Т.Г. Маренич
[та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. –Х.:
«Стильна типографія», 2019. – С. 127 – 130. (0,19 др. арк.).
9. Черненко К.В., Каленчук Ю.В. Аудит: сучасний стан та перспективи розвитку. Актуальні проблеми
розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали ІІ Всеукраїнської
наук.-практ. конф., 25 квітня 2019 р. / Харк. нац. аграр. Ун-т. Харків: ХНАУ, 2019. – С. 63 – 65. (0,14 др. арк.).
10. Черненко К.В. Арутюнова О.А. Актуальність автоматизації обліку дебіторської заборгованості.
Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 4-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. /
упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». 21.05.2019: тези доповідей. 2019. – 79 – 82 С. (0,11
др. арк.).
11. Черненко К.В. Жовнір В.І. Резерв сумнівних боргів: сутність, методи створення та відображення в
обліку.Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового
профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження
виробничих та технологічних практик по спеціальностях, випуск 7, 2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. С. 31 – 33.
(0,16 др. арк.).
12. Черненко К.В., Гарбуз А. Особливості довгострокових фінансових інвестицій. Сучасні проблеми
бухгалтерського обліку та фінансів: щляхи вирішення чима молоді: Матеріали засідання студентського
наукового товариства факультету обліку та фінансів, випуск 1, 2019 р. Полтава : ПДАА, 2019. С. 21 – 23. (0,12
др. арк.).
13. Черненко К.В. Палій М.О., Киченко Д.В. Податковий кодекс України, його зміст та значення.
Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез
доповідей всеукр. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. – К.: НУБіП України, 2019. С.
320 – 322. (0,16 др. арк.)
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

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

1. Перч Аліна студентка 2 курсу. Тема проекту: «Шкільна освіта – платформа формування навичок ».
Всеукраїнський студентський конкурс проектів освітніх реформ, націлених на інтеграцію освітньої системи
України в європейський науково-освітній простір «EUROPEANSTUDYSPACE».
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

-

К.В. Черненко
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 9 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Яловега Людмила Василівна
Науковий ступінь - кандидат економічних наук
Вчене звання Посада - доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн
план
факт
3

5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

6

7
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1

-

-

-

-

-

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
-

-

-

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи
1
Виконавці:
Л. В. Яловега,
Виконано консультування замовника з
Т. Б. Прийдак,
Т. В. Мокієнко
5,1
5,1
наступних
питань:
консультації
щодо
тематика роботи:
Договір № 17 від
організації
бухгалтерського
обліку
з

Кількість
7

1
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«Консультативне супроводження
ведення бухгалтерського обліку
суб’єкта малого підприємництва»
Строки виконання: до кінця
2019 р.
Рік початку – 2019 р.
Рік закінчення – 2019 р.

28.05.2019 р.,
замовник:
ТОВ «Гермес
2017»
м. Полтава

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

урахуванням
змін
в
податковому
законодавстві
України;
впровадження
додаткового масиву даних для формування
первинного обліку на підприємстві; допомога
з формування достовірної інформації в період
підготовки річної фінансової звітності;
розробка напрямів удосконалення обліковоаналітичного
забезпечення
діяльності
підприємства; консультації щодо формування
пакетів електронних звітів по податках і
платежах
підприємства;
проведення
консультацій по веденню електронного
реєстру податкових накладних та особливості
їх розблокування; розробка рекомендацій та
консультативних матеріалів при перевірці
органами праці трудової дисципліни та
трудового законодавства; проведення аналізу
господарської діяльності за попередні періоди
та розробка стратегії розвитку підприємства
на перспективу.

-

-

-

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
12. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
13. кількість публікацій (статей), усього:
В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор.
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
1. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Відпустка: види,
«Удосконалення системи обліковопорядок
надання,
методика
розрахунку
та
облікові
аналітичного забезпечення
аспекти. Ефективна економіка. 2019. № 9. С. 1- 12– URL:
господарюючих суб’єктів в галузях
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7268.
економіки України»
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.44.
Строки виконання :
за кордоном (у міжнародних виданнях);
2015 – 2020 рр.
14. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
1. Andrii P. Makarenko, Zoia M. Levchenko, Tetiana B. Priydak,
Olha V. Leha, Liudmyla V. Yaloveha. Accounting and Analytical Support
of The Enterprise's Strategic Management on The Basis of Key Efficiency
Parameters. Academy of Accounting and Financial Studies Journal (Print
ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-2635).Research Article: 2019 Vol:
23 Issue: 2 . URL: https://www.abacademies.org/articles/accounting-andanalytical-support-of-the-enterprises-strategic-management-on-the-basisof-key-efficiency-parameters-8352.html
2. Прийдак Т. Б., Яловега Л. В., Лега О. В., Мисник Т. Г., Зоря
С. П. Розвиток цифрової компетентності як умова забезпечення
конкурентоспроможності майбутніх економістів. Інформаційні
технології і засоби навчання. 2019. Том 73. №5. С. 28 – 47. URL:
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3035.

х
1

1

-

2
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4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
68. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
69. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Електронна торгівля:
організаційні та облікові аспекти. Економічний, організаційний та
правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва:
[колективна монографія] / за заг. ред. О. В. Калашник,
Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая»,
2019. С. 62-72.
70. опубліковано підручників;
71. опубліковано навчальних посібників;
72. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
73. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
74. отримано свідоцтв авторського права;
75. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
76. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;

1
1

х
-
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у міжнародних наукових конкурсах;
77. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
78. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
79. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
80. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
81. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
82. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

195
1

2

3

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Радіна Т.С. Облік фінансових результатів: особливості автоматизації. Збірник матеріалів студентської
наукової конференції Полтавської державної аграрної академії. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 274-276.
2. Співак І. О. Аналіз беззбитковості підприємницької діяльності. Матеріали студентської наукової
конференції Полтавської державної аграрної академії. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С.278-280.
1.
3. Білоус А.І. Формування фінансової звітності: автоматизація облікового процесу. Актуальні проблеми та
перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. Полтава, 2019.
С. 32-35.
4. Буйнецька А. С. Необоротні активи: особливості автоматизації обліку. Актуальні проблеми та

Кількість
3
15
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перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. Полтава, 2019.
С. 40-43.
5. Панченко І. Г. Особливості позамовного методу калькулювання собівартості продукції. Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. Полтава, 2019.
С. 160-162.
6. Перетятько Т. М. Доцільність управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1.
Полтава, 2019. С. 162-164.
7. Радіна Т. С. Фінансові результати діяльності підприємства: сутність облікового процесу. Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. Полтава, 2019.
С. 184-187.
8. Ярмош М.Г. Сутність автоматизації у системі організації облікового процесу підприємства Сучасний
стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю: Збірник
доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по спеціальностях. Випуск 5, 2018. С. 27-28
9. Єрмакова Д. В. Порядок формування доходу від реалізації продукції на сільськогосподарському
підприємстві Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліковофінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами
проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях. Випуск 5, 2018. С. 7-9.
10. Темник А.Ю. Основні етапи аналізу основних засобів та їх функціонального стану. Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю. Збірник матеріалів ІУ Всеукраїнської
науково-практичної конференції. Полтава: ПДАА, 2019. С.329-331.
11. Білоус А.І. Аудит продукції сільськогосподарського виробництва. Проблеми обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємницькою діяльністю. Збірник матеріалів ІУ Всеукраїнської науково-практичної
конференції. Полтава: ПДАА, 2019. С. 359-361.
12. Білоус А. І., Шубіна М. М. Організація облікового процесу складання та подання регламентованої
звітності в «1С: Бухгалтерія» Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів
обліково-фінансового профілю: Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами
проходження виробничих та технологічних практик по спеціальностях. Випуск 7. Полтава : ПДАА, 2019. С. 1517.
13. Білоус А. І., Перемот Ю.О. Продукція сільськогосподарського виробництва: основні процеси
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2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

операційного циклу. Актуальні питання сучасної економічної науки. Збірник ІІ Всеукраїнської конференції.
Полтава: ПДАА, 2019. С. 117-119.
14. Темник А.Ю. Види ремонтів основних засобів: теоретичні аспекти. Актуальні питання сучасної
економічної науки. Збірник ІІ Всеукраїнської конференції. Полтава: ПДАА, 2019. С. 165-167.
15. Зєвакова А.О., Святина Н.С. Аналіз розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект. Актуальні
питання сучасної економічної науки. Збірник ІІ Всеукраїнської конференції. Полтава: ПДАА, 2019. С. 97-99.
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
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

-

Л. В. Яловега
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 11 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Карпенко Ніна Григорівна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
доцент______________________________
Посада доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

-

-

-

-

-

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи, строки
виконання (рік початку і
закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п
1

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)
2

Дата,
номер договору,
замовник
3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

4

5

6

7

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 15
Карпенко Н. Г.
від 07.04. 2019 р.
2019 р
Замовник
Консультування з питань методики обліку,
Консультативне супроводження
ТОВ «Спілка
1
1
аналізу та звітності суб’єкта господарської
ведення бухгалтерського обліку
виробників
діяльності малого підприємництва
суб’єктів господарювання
пружин»
м. Полтава

1
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Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку
і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
кількість публікацій (статей), усього:
З. М. Левченко,
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
кандидат економічних наук,
України;
доцент, професор кафедри.
Тематика науково-дослідної роботи:
за кордоном (у міжнародних виданнях);
«Науково-методичні засади обліку та
1
кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
аудиту в умовах євро інтеграційних
науковометричних
базах
даних
(Scopus,
Web
of
science
для соціопроцесів »
гуманітарних
Copernicus);
Строки виконання :
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково2015 – 2020 рр.
метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);

х

-

-
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
214.
опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
215.
опубліковано розділів у колективних монографіях,
усього:
216.
опубліковано підручників;
217.
опубліковано навчальних посібників;
218.
захищено дисертацій за зазначеним науковим
напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
219.
отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
220.
отримано свідоцтв авторського права;
221.
взято участь у спеціалізованих виставках,
ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
222.
подано заявок на участь у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
223.
отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;

х
-
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у міжнародних наукових конкурсах;
224.
створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
225.
впроваджено
результатів
досліджень
у
виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
226.
впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
227.
участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
228.
отримано почесних наукових звань, грамот,
медалей, орденів, наукових премій

-

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік початку

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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і закінчення)
1

2

4

3

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2
-

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4
-

Дата акту
впровадження / *

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.
2.2. Опис розробки /, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки.
Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Карпенко Н. Г., Герасименко Г. О. Облік доходів органів місцевого самоврядування / Н. Г. Карпенко,
Г. О. Герасименко // Збірник матеріалів наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно1.
економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2019. - № 14. – С. 111-118 (0,5 др. арк.).
2. ….
2.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
3.
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.):

Кількість
3
26

-
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3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських
науково-дослідних 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

15.11.2019 р.

_______________

-

Н. Г. Карпенко
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ДОДАТОК 7
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові___
Пилипенко Катерина Анатоліївна
______
Науковий ступінь____________________________доктор економічних наук___________________
Вчене звання _____________________________________доцент_________________________________
Посада ___________________________________________професор_________________________________
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)
1

2

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
2
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
2
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
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Пилипенко Катерина Анатоліївна

1

ЦПД № 18 від
16.04.2019 р.
ТОВ
Спілка
виробників
пружин»
м. Полтава

1500

1500
Розробка
методичного
регламенту
внутрішньогосподарського контролю.

1

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
2
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2019 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1

Науковий керівник:
В. Я. Плаксієнко, доктор
економічних наук, професор.
Тематика науково-дослідної
роботи:
«Удосконалення системи обліковоаналітичного забезпечення
господарюючих суб’єктів в галузях
економіки України»
Строки виконання :

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього

у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Пилипенко К. А., Арутюнова О., Бендас Ю. Оцінка та визнання
довгострокових біологічних активів у вітчизняній та міжнародній

х
2

1
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2015 – 2020 рр.

практиці.
Агросвіт.
2019.
№
12.
C. 53-59.
URL:http://www.agrosvit.info/pdf/12_2019/8.pdf
2. Пилипенко К. А., Арутюнова О. Актуальні питання обліку
добгострокових біологічних активів в контексті міжнародного та
вітчизняного
досвіду.
Ефективна
економіка.
2019.
№
6.
URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7099
за кордоном (у міжнародних виданнях);
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних
базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних
Copernicus)

1. Hassan Ali Al-Ababneh, Оksana A. Marchenko, Kateryna A.
Pylypenko, Sergiy P. Kuchyn Marketing in the sphere of postal
communication of developing countries
Management Science
Letters Volume
9
Issue
10
pp.
1609-1616,
2019
URL:
http://www.growingscience.com/msl/Vol9/msl_2019_139.pdf
2. Kateryna А. Pylypenko¹, Irina V. Babiy², Nelia V. Volkova3 , Lev K.
Feofanov 4, Nataliia B. Kashchena STRUCTURING ECONOMIC
SECURITY OF THE ORGANIZATION. JOURNAL OF SECURITY AND
SUSTAINABILITY ISSUES. Volume 9 Number 1. 2019 September.
URL:http://jssidoi.org/jssi/uploads/papers/33/Pylypenko_Structuring_econo
mic_security_of_the_organization.pdf
3. M. M. Ignatenko, O. A. Sarapina, A. ZH. Sakun, L. О. Marmul, К.А.
Pylypenko Models of Implementation of Enterprises in Agricultural Green
Tourism in European Countries and Assessment of Their Efficiency.
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
(IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-12, October 2019. URL:
https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i12/L32401081219.pdf.
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних
Copernicus)

1
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор

1

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
8.

опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;

9.

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
1. Пилипенко К. А. Регуляторні впливи на формування пропозиції
аграрних підприємств в дотриманні продовольчої безпеки. Обліковоаналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів
агробізнесу та сільських територій : [колективна монографія] / за заг.
ред. Мармуль Л. О. Херсон: Айлант, 2019. С. 239-246.
2. Пилипенко К. А. Cутнicнi хapaктеpиcтики та методи витpaт в cиcтемi
менеджменту аграрних підприємств для цілей обліку. Економічний,
організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку
підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник,
Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая»,
2019. С. 29-40.

2

у т.ч., за кордоном;

-

10.

опубліковано підручників

11.

опубліковано навчальних посібників
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12.

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;

13.

отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;

14.

отримано свідоцтв авторського права

15.

взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;

16.

подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;

17.

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування

х
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у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18.

створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;

19.

впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
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20.

впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;

21.

участь
в
редакційних
колегіях
наукових
журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних експертних
радах тощо;

22.

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

2
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2019 рік не є роком початку та закінчення роботи.

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові /* (у переліку)
/* Нові НДР – 2019 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
Розділ 2. Розробки, 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» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№
з/п

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)

Дата акту
впровадження / *

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
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1
1
2

2

соціальний ефект
3

4

5

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.
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
Показники
Кількість
з/п
1
2
3
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
1. Пилипенко К. А., Антоненко Ю.С. завдання та джерела аналізу кредиторської заборгованості.
Розвиток соціальноекономічних систем у трансформаційних умовах : матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м.
Бердянськ, 06-07 лютого 2019 р). Бердянськ-Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2019. С. 71 -73.
2. Пилипенко К. А., Васільєв А.С., Дробітько М. В. Облік витрат для цілей управлінського обліку: вітчизняні та закордонні
тенденції. Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : Матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лютого 2019 р). Бердянськ-Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2019. С. 73 -75.
3. Пилипенко К. А., Криворучко Л.В. Виробничі запаси у звітності господарюючих субєктів: актуальність та необхідність.
Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів
і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лютого 2019 р). Бердянськ-Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2019. С.75 -76.
1.
38
4. Пилипенко К. А., Васільєв А. С. Облікова політика підприємства-необхідність в умовах організації бухгалтерського обліку.
Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в
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