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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)

14

з них,
кандидатів наук

12

докторів наук

2

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб)

2

з них,
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді

-

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

1

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

7

7
1

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
14
12
2
1
24
11
4
1
-
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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.

8

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

№
з/п

1
1

2

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

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

Дата акту
впровадження / *

4

5

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

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які
мають імпакт-фактор, за формою:
№
з/п
1

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

Назва видання,
де опубліковано роботу

Назва роботи
3

4

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

Статті
1

Канцедал Н. А. к.е.н., доцент

2

Мокієнко Т.В., к.е.н., доцент

1

XIV Міжнародна конференція
Критерії перевірки дотримання умов
«Стратегія
якості
у Матеріали. У 2-х томах. Том І. –
та порядку сплати податку на доходи
промисловості і освіті», Варна, Дніпро-Варна, 2018. С. 340-345.фізичних осіб
Болгарія)
Prerequisites and peculiarities of
conservation
and
restoration
of
Ukrainian Journal of Ecology
№ 8 (3). – С. 143 - 148
ecosystem stability of the concept of
sustainable development
Статті, прийняті редакцією до друку
-
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2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів:
Тема науково-дослідної
Керівник теми
Назва наукового
Результати участі в науковому
№
роботи, що подавалась
(ПІБ, науковий ступінь,
конкурсу, джерело
конкурсі (подана заявка / отримано
з/п
на науковий конкурс
вчене звання)
фінансування
фінансування на тис. грн.)
1

2

1

-

1

-

3

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
І Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Актуальні проблеми та перспективи
1.3.
розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»
присвячена пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Д. М. Фесенка, 20 квітня 2018 р.
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
7
Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
8
Інше (вказати)

Кількість, одиниць
1
1
9
9
3
5
1
1
-
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3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення
наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою):
№
з/п
1

1

1
2
3
4
5
6
7

8
9

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
І Всеукраїнська науково-практична інтернет та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
конференція
підприємством» присвячена пам’яті професора, заслуженого
працівника вищої школи Д. М. Фесенка
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 «Семінарконференція»
бухгалтера»
Студентська конференція за результатами «Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та
виробничої практики «Комплексна з фаху»
аналізу підприємств»
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного
Підготовка сценарію та проведення ділової гри на тему
«Бухгалтер з обліку витрат і виходу продукції бджільництва»
бухгалтера»
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного Проведення ділової гри «Міні-лекція»
бухгалтера»
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного Обговорення плану роботи наукового гуртка на 2018-2019
бухгалтера»
навчальний рік
Студентська конференція за результатами
Підготовка наукових робіт до Всеукраїнського конкурсу
виробничої
практики
«Технологічна
за
студентських наукових робіт
напрямом підготовки»
Студентська конференція за результатами
«Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та
виробничої
практики
«Технологічна
за
аналізу підприємств»
напрямом підготовки»
Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного Засідання. Розгляд теми: Особливості обліку електронних
бухгалтера»
грошей

20 квітня
2018 р.

лютий
2018 р.
березень
2018 р.
04 квітня
2018 р.
квітень
2018 р.
травень
2018 р.
вересень
2018 р.
жовтень
2018 р.
23 жовтня
2018 р.
грудень
2018 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 Всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Полтава). Частина 1. – Полтава : РВВ ПДАА, 2018.
Плаксієнко В.Я.,
2. Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку,
д.е.н., професор фінансів, аудиту та аналізу [Текст] : Збірник наукових праць за результатами наукової
роботи факультету обліку та фінансів / ПДАА. – Вип. 18. Том 1. – Полтава, 2018. 180 с.
3. Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку,
економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / За
заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава: 2018. – 297-323 с.
Участь в роботі журі олімпіад:
Плаксієнко В.Я.,
Всеукраїнська студентська олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування»,
д.е.н., професор
в Університеті імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро (101 ЗВО)
Плаксієнко В.Я.,
Член спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії
д.е.н., професор

Протягом року

Протягом року

18 – 20 квітня 2018 р.
Протягом року

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

1
2

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
навчаються у рамках їх навчальної
Навчально-наукова лабораторія
діяльності під час аудиторних
бухгалтерського обліку
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.

13

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

№
з/п

Назва наукової
установи-партнера

1

2

-

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

Документ,
в рамках якого здійснюється
співробітництво, термін його
дії

3

4

-

-

Практичні результати від
співробітництва
5

-

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

2

3

4

5

6

Співробітництво із вітчизняними партнерами

1

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

164
8
2
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 2018 року професорсько-викладацьким складом кафедри здійснено рецензування:
ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Автореферат, монографія,
підручник, навчальний
посібник
ВІДЗИВИ НА АВТОРЕФЕРАТИ

№

Прізвище, ім’я,
по батькові

Науковий ступінь,
вчене звання

1.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

2.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

3.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

4.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

5.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

6.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

7.

Плаксієнко В. Я.
Єрмолаєва

д.е.н., професор
к.е.н., доцент

автореферат

8.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

9.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

10.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

11.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

Назва

Орлов В. В.
«Організаційно-економічний механізм регулювання ефективного
виробництва насіння зернових культур високий генерацій»
Маслюк О. В.
«Економічна стійкість як основа забезпечення
конкурентоспроможності підприємств машинобудування»
Волошин Ю. Ю.
«Розвиток організаційної культури сільськогосподарських
підприємства», 2018 р.
Михайленко О. Г.
«Міжнародна торгівля сільськогосподарськими товарами в
досягненні цілей сталого розвитку»
Шутько Т. І.
«Управління витратами підприємств овочівництва»
Нісходовська О. Ю.
«Конкурентоспроможність підприємств по вирощуванню круп’яних
культур»
Волковська Я. В.
«Управлінський облік витрат операційної діяльності підприємства
готельно-ресторанного комплексу»
Петренко В. С.
«Стратегія розвитку аграрних підприємств з іноземними
інвестиціями: теорія, методологія, практика»
Плахтій Т.Ф.
«Розвиток теорії і методології обліку на основі якісного підходу»
Саванчук Т.М.
«Розвиток економічних відносин у процесі матеріально-технічного
забезпечення сільськогосподарських підприємств»
Шерстюк О. Л.

Дата
надання

26.03.2018

19.03.2018

01.03.2018

27.04.2018
19.04.2018
21.05.2018

24.05.2018

05.06.2018
06.06.2018
12.06.2018
22.06.2018
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12.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

13.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

14.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

15.

Канцедал Н.А.

к.е.н., доцент

автореферат

16.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

17.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

18.

Єрмолаєва М.В.

к.е.н., доцент,
професор кафедри

автореферат

19.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

20.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

21.

Єрмолаєва М.В.

к.е.н., доцент,
професор кафедри

автореферат

22.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

автореферат

23.

Плаксієнко В. Я.,
Черненко К.В.

д.е.н., професор,
к.е.н., ст. викладач

автореферат

24.

Плаксієнко В.Я.
Грибовська Ю.М.

д.е.н., професор,
к.е.н., доцент

автореферат

25.

Плаксієнко В. Я.,
Черненко К.В.

д.е.н., професор,
к.е.н., ст. викладач

автореферат

«Теорія та методологія аудиту фінансової інформації»
Огієнко М.М.
«Розвиток людського потенціалу в умовах трансформації
регіональних соціально-економічних систем»
Михайлов М.С.
«Стратегічне управління інноваційним розвитком регіону в умовах
перманентних кризових явищ»
Рогатіна Л.П.
«Стратегічне управління економічним розвитком регіону в умовах
забезпечення продовольчої безпеки»
Сєвідова І.О.
«Формуванння стратегії інтеграції аграрних підприємств до
оптового ринку овочевої продукції»
Макаренко А.С.
«Обліково-аналітичне забезпечення управління раціональним
лісокористуванням»
Ярмак М. Р.
«Стратегія розвитку аграрних підприємств з іноземними
інвестиціями; теорія, методологія, практика»
Алнаімат Мохаммад Ахмад Салеха
«Облік і аналіз фінансових результатів підприємств України та
Йорданії»
Ротань Н.В.
«Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємств»
Пономарьова О.С.
«Управління інноваційно-інвестиційним розвитком аграрних
підприємств: теорія, методологія, практика»
Рябенко Л.М.
«Обліково-аналітичне забезпечення управління стратегічним
розвитком сільськогогосподарських підприємств»
Саванчук Т.М.
«Формування організаційно-економічних відносин у процесі
матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських
підприємств»
Кочетков Ю.О.,
«Управління землекористуванням сільськогосподарських
підприємств в умовах глобальних змін навколишнього середовища»
Садовська І.Б.,
«Розвиток теорії, методології і практики управлінського обліку:
інституціонально інжиніронгові аспекти»
Гнатишин Л.Б.,
«Відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств»

17.07.2018

17.07.2018

17.08.2018

20.08.2018

30.08.2018

05.09.2018

20.09.2018
25.09.2018
25.09.2018

05.10.2018

08.10.2018

08.11.2018

12.11.2018
15.11.2018
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1.

Плаксієнко В. Я.

2.

Плаксієнко В. Я.

3.

Плаксієнко В. Я.

4.

Плаксієнко В. Я.

5.

Плаксієнко В. Я.

6.

Плаксієнко В. Я.

7.

Плаксієнко В. Я.

8.

Плаксієнко В. Я.

1.

Єрмолаєва М. В.

2.

Плаксієнко В. Я.

3.

Плаксієнко В. Я.

4.

Плаксієнко В. Я.

5.

Плаксієнко В. Я.

6.

Плаксієнко В. Я.

1.

Єрмолаєва М. В.

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПРАКТИКУМИ
навчально-методичний
Гамова О. В., Козачок І. А.
д.е.н., професор
посібник
«Облік в банках»
Непран А. В., Колупаєва І. В., Тимченко І. Є., Непран І. В., Чорна Т. І.
д.е.н., професор
підручник
«Страхування»
Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М.
д.е.н., професор
навчальний посібник
«Економічний аналіз»
Макаренко А. П., Бескостної Г. М., Меліхова Т. О., Чакалова Н. С.
д.е.н., професор
навчальний посібник
«Облік у заробіжних країнах»
Бражник Л. В.
д.е.н., професор
навчальний посібник
«Фінансове управління державним боргом»
Аранчій В. І., Остапенко О. М., Остапенко Т. М.
д.е.н., професор
навчальний посібник
«Страховий менеджмент»
Павлова Г.Є., Атамас П.Й., Приходько І.П., Атамас О.П.
д.е.н., професор
навчальний посібник
«Облік у бюджетних установах»
навчально-методичний
посібник щодо викладання
наукової та розрахунковоСлавкова О.П., Строченко Н.І., Гордієнко М.І., Назаренко І.М.,
д.е.н., професор
аналітичної частини Єдиного
Пасько О.В., Гаркуша С.Л., Орєхова А.І. Гончар В.П.
державного кваліфікаційного
екзамену
РЕЦЕНЗІЇ НА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
методичні вказівки для ЗВО –
бакалавр заочного відділення
З. М. Левченко, Т. П. Мац,
к.е.н., доцент
спеціальності 071 «Облік і
«Облікова політика підприємства»
оподаткування»
тестові завдання
Олійник Т.І.
д.е.н., професор
з дисципліни
«Соціальна відповідальність»
Олійник Т.І.
д.е.н., професор
конспект лекцій з дисципліни
«Соціальна відповідальність»
методичні вказівки з
Назаренко І.М., Назаренко О.В., Орєхова А
д.е.н., професор
дисципліни
«Податкова система»
методичні вказівки з
Назаренко І.М., Соколенко Л.Ф., Орєхова А
д.е.н., професор
дисципліни
«Аудит»
методичні
вказівки
для
Олійник Т. І., Сєвідова І.О., Пахуга Є.В.
д.е.н., професор
проведення практичних, семі«Соціальна відповідальність»
нарських занять з дисципліни
РЕЦЕНЗІЇ НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК
програма виробничої
к.е.н., доцент,
Ночовна Ю.О.
бакалаврської
практики для ЗВО
професор кафедри
1 курсу спеціальності 071

21.03.2018
20.03.2018
06.06.2018
05.06.2018
13.06.2018
13.06.2018
17.10.2018

07.11.2018

28.02.2018

03.09.2018
03.09.2018
07.11.2018
07.11.2018
16.11.2018

21.05.2018
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2.

Єрмолаєва М. В.

к.е.н., доцент,
професор кафедри

1.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

2.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

3.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

4.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

5.

Єрмолаєва М. В.

6.

Єрмолаєва М. В.

7.

Єрмолаєва М. В.

8.

Єрмолаєва М. В.

9.

Єрмолаєва М. В.

10.

Єрмолаєва М. В.

11.

Єрмолаєва М. В.

к.е.н., доцент,
професор кафедри
к.е.н., доцент,
професор кафедри
к.е.н., доцент,
професор кафедри
к.е.н., доцент,
професор кафедри
к.е.н., доцент,
професор кафедри
к.е.н., доцент,
професор кафедри
к.е.н., доцент,
професор кафедри

12.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

13.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

14.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

15.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

16.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

«Облік і оподаткування»
програма виробничої
бакалаврської практики для ЗВО
Прохар Н. В., Карпенко О.В., Деньга С.М.
4 курсу спеціальності 071
«Облік і оподаткування»
ОС «Бакалавр»
РЕЦЕНЗІЇ НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ККР
Верига Ю. А.
навчальна програма
«Звітність підприємств»
з дисципліни
для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Карпенко Є. А.
навчальна програма
«Фінансовий облік 1»
з дисципліни
для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
навчальна програма
Карпенко Є. А.
з дисципліни
«Аудит» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
навчальна програма
Вороніна В. Л.
з дисципліни
«Бухгалтерський облік»
навчальна програма
Верига Ю. А.
з дисципліни
«Облік у сфері торгівельного бізнесу»
навчальна програма
Орищенко М., Самбурська Н.
з дисципліни
«Облік зовнішньоекономічної діяльності»
навчальна програма
Карпенко О. В.
з дисципліни
«Управлінський облік»
навчальна програма
Ночовна Ю. О.
з дисципліни
«Основи бухгалтерського обліку»
навчальна програма
Карпенко Є.А.
з дисципліни
«Автоматизація складання звітності»
навчальна програма
Карпенко Є.А.
з дисципліни
«Облік за видами економічної діяльності»
навчальна програма
Карпенко Є.А.
з дисципліни
«Облік товарів в прикладних програмних рішеннях»
навчальна програма
Верига Ю.А.
з дисципліни
«Консолідація фінансової звітності»
навчальна програма
Гаркуша С.А.
з дисципліни
«1С: Бухгалтерія»
навчальна програма
Гаркуша С.А.
з дисципліни
«Інформаційні системи і технології в обліку»
навчальна програма
Гаркуша С.А.
з дисципліни
«Управлінський облік»
навчальна програма
Гаркуша С.А.
з дисципліни
«Управлінські інформаційні системи в обліку та аудиті»

03.11.2018

02.05.2018

27.04.2018
24.04.2018
23.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
22.05.2018
22.05.2018
30.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018

20
17.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

18.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

19.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

20.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

1.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

2.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

3.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

4.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

5.

Єрмолаєва М.В.

к.е.н., доцент,
професор кафедри

6.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

7.

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор

Сокольська Р. Б.
«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»
Акімова Т. В.
ККР з дисципліни
«Фінансовий облік 2»
Акімова Т. В.
ККР з дисципліни
«Бухгалтерський облік»
Карпенко Н.Г.
ККР з дисципліни
«Соціально-економічна безпека»
РЕЦЕНЗІЇ НА СТАТТІ, МОНОГРАФІЇ
Гнатишин Л. Б.
монографія
«Виробничий потенціал фермерських господарств: теорія, методика
практика»
Гільорма Т.В.
монографія
«Організація обліку та аудиту на підприємствах в умовах
інформаційного простору»
Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О.
монографія
«Актуальні питання сучасної економічної науки»
Єрмолаєва М. В., Черненко К. В., Гафіяк А. М.
стаття
«Облік грошових коштів та застосування інформаційних облікових
технологій»
Коба О. В., Миронова Ю. Ю.
стаття
«Визначення собівартості робіт у будівництві»
Кошова Л. М., Мельченко М.О.
стаття
«Міжнародний маркетинг аграрних підприємств на екоринку України
в контексті євроінтеграції»
Романченко Ю.О.
стаття
«Особливості діяльності та оподаткування суб’єктів малого бізнесу:
український та зарубіжний досвід»
ККР з дисципліни

28.03.2018
29.05.2018
29.05.2018
06.09.2018

02.05.2018

17.09.2018
06.11.2018
11.03.2018
17.04.2018
12.06.2018

20.11.2018
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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)
Обліково-аналітичний супровід управління формуванням відносин в процесі матеріально-технічного забезпечення
сільськогосподарських підприємств / В. Я. Плаксієнко, Т. М. Саванчук // Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського
обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава: ПП
«Астрая», 2018. – С. 9 – 24.
Податок на доходи фізичних осіб як складова податкової системи України / Л.В. Яловега, О.Л. Лега, Т.Б. Прийдак // Наукові та
прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна
монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава : ПП «Астрая», 2018. – С. 297 – 323.
Дискусійні аспекти відображення емфітевзису в системі обліку господарюючого суб’єкта // Н. А. Канцедал / Наукові та прикладні
аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг.
ред. В. Я. Плаксієнка. – Полтава: ПП «Астрая» 2018. – С.46–58.
Фінансові санкції в системі контролю / Т. В. Мокієнко // Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку,
економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. – Полтава : 2018. – С. 234 –
243.
Аналіз ІТ – інфраструктури бухгалтерських програмних продуктів України / К. В. Черненко // Наукові та прикладні аспекти
удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг. ред. В.Я.
Плаксієнка. – Полтава, 2018. – С. 98 – 109.
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6

7

8

9

10

11

Переоцінка основних засобів: бухгалтерський облік та відображення у фінансовій звітності / Ю. М. Грибовська // Наукові та прикладні
аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг.
ред. В. Я. Плаксієнка. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 88 – 97
Теоретичні та практичні аспекти обліку грошових коштів / М. В. Єрмолаєва // Наукові та прикладні аспекти удосконалення
бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг. Ред. Плаксієнка В. Я. –
Полтава, 2018. – С. 58–68.
Доходи підприємств оптової торгівлі : практичний досвід документального забезпечення та обліку на рахунках, управлінський аспект /
В. Я. Плаксієнко, Т. М. Остапенко, О. М. Кубецька, Т. В. Мокієнко // Актуальні питання сучасної економічної науки : [колективна
монографія] / за ред. Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко Л. О. Полтава : ПДАА, 2018. ‒ С. 141 ‒ 153.
Податковий механізм та податкове забезпечення справляння єдиного податку групи 4 / О. Г. Пономаренко // Наукові та прикладні
аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг.
Ред. Плаксієнка В. Я. – Полтава, 2018. – С. 286–297.
Доходи підприємств оптової торгівлі : практичний досвід документального забезпечення та обліку на рахунках, управлінський аспект /
В. Я. Плаксієнко, Т. М. Остапенко, О. М. Кубецька, Т. В. Мокієнко // Актуальні питання сучасної економічної науки : [колективна
монографія] / за ред. Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко Л. О. Полтава : ПДАА, 2018. ‒ С. 141 ‒ 153.
Electronic documentation in the system of administrative accounting of agrarian enterprises / Pysarenko V., Leha O., Yaloveha L. // Markina I.,
Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. –
Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – P. 365 – 370.

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
Облік і оподаткування : практикум дистанційного тестування : навч. посіб. / За загальною редакцією М. Огійчука, Т. Іщенко,
М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н.Вовчук. – К. : Алерта, 2018. – 306 с.
Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / Плаксієнко В. Я., Яловега Л. В., Лега О. В., Прийдак Т.Б., Мокієнко
Т. В., Канцедал Н. А. ; за заг. ред. Плаксієнка В. Я. – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 250 с. (затверджено до друку Вченою радою ПДАА
як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» протокол № 13 від 20.02.2018 р.).
Звітність бюджетних установ / Карпенко Н. Г., Дорогань-Писаренко Л.О., Аранчій Я. С. (вид. 2-е доп. та перер.). – Полтава : РВВ
ПДАА. – 2018. – 262 с.
Страховий менеджмент : навч. посіб. / В. І. Аранчій, О. М. Остапенко, Т. М. Остапенко. – Полтава : ПДАА, 2018. – 252 с. (затверджено
до друку Вченою радою ПДАА як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та
страхування» протокол № 32 від 25.06.2018 р.).

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

-

-

Дата набуття
чинності
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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
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Плаксієнко Валерій Якович
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання професор
Посада завідувач кафедри бухгалтерського обліку
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

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

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

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2018 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, 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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Грибовська Ю. М.,
Пономаренко О. Г.,
Плаксієнко В. Я.
Наукове обґрунтування процесів
Договір № 44
Послуги по проведенню консультацій з
реєстрації та облікове забезпечення від 11.10.2018 р.
3,0
3,0
питань наукових досліджень, їх організації та
роботи підприємства – салон
Замовник:
наукового обслуговування
нігтьової естетики.
Савченко О.В.
Договір діє до повного
виконання сторонами
зобов’язань, 2018 р.
Перехідні /* (у переліку)/* Перехідні – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
2

1
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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)
2

Номер державної
реєстрації
3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
Науковий керівник:
2. кількість публікацій (статей), усього
Плаксієнко В. Я., доктор економічних
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
наук, професор
України;
Тематика науково-дослідної роботи:
1. Плаксієнко В. Я. Безпаперова бухгалтерія : призначення,
«Удосконалення системи обліковохарактеристика складових та ключових аспекти / В. Я. Плаксієнко,
аналітичного забезпечення
І. М. Назаренко // Агросвіт. – 2018. – № 9. – С. 20 – 26.
господарюючих суб’єктів в галузях
2. Плаксієнко
В. Я.
Концептуальні
основи
організації
економіки України»
безпаперової бухгалтерії / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко //
Строки виконання :
Агросвіт. – 2018. – № 12. – С. 3 – 7.
2015 -2020 рр.
3. Плаксієнко В. Я. Наукове обґрунтування інструментарію
контролінгу в системі управління економічним потенціалом
підприємства / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко, А. І. Орєхова //
Бізнесінформ. – 2018. – № 3. – С. 375 – 380.
4. Multifunctional modeling regional system of solid waste
management to considering syneric effect / Plaksienko V., Samojlik V.,
Pisarenko P. // Актуальні проблеми інноваційної економіки – 2018. –
№ 3. – С. 80 – 91.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
3. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)

х
4

4

-

28

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. Обліково-аналітичний супровід управління формуванням
відносин
в
процесі
матеріально-технічного
забезпечення
сільськогосподарських
підприємств
/
В. Я. Плаксієнко,
Т. М. Саванчук // Наукові та прикладні аспекти удосконалення
бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи
оподаткування : [колективна монографія] / за заг. ред.
В.Я. Плаксієнка. – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – С. 9 – 24.
(авторський внесок – 0,9 друк.ар.).
2. Доходи підприємств оптової торгівлі: практичний досвід
документального забезпечення та обліку на рахунках, управлінський
аспект / В. Я. Плаксієнко, Т. М. Остапенко, О. М. Кубецька,
Т. В. Мокієнко // Актуальні питання сучасної економічної науки :
[колективна монографія] / за ред. Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко
Л. О. Полтава : ПДАА, 2018. ‒ С. 141 ‒ 153 (3 стор., 0,2 др. арк.)
у т.ч., за кордоном;
10. опубліковано підручників
11. опубліковано навчальних посібників
1. Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч.
закл.] / Плаксієнко В. Я., Яловега Л. В., Лега О. В., Прийдак Т.Б.,
Мокієнко Т. В., Канцедал Н. А. ; за заг. ред. Плаксієнка В. Я. –
Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 250 с. (затверджено до друку Вченою
радою ПДАА протокол № 13 від 20.02.2018 р.).

8
-

2

-

2
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2. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві : навч. посіб. /
Плаксієнко В. Я., І. М. Назаренко, С. А. Гаркуша ; за заг. ред.
Плаксієнка В. Я. – Київ : «Центр учбової літератури», 2018. – 252 с.
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
1. Саванчук Т. М. «Формування організаційно-економічних
відносин
у
процесі
матеріально-технічного
забезпечення
сільськогосподарських підприємств» (спеціальність 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)), 2018, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет.
1. Орєхова А. І. «Механізми контролінгу в управлінні
економічним потенціалом суб’єктів агробізнесу : теорія, методологія,
практика» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2018, Сумський
національний аграрний університет.
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
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)

2

1

1

-

-

-

-
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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;
Участь у редакційній колегії:
- Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»;
- Науково-практичний журнал «Агросвіт»;
- Вісник Полтавської державної аграрної академії.
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

-

-

3
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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 – 2018 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 – 2018 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
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
Показники
Кількість
з/п
1
2
3
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
7
з них,
1. Пакулова В. О. Механізм Облікового відображення операцій за внесками до статутного капіталу // В. О. Пакулова
// Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р. Том І. –
Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 349-351.
2. Хоруженко Д. Є. Правові та облікові аспекти реалізації видавничої продукції за договором комісії //
В. Я. Плаксієнко, Д. Є. Хоруженко // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в
соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 133-135.
3. Сокіл В. О. Напрями зниження собівартості продукції рослинництва / В. О. Сокіл // Матеріали студентської
наукової конференції 25-26 квітня ПДАА. – 2018. – том 1. – С. 372-373.
1.
4. Зігаленко А. В. Облік необоротних активів: сутність та нормативне забезпечення / А.В. Зігаленко // Матеріали
студентської наукової конференції 25-26 квітня ПДАА. – 2018. – том 1. – С. 72-74.
5. Пакулова В. О. Облік необоротних активів: сутність та нормативне забезпечення / В. О. Пакулова // Матеріали
студентської наукової конференції 25-26 квітня ПДАА. – 2018. – том 1. – С. 128-130.
6. Сокіл В. О. Облікова політика в частині обліку витрат виробництва / В. О. Сокіл, С. В. Семенко // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю
в соціально-орієнтованй системі управління підприємством». – 2018. – С. 154-157.
7. Лемішко М. Г. Єдиний податок в контексті нормативно-правових змін / М. Г. Лемішко // Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки» 14-15
березня 2018 року. – Львів: ЛНАУ, 2018. – С. 271-273.
самостійно студентами
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 науково-дослідних
4.
робіт, усього (4.1.+4.2.)
4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
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4.2.
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
5. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)
1. Момот Ірина ЗВО СВО «бакалавр» спеціальності «Облік і аудит» ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Облік і аудит», 18 – 20 квітня 2018 р., Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро.
5.1.
2. Тютюнник Ірина Юріївна ЗВО СВО «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» ІІ етап Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», 18 – 20 квітня 2018 р., Університет імені Альфреда
Нобеля, м. Дніпро.
5.2.
– Міжнародних олімпіад
6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
1. Тютюнник Ірина Юріївна ЗВО СВО «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування», яка посіла І місце у ІІ етапі
6.1.
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», 18 – 20 квітня 2018 р., Університет імені
Альфреда Нобеля, м. Дніпро.
6.2.
– переможці Міжнародних олімпіад
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,
7.1. з них, самостійно студентами
Завідувач кафедри
бухгалтерського обліку, д.е.н., професор

______________________________

2

1
1

В.Я. Плаксієнко
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ДОДАТОК 7

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗА 2018 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
№
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

-

-

-

-

-
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1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
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

-

-

-

-

-

1.3. 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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
-

-

-

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

-
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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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
Канцедал Н.А., тематика роботи:
Виконано консультування замовника з наступних
1
«Наукове
обґрунтування
пошуку
альтернативних способів страхування
майна фізичних осіб та ведення їх
обліку в домогосподарствах»
Строки виконання – до кінця 2018 р.
Рік початку – 2018
Рік закінчення - 2018

Договір №7 від
12. 06. 2018 р.
Замовник:
Олійник В.В.

1000

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

1000

питань: економіко-правовий зміст альтернативних
форм страхування майна в Україні, наукове
обґрунтування доцільності вибору страхової компанії,
наукове обґрунтування розрахунку ефективності
страхування майна фізичних осіб, документування й
організація діловодства у домогосподарствах щодо
застрахованих об’єктів фізичних осіб

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

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.

37

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 – 2018 рік не є роком початку та 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 :
2015 – 2020 рр.

4. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
5. кількість публікацій (статей), усього:
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Канцедал Н. А. Інституціональний підхід до формування в обліку
інформації про біологічні активи та сільськогосподарську діяльність //
Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки та практики. –
2018. – №1 (27). – С. 44-55. Режим доступу до журн.:
http://efm.vsau.org/files/pdfa/4126.pdf. ( 0,92 др.арк.)
2. Канцедал Н. А. Наукове обґрунтування складових облікової
політики
щодо
дебіторської
заборгованості
/
Н. А. Канцедал,
О. Г. Пономаренко // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2018. –
№ 1. – С. 87-94. (0,48 др.арк). Авторський внесок: 0,24 др.арк.
3. Канцедал Н. А. Наукова інтерпретація методології обліку у працях
корифеїв бухгалтерської думки/ Н. А. Канцедал // Облік і фінанси. – 2018. –
№ 2(80) – С. 16.-23.
Режим
доступу
до
журн.:
http://www.afj.org.ua/ua/article/566/ (1,13 др.арк.)

х
3

3

за кордоном (у міжнародних виданнях);
1. Канцедал Н. А. Критерії перевірки дотримання умов та порядку
сплати податку на доходи фізичних осіб / Н. А. Канцедал // XIV
Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-7
червня 2018 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 2-х томах. Том І. – ДніпроВарна, 2018. С. 340-345. (0,34 др. арк.)
6. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

1

-
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гуманітарних Copernicus);
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);
7. 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:
1. Канцедал Н. А. Дискусійні аспекти відображення емфітевзису
в системі обліку господарюючого суб’єкта // Н. А. Канцедал Наукові
та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку,
економічного контролю та системи оподаткування : [колективна
монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. - Полтава: ПП «Астрая»
2018. - 352 с. (С.46-58). (0,6 др. арк.)
у т.ч., за кордоном;
25. опубліковано підручників;
26. опубліковано навчальних посібників;
1. Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч.
закл.] / За ред. В. Я. Плаксієнка. – Полтава : ПП «Астрая», 2018. –
250 с. (2,0 др. арк.)
27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
28. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;

5
-

1

1
х
-
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29. отримано свідоцтв авторського права;
30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:

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

-

40
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

-

1.8. 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 – 2018 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. Канцедал Н. А., Тапапунець Т. Г. Нормативно-правові засади порядку створення та розподілу доходів
фермерського господарства // Н. А. Канцедал, Т. Г. Тарапунець // Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках
інтеграції до європейського простору». - Полтава: ПДАА, 27 березня 2018 р. – С. 126-128. (0,16 др. арк.)
Авторський внесок: 0,08 др.арк.
2. Канцедал Н. А. Особливості обліку витрат на інтернет у діяльності підприємства // Н. А. Канцедал,
А. М. Нікіфорова, В. І. Руденко // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в
соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 57-59. (0,11 др. арк.) Авторський внесок:
0,04 др.арк.
3. Сухно І. В. Особливості обліку відшкодування за претензіями при участі третіх сторін у
господарських відносинах // І. В. Сухно // Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної
аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 378-379. (0,12 др. арк.)
4. Мартищук К. І. Податок на доходи фізичних осіб як об’єкт обліку та контролю // К. І. Мартищук //
Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р. Том
1.
І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 328-330. (0,12 др. арк.)
5. Канцедал Н. А. Облікове відображення валютного внеску до статутного капіталу // Н. А. Канцедал,
В. Р. Яковенко, В. О. Пакулова / Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 3-ої
Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. – Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». - 21.05.2018:
тези доповідей. – 2018. – С. 238-240. (0,11 др. арк.) Авторський внесок: 0,04 др.арк.
6. Канцедал Н. А. Особливості претензійного обліку операцій з неякісної поставки основних засобів //
Н. А. Канцедал, Ж. Ю., Єланська, І. Ю. Сухно / Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку:
матеріали 3-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. – Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». 21.05.2018: тези доповідей. – 2018. – С. 244-246. (0,13 др. арк.) Авторський внесок: 0,04 др.арк.
7. Руденко В. І., Тарапунець Т. Г, Сіукаєва Я. О. Особливості ідентифікації та документування
представницьких витрат на підприємстві / В. І. Руденко, Т. Г. Тарапунець, Я. О. Сіукаєва // «Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 236-238. (0,12 др. арк.)
8. Канцедал Н. А,, Мартищук К. І., Сергієнко С. В. Нормативні передумови щодо надання податкової
знижки на навчання платникам ПДФО // Н. А. Канцедал, К. І. Мартищук, С. В. Сергієнко // «Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

Кількість
3
11
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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 конференції, 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 188-190. (0,12 др. арк.) Авторський
внесок: 0,04 др.арк.
9. Хоруженко Д. Є. Особливості оподаткування операцій з продажу періодичних видань за договором
комісії / Д. Є. Хоруженко // «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою
діяльністю» : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2018 р. – Полтава :
ПДАА, 2018. – С. 258-260. (0,12 др. арк.)
10. Ковнір В. В., Костенко О. В. Виробництво сільськогосподарської продукції: нюанси бухгалтерського
та податкового обліку – 2018 / В. В. Ковнір, О. В. Костенко // «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємницькою діяльністю» : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26
жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 192-194. (0,12 др. арк.)
11. Барвінко Ю. Р., Власенко А. В. Внутрішньогосподарський контроль незавершених капітальних
інвестицій / Ю. Р. Барвінко, А. В. Власенко // «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємницькою діяльністю» : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня
2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 143-144. (0,12 др. арк.)
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

23.11.2018 р.

_______________

6
-

Канцедал Н.А.
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ДОДАТОК 7

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Єрмолаєва Марина Валентинівна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
доцент
Посада професор кафедри бухгалтерського обліку
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

1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

2

3

5

6

7

-

-

-

-

-
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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

Кількіст
ь

5

6

7

8

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
-

-

-

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

-

45

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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Надання науково-практичних консультацій з
Договір № 23
методики ведення фінансового обліку СМП,
від 19.06.2018 р.,
методичне
керівництво
проведенням
Єрмолаєва М. В., 2018 р.
замовник –
2100
2100
інвентаризації та підведення її підсумків,
фізична особа
підготовка даних бухгалтерського обліку для
Приведенна В. І.
складання квартального звіту
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

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

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2018 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 – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
8. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
9. 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 грошових коштів та застосування
«Удосконалення системи обліковоінформаційних облікових технологій / М. В. Єрмолаєва,
аналітичного забезпечення
К. В. Черненко, А. М. Гафіяк // Вісник Харківського національного
господарюючих суб’єктів в галузях
технічного університету сільського господарства : Економічні науки.
економіки України»
– Харків : ХНТУСГ, 2018. – Вип. 191. – С. 215-222 (фахове видання)
Строки виконання :
(0,87 д.а
2015 – 2020 рр.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
10. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних 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;
38. опубліковано монографій, усього:

х
3

1

-

1
-
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у т.ч., за кордоном;
39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1.Єрмолаєва М. В. Теоретичні та практичні аспекти обліку
грошових коштів / М. В. Єрмолаєва / - Наукові та прикладні аспекти
удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та
системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг. Ред.
Плаксієнка В. Я. . – Полтава, 2018. – С. 58-68. (0,42 д.а.)

1

у т.ч., за кордоном;
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:
у т.ч., національних;
міжнародних;
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,

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

-

1.8. 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 – 2018 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 )
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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:
Єрмолаєва М. В. Особливості аналізу кредиторської заборгованості підприємства /М. В. Єрмолаєва, І. М. Осадча
1.
// Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] :
зб. Наук. Пр. / ПДАА. – Вип.. 18. Том 1. – Полтава, 2018. - С. 39-43 (0,5 д.а.)
з них, самостійно студентами
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

Кількість
3
1

-
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5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

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

23.11.2018 р.

_______________

-

Єрмолаєва М. В.
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ДОДАТОК 7

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Лега Ольга Василівна
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

-

-

-

-

-
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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

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

2

3

5

6

7

-

-

-

-

-

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 НДР – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
-

-

-

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

-

Завершені /* (у переліку)
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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

4

5

6

7

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір про
Лега О. В.
проведення
Наукове обґрунтування
консультації з
проведення податкових
питань наукових
розрахунків а частині
досліджень, їх
Послуги по проведенню консультацій з
оподаткування доходів фізичних
організації та
1,0
1,0
питань наукових досліджень, їх організації та
осіб
наукового
наукового обслуговування
Договір діє до повного виконання
обслуговування
сторонами зобов’язань,
Замовник: Нос
2018 рік.
Людмила
Василівна
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

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

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2018 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 – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
11. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
12. 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:
за кордоном (у міжнародних виданнях);
«Удосконалення системи обліково13. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
аналітичного забезпечення
науковометричних
базах
даних
(Scopus,
Web
of
science
для соціогосподарюючих суб’єктів в галузях
гуманітарних Copernicus);
економіки України»
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковоСтроки виконання :
метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо2015 – 2020 рр.
гуманітарних 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;
53. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
у т.ч., за кордоном;
1. Лега О. В. Податок на доходи фізичних осіб як складова
податкової системи України / Наукові та прикладні аспекти
удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та
системи оподаткування : [колективна монографія] / Яловега Л. В.,

х
-

-

3
2
1
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Лега О. В., Прийдак Т. Б. – Полтава: , 2018. – C. 297 – 323.
2. Leha O. Electronic documentation in the system of administrative
accounting of agrarian enterprises / Pysarenko V., Leha O., Yaloveha L. //
Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21st
century: globalization challenges : [monograph] / in edition I. Markina. –
Prague. – Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – P. 365 – 370.
55. опубліковано підручників;
56. опубліковано навчальних посібників;
1. Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч.
закл.] / Плаксієнко В. Я., Яловега Л. В., Лега О. В., Прийдак Т.Б.,
Мокієнко Т. В., Канцедал Н. А. ; за заг. ред. Плаксієнка В. Я. –
Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 250 с. (Затверджено до друку Вченою
радою Полтавської державної аграрної академії як навчальний
посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Облік і
оподаткування» протокол № 13 від 20 лютого 2018 року).
57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
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;
60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
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;

1

1

х
-
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у міжнародних наукових конкурсах;
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,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
66. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій тощо;
67. 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
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання), тематика
роботи, строки виконання (рік)
2

Номер державної
реєстрації
3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
4

Кількість
5

2.6. Нові /* (у переліку) /* Нові НДР – 2018 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
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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. Філіпенко М. С. Аудит, як гарант достовірності показників фінансової звітності / Лега О. В., Філіпенко М.
С., Попинець В. О. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та
перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». - Полтава:
ПДАА, 27 березня 2018 р. – С. 172 – 175. (0,22 др. арк.).
2. Коломієць Н. С. Облікові наслідки правопорушень у частині ПДФО / Лега О. В., Коломієць Н. С. //
1.
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар.
наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та
торг. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 113 – 115. (0,11 др. арк.).
3. Коломієць Н. С. ПДФО: особливості формування інформації для складання податкової звітності / Лега О.
В., Коломієць Н. С. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 березня 2018 року. – Львів: ЛНАУ, 2018. – 344347. (0,13 др. арк.).

Кількість
3
20
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4. Хоча Т.М. Основні положення проведення інвентаризації готівки / Лега О. В., Хоча Т.М., Возняк О.А. //
Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні: Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2018 р. / редкол.:Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський
національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Х.: «Смугаста
типографія», 2018. – С. 106 - 108. (0,13 др. арк.).
5. Бабенко Л. С. Єдиний податок: новації 2018 року / Лега О. В., Бабенко Л. С. // «Актуальні проблеми та
перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»
: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018.
– С. 17 - 22. (0,14 др. арк.).
6. Балабуха Д. С. Мито: вітчизняний та зарубіжний досвід / Лега О. В., Балабуха Д. С. // «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). –
Полтава, 2018. – С. 22 - 25. (0,21 др. арк.)
7. Бендас Ю. О. Екологічний податок: вітчизняний і зарубіжний досвід / Лега О. В., Бендас Ю. О. //
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня
2018 року). – Полтава, 2018. – С. 25 - 27. (0,14 др. арк.).
8. Бойко О. С. Сумнівна та безнадійна заборгованість: сутність, порядок обліку / Лега О. В., Бойко О. С. //
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня
2018 року). – Полтава, 2018. – С. 29 - 31. (0,21 др. арк.).
9. Литвиненко В. Р. Акцизний податок, як складова податкової системи України / Лега О. В., Литвиненко В.
Р. // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня
2018 року). – Полтава, 2018. – С. 77 - 81. (0,24 др. арк.).
10. Максимейко В. С. Документування операцій з матеріалами сільськогосподарського призначення / Лега О.
В., Максимейко В. С. // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 81 - 83. (0,22 др. арк.).
11. Момот І. О. Організація обліку процесу реалізації продукції / Лега О. В., Момот І. О., Дігтяр Н. С. //
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня
2018 року). – Полтава, 2018. – С. 104 - 106. (0,16 др. арк.).
12. Тютюнник І. Ю. Податок на прибуток: особливості нарахування та сплати / Лега О. В., Тютюнник І. Ю. //
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
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управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня
2018 року). – Полтава, 2018. – С. 166 - 168. (0,20 др. арк.).
13. Кириченко В.П. Компенсація відсотків як складова державної підтримки аграрних підприємств / Лега О.
В., Кириченко В.П., Єгунькова І.О. // Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення
економічної стійкості підприємств: тези доповідей II Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції
10-11 травня 2018 р. – Дніпро : ННІЕ, 2018. – С. 70 - 73. (0,20 др. арк.).
14. Ткаченко А. О. Облік палива за смарт-картками / Лега О. В., Ткаченко А. О. // Облік, аудит,
оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей II
Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції 10-11 травня 2018 р. – Дніпро : ННІЕ, 2018. – С. 150 –
153. (0,17 др. арк.).
15. Козачок К. В. Облік довгострокових зобов’язань з оренди: систематизація наукових поглядів / Лега О. В.,
Козачок К. В., Шевельова Л. О. // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 2-ої
Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Херсон., ХДАУ. - 21.05.2017: тези доповідей. – 2018. (0,14 др. арк.).
16. Співак І. О. Поняття «ліміт каси» та нові правила його розрахунку / Лега О. В., Співак І. О., Возняк О. А. //
Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 2-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. –
Херсон., ХДАУ. - 21.05.2017: тези доповідей. – 2018. (0,14 др. арк.).
17. Гольц Д. М. Організація обліку ремонтів основних / Лега О. В., Гольц Д. М. // 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 напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 55 – 57. (0,14 др. арк.).
18. Куроп’ятник Я. В. Аналіз товарної дебіторської заборгованості для цілей управління підприємством / Лега
О. В., Куроп’ятник Я. В. // 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 напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р.
– Полтава : ПДАА, 2018. – С. 63 – 65. (0,14 др. арк.).
19. Лега Н. А. Організація обліку власного капіталу / Лега О. В., Лега Н. А. // Сучасний стан і перспективи
вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю: Збірник доповідей науковопрактичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик по
напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 65 – 67. (0,14 др. арк.).
20. Федорченко А. Л. Іінвентаризація готівки: організація та порядок проведення / Лега О. В., Федорченко А.
Л. // 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 напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р. – Полтава :
ПДАА, 2018. – С. 79 – 81. (0,14 др. арк.).
з них, самостійно студентами
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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.

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

23.11.2018 р.

_______________

Лега О.В.

-
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ДОДАТОК 7

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Пономаренко Оксана Григорівна
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.

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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
-

-

Перехідні /* (у переліку)/* Перехідні НДР – 2018 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,
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

4

5

6

7

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Грибовська Ю. М.,
Договір № 44
Пономаренко О. Г.,
про проведення
Послуги по проведенню консультацій з
Плаксієнко В. Я.
консультації з
3,0
3,0
питань наукових досліджень, їх організації та
Наукове обґрунтування процесів
питань наукових
наукового обслуговування
реєстрації та облікове забезпечення
досліджень, їх

1
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роботи підприємства – салон
нігтьової естетики.
Договір діє до повного
виконання сторонами
зобов’язань,
2018 р.

організації та
наукового
обслуговування
від 11 жовтня
2018 року.
Замовник:
Савченко Олена
Володимирівна
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2018 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

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2018 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 – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
14. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
15. кількість публікацій (статей), усього:

х
3
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В. Я. Плаксієнко, доктор економічних
наук, професор.
Тематика науково-дослідної роботи:
«Удосконалення системи обліковоаналітичного забезпечення
господарюючих суб’єктів в галузях
економіки України»
Строки виконання :
2015 – 2020 рр.

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Канцедал Н. А. Наукове обґрунтування складових
облікової політики щодо дебіторської заборгованості / Н. А.
Канцедал, О. Г. Пономаренко // Актуальні проблеми інноваційної
економіки. – 2018. – № 1. – С. 87-94. (0,47 др.арк.)
2. Пономаренко О.Г. Облік розрахунків з підзвітними
особами: труднощі очевидного/ О.Г. Пономаренко // Економіка.
Фінанси. Право. – 2018. – № 1. – С. 42-47. (0,35 др. арк.)
3. Пономаренко О. Г. Удосконалення синтетичного обліку
нетоварної дебіторської заборгованості: розвиток наукових уявлень /
О. Г. Пономаренко // Збірник наукових праць Таврійського
державного агротехнологічного університету (економічні науки). –
2018. - № 1 (36). – С. 203-209. (0,41 др.арк)
за кордоном (у міжнародних виданнях);
16. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних 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);
scholar.google.com.ua
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:
Пономаренко О. Г. Податковий механізм та облікове забезпечення
справляння єдиного податку групи 4 / О. Г. Пономаренко // Наукові
та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку,

3

-

-

2
1
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економічного контролю та системи оподаткування : [колективна
монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава: , 2018. – С. 275286. (0,71 др.арк)
у т.ч., за кордоном;
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;
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:

х
-
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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 (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 – 2018 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. Пономаренко О.Г. Дебіторська заборгованість як об'єкт облікової політики аграрного підприємства /
О.Г. Пономаренко, К.С. Бондаренко // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого
розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та
ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2018.- С. 169-171. (0,18 др. арк.)
2. Пономаренко О. Г. Загальні засади побудови обліку фермерських господарств / О. Г. Пономаренко, С.
В. Кривенко // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "ринкова трансформація економіки:
стан, проблеми, перспективи". - Харків: ХНТУСГ, 2018. – С.221-224 (0,24 др.арк)
3. Пономаренко О. Г. Мета та завдання аудиту виробництва продукції соняшника / О. Г. Пономаренко,
Ю. В. Дудка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та
1.
перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». – Полтава:
ПДАА, 27 березня 2018 р. – С. 250-253. (0,24 др.арк)
4. Пономаренко О. Г. Виробничі запаси у системі облікових категорій / О.Г. Пономаренко, Я.В.
Жайворонок // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. –С. 54-57. (0,12 др.арк)
5. Пономаренко О.Г. Практика документування операцій з поточними біологічними активами
тваринництва / О. Г. Пономаренко, В. С. Литвиненко // Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі
забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції 10-11 травня 2018 р. – Дніпро : ННІЕ, 2018. – С. 114-117. (0,24 др.арк)

Кількість
3
16
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6. Пономаренко О. Г. Особливості аналітичного дослідження оборотних активів / О. Г. Пономаренко, Я.
В. Жайворонок // Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора
економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків:
ХНАУ, 2018. – С. 294-297. (0,24 др.арк)
7. Пономаренко О. Г. Організація контролю стану обліку фермерських господарств / О. Г. Пономаренко,
С. В. Кривенко// Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора
економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків:
ХНАУ, 2018. – С. 73-75. (0,18 др. арк.)
8. Пономаренко О. Г. Аспекти видового розмежування та облікової оцінки продукції соняшника / О. Г.
Пономаренко, Ю. В. Дудка // Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення
аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац.
аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – С. 37-39. (0,18 др. арк.)
9. Патраш Є. О. Знос та амортизація в обліку: термінологічне розмежування / Є. О. Парташ // Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р. Том І. –
Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 353-354. (0,12 др.арк)
10.
Савченко О. В. Система наукових досліджень власного капіталу в сучасних умовах
господарювання / О. В. Савченко // Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної
аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. –С. 364-366. (0,18 др. арк.)
11.
Пономаренко О. Г. Роль обліку в системі управління дебіторською заборгованістю підприємств /
О. Г. Пономаренко, К. С. Бондаренко // Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.-практ.
конф. — К. : Нац. авіац. ун-т, 2018. — С. 422-425. (0,24 др.арк)
12.
Пономаренко О. Г. Методичні аспекти оцінки зобов‘язань за кредитами / О. Г. Пономаренко, Ю. О.
Вовкодав // Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств:
тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 10-11 травня 2018 р. – Дніпро : ННІЕ,
2018. – С. 114-117. (0,24 др.арк)
13.
Пономаренко О. Г. Практика документування операцій з поточними біологічними активами
тваринництва / О. Г. Пономаренко, В. С. Литвиненко // Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі
забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції 10-11 травня 2018 р. – Дніпро : ННІЕ, 2018. – С. 112-114. (0,18 др. арк.)
14.
Пономаренко О. Г. Категорія "дохід": аспекти економічної теорії та практичної реалізації у
господарській діяльності / О. Г. Пономаренко, Л. О. Кахленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках
інтеграції до європейського простору». - Полтава: ПДАА, 27 березня 2018 р. - С. 253-255. (0,18 др. арк.)
15.
Пономаренко О. Г. Особливості документування виходу продукції кукурудзи / О. Г. Пономаренко,
К.Підгайна // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "Ринкова трансформація економіки:
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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.

стан, проблеми, перспективи". - Харків: ХНТУСГ, 2018. - С.215-218. (0,24 др.арк)
16.
Пономаренко О.Г. Документальне забезпечення формування прибутку у сільськогосподарських
підприємствах / О.Г. Пономаренко, М.О. Масленко // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 91-93 (0,18 др. арк.)
з них, самостійно студентами
1. Патраш Є. О. Знос та амортизація в обліку: термінологічне розмежування / Є. О. Парташ // Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р. Том І. –
Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 353-354. (0,12 др.арк)
2. Савченко О. В. Система наукових досліджень власного капіталу в сучасних умовах господарювання /
О. В. Савченко // Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26
квітня 2018 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. –С. 364-366. (0,18 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
– 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

23.11.2018 р.

_______________

2

-

Пономаренко О.Г.
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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 ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Мокієнко Тетяна Володимирівна
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)
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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
-

-

Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2018 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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 61
Мокієнко Т.В.
Консультативне
супроводження
ведення
від 30.11.2018 р.
Яловега Л.В.
3,0
3,0
бухгалтерського обліку суб’єкта малого
Замовник:
Прийдак Т.Б.
підприємництва
ТОВ «Дунай»
Перехідні /* (у переліку)/* Перехідні – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.

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 – 2018 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

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 :
2015 – 2020 рр.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

17. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
18. кількість публікацій (статей), усього:
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
19. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних
базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних
Copernicus);
T.V. Mokiienko Prerequisites and peculiarities of conservation and
restoration of ecosystem stability of the concept of sustainable
development / I.O. Yasnolob, T.O. Chayka, O.A. Galych, O.O. Gorb,
M.M. Opara, N.M. Opara, Y. Kaliuzhna, T.V. Mokiienko // Ukrainian
Journal of Ecology. – 2018. - № 8 (3). – С. 143 -148.
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних
баз даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних
Copernicus);

х
1
-

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;
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
83. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
84. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1. Фінансові санкції в системі контролю / Наукові та прикладні
аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного
контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за
заг. ред. В. Я. Плаксієнка. – Полтава : 2018. – С. 234 – 243.
(авторський внесок 0,49 друк. арк.)
2. Доходи підприємств оптової торгівлі: практичний досвід
документального забезпечення та обліку на рахунках, управлінський
аспект / В. Я. Плаксієнко, Т. М. Остапенко, О. М. Кубецька,
Т. В. Мокієнко // Актуальні питання сучасної економічної науки :
[колективна монографія] / за ред. Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко
Л. О. Полтава : ПДАА, 2018. ‒ С. 141 ‒ 153 (3 стор., 0,1 др. арк.)
85. опубліковано підручників;
86. опубліковано навчальних посібників;
1.
Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]
/ За ред. В. Я. Плаксієнка. – Полтава : ПП «Астрая», 2018. – С. 167 230 (авторський внесок 2,3 друк. арк.)
87. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
88. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
89. отримано свідоцтв авторського права;

2

2

1

х
-
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90. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:

у т.ч., національних;
міжнародних;
91. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
92. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
93. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
94. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
95. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;

-
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96. участь

в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
97. 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 – 2018 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
-

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
Кількість
1
2
3
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1. Мокієнко Т. В. Організація облікової політики на підприємстві / Т. В. Мокієнко, О. М. Гриценко,
1.
С. І. Кужеленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи
23
розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : (20 квітня
2018 р. м. Полтава). - 2018. – С. 96 – 99.
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2. Мокієнко Т. В. Сутність та нормативне регулювання обліку запасів / Т. В. Мокієнко, Я. І. Жданова //
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : (20 квітня 2018 р.
м.
Полтава). - 2018. – С. 99 – 101.
3. Мокієнко Т. В. Фінансові результати: сутність та види Т. В. Мокієнко, О. О. Шкляр // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та
контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : (20 квітня 2018 р. м. Полтава). - 2018. – С.
101 – 104.
4. Мокієнко Т. В. Теоретичні основи аналізу основних засобів підприємства / Т. В. Мокієнко, Є. Шабанова //
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : (20 квітня 2018 р. м. Полтава). 2018. – С. 293 – 295.
5. Мокієнко Т. В. Облікове відображення операцій зі створення та просування веб-сайту / Т. В. Мокієнко,
І. В. Гелей // Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції «Сучасний менеджмент:
проблеми та перспективи розвитку» (21 травня 2018 р., м. Херсон). – 2018. – С. 162 – 165.
6. Мокієнко Т. В. Облікове відображення операцій із зворотною тарою / Т. В. Мокієнко, Д. О. Швед,
Я. І. Жданова // Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції «Сучасний менеджмент:
проблеми та перспективи розвитку» (21 травня 2018 р., м. Херсон). – 2018. – С. 166 – 169.
7. Мокієнко Т. В. Паливно-мастильні матеріали: облік і оподаткування / Т. В. Мокієнко, Д. В. Єрмакова,
Е. В. Кривчун // Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції «Сучасний менеджмент:
проблеми та перспективи розвитку» (21 травня 2018 р., м. Херсон). – 2018. – С. 253 – 256.
8. Мокієнко Т. В. Особливості обліку доходів на комунальних підприємстві // Т. В. Мокієнко, Д. С.
Балабуха // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового
профілю» : Збірник доповідей науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих
та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4 – С. 11 – 13.
9. Мокієнко Т. В. Формування собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах
/ Т. В. Мокієнко, О. С. Бойко // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів
обліково-фінансового профілю» : Збірник доповідей науково-практичної конференції студентів за результатами
проходження виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4 – С.
19 – 21.
10. Мокієнко Т. В. Продукція сільськогосподарського призначення: сутність та завдання обліку / Т. В.
Мокієнко, Т. С. Кудряшова // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів
обліково-фінансового профілю» : Збірник доповідей науково-практичної конференції студентів за результатами
проходження виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4 – С.
28 – 29.
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11. Мокієнко Т. В. Організація управлінського обліку на підприємстві / Т. В. Мокієнко, О. Г. Кустолян //
Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» :
Збірник доповідей науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4 – С. 29 – 31.
12. Мокієнко Т. В. Загальновиробничі витрати: сутність та етапи розподілу / Т. В. Мокієнко, В. Р.
Литвиненко // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового
профілю» : Збірник доповідей науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих
та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4 – С. 33 – 35.
13. Мокієнко Т. В. Організація облікової політики на підприємстві / Т. В. Мокієнко, Я Ю. Одінець //
Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» :
Збірник доповідей науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4 – С. 37 – 38.
14. Мокієнко Т. В. Нормативне регулювання обліку доходів та фінансових результатів згідно з
міжнародними стандартами / Т. В. Мокієнко, Н. М. Степанюк // Сучасний стан і перспективи вдосконалення
практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» : Збірник доповідей науково-практичної
конференції студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки
(спеціальностях). - 2018. - Вип. 4 – С. 42 – 44.
15. Мокієнко Т. В. Сутність та значення управлінського обліку на підприємстві / Т. В. Мокієнко, Я. В.
Чигрин // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового
профілю» : Збірник доповідей науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих
та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4 – С. 50 – 51.
16. Мокієнко Т. В. Сутність та завдання обліку грошових коштів / Т. В. Мокієнко, О. В. Чеберко,
О. М. Гриценко // Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії (25-26
квітня 2018 р., м. Полтава). - 2018. - Том І. – С. 402 – 404.
17. Мокієнко Т. В. Дебіторська заборгованість: сутність та проблеми облікового відображення // Т. В.
Мокієнко, О. С. Бойко // Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії
(25-26 квітня 2018 р., м. Полтава). - 2018. - Том І. – С. 261 – 263.
18. Мокієнко Т. В. Особливості облікового відображення валютних цільових внесків // Т. В. Мокієнко,
І. О. Момот // Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії (25-26 квітня
2018 р., м. Полтава). - 2018. - Том І. – С. 335 – 337.
19. Мокієнко Т. В. Формування собівартості зернових культур на сільськогосподарських підприємствах /
Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (14-15 березня 2018 р., м. Львів: ЛНАУ). - 2018. –
С. 249 – 254.
20. Мокієнко Т. В. Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами в контексті нормативно–правових
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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.

змін / Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою
діяльністю [Текст] : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / ДДАЕУ.– Дніпро, 2018. –
С. 282 - 283.
21. Мокієнко Т. В. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: зміни 2018
року / Т. Б. Мокієнко, А. С. Воловик, А. Б. Алферов // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»
(26 жовтня 2018 р.) – 2018. – С. 165 – 166.
22. Мокієнко Т. В. Нормативно-інформаційне регулювання операцій з грошовими коштами / Т. Б. Мокієнко,
О. М. Гриценко, Е. О. Рибчан // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (26 жовтня 2018 р.) – 2018. – С. 169
– 171.
23. Мокієнко Т. В. Фінансові результати: обліковий аспект за національними та міжнародними стандартами /
Т. Б. Мокієнко, О. О. Шкляр, М.Е. Олефір // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (26 жовтня 2018 р.) –
2018. – С. 73 - 275.
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
23.11.2018 р.
_______________
Т. В. Мокієнко

-
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 10 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗА 2018 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

-

-

-

-

-
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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

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

2

3

5

6

7

-

-

-

-

-

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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
-

-

-

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

-
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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

4

5

6

7

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Грибовська Ю. М.,
Договір № 44
3,0
3,0
Послуги по проведенню консультацій з
Пономаренко О. Г.,
про проведення
питань наукових досліджень, їх організації та
Плаксієнко В. Я.
консультації з
наукового обслуговування
Наукове обґрунтування процесів
питань наукових
реєстрації та облікове забезпечення
досліджень, їх
роботи підприємства – салон
організації та
нігтьової естетики.
наукового
Договір діє до повного
обслуговування
виконання сторонами
від 11 жовтня
зобов’язань,
2018 року.
2018 р.
Замовник:
Савченко Олена
Володимирівна
Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

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

Завершені /* (у переліку)/* Завершені НДР – 2018 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 – 2018 рік не є роком початку та 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:
2015 – 2020 рр.

20. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
21. кількість публікацій (статей), усього:
у т. ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових
видань України:
1. Грибовська Ю. М. Облік витрат на інновації: сучасний стан
та перспективи розвитку / Глобальні та національні проблеми
економіки. – 2018. – Вип. 23. – С. 612 – 617 (0,9 ум. др. арк.).
Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/23-2018/120.pdf.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
22. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних 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;
98. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;

х
2

1

-

-
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99. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:

Грибовська
Ю.
М.
Переоцінка
основних
засобів:
бухгалтерський облік та відображення у фінансовій звітності /
Ю. М. Грибовська // Наукові та прикладні аспекти удосконалення
бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи
оподаткування : [колективна монографія] / за заг. ред.
В. Я. Плаксієнка. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 88 – 97, (10 стор.),
(0,9 др. арк.).
у т.ч., за кордоном;
100. опубліковано підручників;
101. опубліковано навчальних посібників;
102. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
103. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
104. отримано свідоцтв авторського права;
105. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
106. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
107. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
108. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,

1

х
-
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технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
109. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
110. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
111. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
112. 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 – 2018 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
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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. Мороз О. М. Державна підтримка розвитку фермерських господарств / Ю. М. Грибовська, О. М. Мороз //
Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [текст] :
зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 18. Том 1. – Полтава, 2018. – С. 138 – 141 (0,2 др. арк.).
2. Гайдабура А. В. Сутність та класифікація доходів підприємства / Ю. М. Грибовська, А. В. Гайдабура //
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : Збірник наукових
1.
статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 – 13 квітня 2018 р.). Частина 2.–
Дніпро : НМетАУ, 2018. – С. 177 – 181 (0,1 др. арк.).
3. Мороз О. М. Особливості обліку витрат діяльності фермерського господарства / Ю. М. Грибовська, О.
М. Мороз // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : Збірник
наукових статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 – 13 квітня 2018 р.).
Частина 2.– Дніпро : НМетАУ, 2018. – С. 182 – 186 (0,1 др. арк.).

Кількість
3
17
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4. Набок Ю. О. Розрахунки з постачальниками і підрядниками: сутність та класифікація зобов’язань /
Ю. М. Грибовська, Ю. О. Набок // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах
трансформаційної економіки : Збірник наукових статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної
конференції (12 – 13 квітня 2018 р.). Частина 2.– Дніпро : НМетАУ, 2018. – С. 187 – 191 (0,1 др. арк.).
5. Фуркайло Н. В. Придбання паливо-мастильних матеріалів та їх класифікація на підприємстві /
Ю. М. Грибовська, Н. В. Фуркайло // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах
трансформаційної економіки : Збірник наукових статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної
конференції (12 – 13 квітня 2018 р.). Частина 2.– Дніпро : НМетАУ, 2018. – С. 192 – 196 (0,1 др. арк.).
6. Гайдабура А. В. Первинні документи в системі обліку процесу реалізації / Ю. М. Грибовська, А. В.
Гайдабура // Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні :
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2018 р. / редкол.: Т. Г. Маренич [та ін.];
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Х. :
«Смугаста типографія», 2018. – С. 66 – 68 (0,1 др. арк.).
7. Набок Ю. О. Управління кредиторською заборгованістю за товарними операціями / Ю. М. Грибовська,
Ю. О. Набок // Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні :
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2018 р. / редкол.: Т. Г. Маренич [та ін.];
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Х. :
«Смугаста типографія», 2018. – С. 68 – 70 (0,1 др. арк.).
8. Фуркайло Н. В. Синтетичний та аналітичний облік паливо-мастильних матеріалів / Ю. М. Грибовська, Н.
В. Фуркайло // Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні :
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2018 р. / редкол.: Т. Г. Маренич [та ін.];
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Х. :
«Смугаста типографія», 2018. – С. 70 – 73 (0,1 др. арк.).
9. Олексієнко Л. В. Особливості відображення основних засобів в обліковій політиці / Л. В. Олексієнко, Ю.
М. Грибовська // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліковофінансового профілю : Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами
проходження виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р.
– Полтава : ПДАА, 2018. – С. 69 – 71 (0,2 др. арк.).
10. Пинчук А. С. Облік грошових коштів у ФГ «Олешко» Козельщинського району / А. С. Пинчук, Ю. М.
Грибовська // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліковофінансового профілю : Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами
проходження виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р.
– Полтава : ПДАА, 2018. – С. 75 – 77 (0,2 др. арк.).
11. Співак І. О. Особливості обліку заробітної плати у ТОВ «Агрофірма «Перше травня»
Новосанжарського району / І. О. Співак, Ю. М. Грибовська // Сучасний стан і перспективи вдосконалення
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2.
3.
3.1.
3.2.

практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю : Збірник доповідей науково-практичних
конференцій студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик по напрямах
підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 77 – 78 (0,1 др. арк.).
12. Шамрай В. Г. Особливості обліку виробничих запасів у ПСП «Святослав» Котелевського району / В. Г.
Шамрай, Ю. М. Грибовська // 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 напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р.
– Полтава : ПДАА, 2018. – С. 82 – 84 (0,1 др. арк.).
з них, самостійно студентами:
13. Телятник М. Ю. Чорна бухгалтерія: сутність та методи виявлення / М. Ю. Телятник // «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 160 – 163 (0,1 др. арк.).
14. Фуркайло Н. В. Особливості обліку витрат паливо-мастильних матеріалів / Н. В. Фуркайло // Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25 – 26 квітня 2018 р. Том I. –
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 396 – 398 (0,1 др. арк.).
15. Лисенко Т. С. Вплив облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства /
Т. С. Лисенко // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліковофінансового профілю : Збірник доповідей науково-практичних конференцій студентів за результатами
проходження виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 4, 2018 р.
– Полтава : ПДАА, 2018. – С. 31 – 33 (0,1 др. арк.).
16. Токар С. В. Обліковий аспект фінансових результатів діяльності підприємства / С. В. Токар // 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 напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 4, 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С.
48 – 49 (0,1 др. арк.).
17. Писанка В. О. Дебіторська заборгованість: сутність, класифікація та управління / В. О. Писанка //
Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств : Тези
доповідей II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 10 – 11 травня 2018 р. – Дніпро : ННІЕ,
2018. – С. 106 – 109 (0,1 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
– 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

23.11.2018 р.

_______________

Грибовська Ю. М.

-
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ДОДАТОК 7

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Остапенко Тетяна Миколаївна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання
доцент кафедри бухгалтерського обліку
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
№
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

1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

2

3

5

6

7

-

-

-

-

-
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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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
-

-

-

Перехідні /* (у переліку)
/* Перехідні НДР – 2018 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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Дроботя Я. А., Краснікова О. М.,
Договір № 45/1
Послуги по проведенню консультацій з
Остапенко Т. М., Кубецька О. М., про проведення
4,0
4,0
питань наукових досліджень, їх організації та
науково-методичного забезпечення консультації з
наукового обслуговування
механізму управління оборотними питань наукових

1
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активами господарюючого суб’єкту, досліджень, їх
забезпечення методичним
організації та
інструментарієм механізму
наукового
формування та використання
обслуговування
реальних інвестицій, забезпечення
від 29 жовтня
методичним інструментарієм
2018 року.
розрахунку собівартості послуг
Замовник:
автотранспортної організації,
ТОВ «ДСІК»
Договір діє до повного виконання
сторонами зобов’язань, 2018 рік
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2018 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

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені НДР – 2018 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 – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
23. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
24. кількість публікацій (статей), усього:

х
3

92

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Остапенко Т. М. Методика викладання як головна ланка
дидактики і навчальний предмет / Т. М. Остапенко // Вісник
Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і
психологія». – Дніпро: Наукова редакція економічних видань,
Університету імені Альфреда Нобеля, 2018 – № 2(16), (0,5 ум. д.а.).
за кордоном (у міжнародних виданнях);
25. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних 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;
113. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
114. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1. Остапенко Т. М. Невиробничі витрати діяльності: обліковий і
управлінський аспект / Т. М. Остапенко, О. М. Остапенко // Наукові
та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку,
економічного контролю та системи оподаткування: [колективна
монографія] – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 146 ‒ 160,
(7 стор., 0,34 др. арк.)
2. Остапенко Т. М. Доходи підприємств оптової торгівлі: практичний
досвід документального забезпечення та обліку на рахунках,
управлінський аспект / В. Я. Плаксієнко,
Т. М. Остапенко,
О. М. Кубецька, Т. В. Мокієнко // Актуальні питання сучасної
економічної науки : [колективна монографія] / за ред. Аранчій В. І.,

1

-

-

2
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Дорогань-Писаренко Л. О. Полтава : ПДАА, 2018. ‒ С. 141 ‒ 153
(3 стор., 0,1 др. арк.)
у т.ч., за кордоном;
115. опубліковано підручників;
116. опубліковано навчальних посібників;
Страховий менеджмент : навч. посіб. / В. І. Аранчій,
О. М. Остапенко, Т. М. Остапенко. – Полтава: ПДАА, 2018. – 252 с.
(затверджено до друку Вченою радою ПДАА як навчальний
посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Фінанси,
банківська справа та страхування» протокол № 32 від 25 червня 2018
року) (105 стор., 4,8 ум. др. арк.)
117. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
118. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
119. отримано свідоцтв авторського права;
120. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
121. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
122. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
123. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,

-

1

х
-
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
124. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
125. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
126. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
127. 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 – 2018 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках.
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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. Заліська Л. В. Особливості облікового відображення фінансових витрат / Л. В. Заліська, Т. М. Остапенко
// Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р.
Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 295 – 296 (0,1 др. арк.)
2. Шевченко Н. С. Внутрішнє та зовнішнє погодження документів / Н. С. Шевченко, Т. М. Остапенко //
Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р.
1.
Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. ‒ С. 406 ‒ 407 (0,1 др. арк.)
3. Ярмола В. Ю. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві / В. Ю. Ярмола, Т. М. Остапенко //
Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26 квітня 2018 р.
Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. ‒ С. 409 – 410 (0,1 др. арк.)
4. Шевченко Н. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам / Н. Шевченко,
Т. Остапенко // Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи
: матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 жовтня 2018 р. : В 3 т. – Том 1. –

Кількість
3
6

96

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

Дніпро: Видавничо-поліграфічний центр «Гарант СВ», 2018. – С. 19 – 21 (0,125 др. арк.)
5. Кубецька О. М. Облік витрат діяльності діючого фермерського господарства / О. М. Кубецька, Т. М.
Остапенко // Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні: матеріали науково-практичної конференції, 22
листопада 2018 р. ‒ Лубни : Лубенський ФЕК ПДАА, 2018 (0,2 др. арк.)
6. Шевченко Н. С. Допомога по тимчасовій непрацездатності: обліковий аспект / Н. С. Шевченко, Т. М.
Остапенко // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю :
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2018 р. – Ч. І. – Полтава: РВВ ПДАА,
2018. ‒ С. 409 – 410 (0,1 др. арк.)
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

23.11.2018 р.

_______________

-

Остапенко Т.М.
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ДОДАТОК 7

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді
додається на 10 арк.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗА 2018 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
№
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

98

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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2018 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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи
Виконавці: Мокієнко Т.В.,
Виконано консультування замовника з
1
Договір № 61
Яловега Л.В., Прийдак Т.Б.
наступних питань: організації бухгалтерського
від 30.11.2018 р.
тематика роботи:
3,0
3,0
обліку з урахуванням змін в податковому
Замовник:
«Консультативне супроводження
законодавстві
України;
впровадження
ТОВ «Дунай»
ведення бухгалтерського обліку
додаткового масиву даних для формування

1
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суб’єкта малого підприємництва»
Строки виконання: до кінця
2018 р.
Рік початку – 2018 р.
Рік закінчення – 2018 р.

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.
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2018 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

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2018 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
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2.5. Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
26. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
27. 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:
за кордоном (у міжнародних виданнях);
«Удосконалення системи обліково28. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
аналітичного забезпечення
науковометричних
базах
даних
(Scopus,
Web
of
science
для соціогосподарюючих суб’єктів в галузях
гуманітарних Copernicus);
економіки України»
26. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковоСтроки виконання :
метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо2015 – 2020 рр.
гуманітарних Copernicus);
27. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ);
28. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор;
29. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку
у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
30. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
31. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
1. Податок на доходи фізичних осіб як складова податкової
системи України / Л.В. Яловега, О.Л. Лега, Т.Б. Прийдак // Наукові
та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку,
економічного контролю та системи оподаткування : [колективна
монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава: ПП «Астрая»,
2018. – С. 297 – 323. (авторський внесок – 0,37 друк.ар.).
у т.ч., за кордоном;
2. Leha O. Electronic documentation in the system of administrative
accounting of agrarian enterprises / Pysarenko V., Leha O., Yaloveha L. //
Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21st
century: globalization challenges : [monograph] / in edition I. Markina. –

х
-

2

1

1
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Prague. – Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – P. 365 – 370.
(авторський внесок – 0,37 друк.ар.).
32. опубліковано підручників;
33. опубліковано навчальних посібників;
1. Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч.
закл.] / Плаксієнко В. Я., Яловега Л. В., Лега О. В., Прийдак Т.Б.,
Мокієнко Т. В., Канцедал Н. А. ; за заг. ред. Плаксієнка В. Я. –
Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 250 с. (затверджено до друку Вченою
радою ПДАА протокол № 13 від 20.02.2018 р.).
34. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
35. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
36. отримано свідоцтв авторського права;
37. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
38. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
39. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
40. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,

1

х
-
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сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
41. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
42. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
43. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
44. 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

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
4

Кількість
5

2.6. Нові /* (у переліку)/* Нові НДР – 2018 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 )
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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. Білоус А.В., СВО Бакалавр, «Організація обліку основних засобів на підприємстві», Матеріали науковопрактичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик по
напрямах підготовки «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліковофінансового профілю», 2018 р., м. Полтава ПДАА. (0,12 друк. ар.)
2. Удовиченко А.В., СВО Магістр, «Організація облікового процесу на підприємстві з використанням
програмного продукту «1С: Бухгалтерія», Матеріали науково-практичних конференцій студентів за
1.
результатами проходження виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки «Сучасний стан і
перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю», 2018 р.,
м. Полтава ПДАА. (0,13 друк. ар.)
3. Баклицька М.Р., СВО Бакалавр, «Особливості методів калькулювання собівартості продукції», Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу
та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 р.).–
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 20–22. (0,12 друк. ар.)
4. Балабуха Д. С., СВО Бакалавр, «Бюджетування як інструмент підвищення ефективності діяльності

Кількість
3
19
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підприємства», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та
перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»
(м. Полтава, 20 квітня 2018 р.).– Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 25–27. (0,14 друк. ар.)
5. Бойко О. С., СВО Бакалавр, «Управлінський облік в інформаційній системі підприємства», Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу
та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 р.). –
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 32–34. (0,13 друк. ар.)
6. Болюх М.В., СВО Бакалавр, «Інвентаризації у сільськогосподарських підприємствах: завдання, етапи,
терміни», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи
розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава,
20 квітня 2018 р.). – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 34–37. (0,2 друк. ар.)
7. Борідка К.А., Міщенко Д.С., СВО Бакалавр, «Директ-костинг: новітній метод обліку витрат», Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу
та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 р.). –
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 38–40. (0,12 друк. ар.)
8. Кудряшова Т. С., СВО Бакалавр, «Машинно-тракторний парк: особливості документування», Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу
та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 р.). –
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 70–72. (0,12 друк. ар.)
9. Литвиненко В.Р., СВО Бакалавр, «Бюджетування: сутність, мета, функції та завдання», Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу
та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 р.). –
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 84–86. (0,12 друк. ар.)
10. Момот І. О., СВО Бакалавр, «Особливості обліку загальновиробничих витрат підприємства», Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу
та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 р.). –
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 107–109. (0,14 друк. ар.)
11. Чекрізова Є.С., СВО Бакалавр, «Основи організації обліку витрат на підприємстві», Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу
та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 р.). –
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 177–179. (0,13 друк. ар.)
12. Бендас Ю. О., СВО Бакалавр, «Система обліку витрат «стандарт-кост» : сутність, переваги та недоліки»,
Матеріали студентської наукової конференції (м. Полтава, 25 – 26 квітня 2018 р.). – Полтава : РВВ ПДАА, 2018.
– С. 257–259. (0,11 друк. ар.)
13. Івченко А.В., СВО Бакалавр, «Організація обліку пально-мастильних матеріалів», Матеріали ІІІ
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2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи
розвитку» (м. Херсон, 21 травня 2018 р.). – Херсон, ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С. 206–209. (0,14 друк. ар.)
14. Краєвська О.Р., СВО Магістр «Етапи аудиту витрат виробництва», Матеріали ІІІ Всеукраїнської
науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку» (м.
Херсон, 21 травня 2018 р.). – Херсон, ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С. 261–264. (0,14 друк. ар.)
15. Золотоверх А. В. Шляхи поліпшення майнового стану підприємства / Золотоверх А. В., Стиценко А. М.
// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємницькою діяльністю». – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 182–184.
16. Удовиченко А. В. Баланс : сутність та вимоги складання, Матеріали ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою
діяльністю». – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 219–221.
17. Удовиченко А. В. Організація облікового процесу на підприємстві з використанням програмного
продукту «1С: Бухгалтерія», Матеріали науково-практичної конференції студентів за результатами проходження
виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях) «Сучасний стан і перспективи
вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю», випуск 4. – Полтава : ПДАА,
2018. – С. 86–88.
18. Стиценко А. М. Нормативне забезпечення обліку поточних біологічних активів тваринництва /
А. М. Стиценко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 208–210.
19. Болюх М. В. Інвентаризація виробничих запасів : порядок проведення / М. В. Болюх, Я.В. Жданова //
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємницькою діяльністю». – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 153–156.
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

-

106

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

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

23.11.2018 р.

_______________

-

Л. В. Яловега
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ДОДАТОК 7

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада

Ліпський Роман Вікторович
кандидат економічних наук
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).
1.5. 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

4

5

6

7

Завершені /* (у переліку)
/* Завершені – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Науковий керівник:
В. Я. Плаксієнко, доктор
- підвищення ефективності діяльності та
економічних наук, професор.
19.06.2018 р.,
результативності роботи бухгалтерської служби
підприємства шляхом розробки концепції та
Тематика науково-дослідної
№ 23
2100
2100
функціональних обов’язків бухгалтера-аналітика
роботи:
Приведенна В. І.,
«Удосконалення системи обліковоаналітичного забезпечення

1
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господарюючих суб’єктів в галузях
економіки України»
Строки виконання :
2015 – 2020 рр.
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
-

-

-

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 – 2018 рік не є роком початку та 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 :
2015 – 2020 рр.

45. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
46. кількість публікацій (статей), усього:
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
47. 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;

х
-

-

-
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7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор;
48. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
49. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
у т.ч., за кордоном;
50. опубліковано підручників;
51. опубліковано навчальних посібників;
Звітність бюджетних установ : навч. посіб. // Карпенко Н. Г.,
Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. 2-е вид.
допов. та перер.– ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», Полтава. –
2018. – 262 с (16,38 д.а., ос. вн. 8,08 д.а.)
52. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
53. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
54. отримано свідоцтв авторського права;
55. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
56. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
57. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
58. створено науково-технічної продукції (НТП):

-

1

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

-
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Розділ 3. Наукова робота студентів
№ з/п
Показники
1
2
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього:
1.
з них, самостійно студентами
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
3
-

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

23.11.2018 р.

_______________

-

Ліпський Р.В.
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ДОДАТОК 7

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Прийдак Тетяна Борисівна
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
№
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

1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

2

3

5

6

7

-

-

-

-

-
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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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2018 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, строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план
4

факт
5

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік
6

Завершені /* (у переліку) /* Завершені – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Виконавці: Мокієнко Т.В.,
Виконано консультування замовника з
Яловега Л.В., Прийдак Т.Б.
наступних питань: організації бухгалтерського
Договір № 61
тематика роботи:
обліку з урахуванням змін в податковому
від 30.11.2018 р.
«Консультативне супроводження
3,0
3,0
законодавстві
України;
впровадження
Замовник:
ведення бухгалтерського обліку
додаткового масиву даних для формування
ТОВ «Дунай»
суб’єкта малого підприємництва»
первинного обліку на підприємстві; допомога
Строки виконання: до кінця
з формування достовірної інформації в період

Кількість
7

1
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2018 р.
Рік початку – 2018 р.
Рік закінчення – 2018 р.

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.
Перехідні /* (у переліку)/* Перехідні – 2018 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

Завершені /* (у переліку) /* Завершені НДР – 2018 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 – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
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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 :
2015 – 2020 рр.

63. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
64. кількість публікацій (статей), усього:

х
-

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
65. 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;
66. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
67. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
у т.ч., за кордоном;
1. Прийдак Т. Б. Податок на доходи фізичних осіб як складова
податкової системи України / Наукові та прикладні аспекти
удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та
системи оподаткування : [колективна монографія] / Яловега Л. В.,
Лега О. В., Прийдак Т. Б. – Полтава: , 2018. – C. 297 – 323.
68. опубліковано підручників;
69. опубліковано навчальних посібників;
1. Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч.
закл.] / Плаксієнко В. Я., Яловега Л. В., Лега О. В., Прийдак Т.Б.,
Мокієнко Т. В., Канцедал Н. А. ; за заг. ред. Плаксієнка В. Я. –

-

1
1
-

1
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Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 250 с. (Затверджено до друку Вченою
радою Полтавської державної аграрної академії як навчальний
посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Облік і
оподаткування» протокол № 13 від 20 лютого 2018 року).
70. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
71. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
72. отримано свідоцтв авторського права;
73. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
74. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
75. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
76. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
77. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,

х
-
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
78. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
79. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій;
80. 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 – 2018 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
-
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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. Бибка О. М. Особливості облікової політики щодо дебіторської заборгованості / О. М. Бибка / Сучасний
стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» : Матеріали
науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик
по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4. - С. 15 - 17.
2. Калюжна Я. Р. Основні засоби як елемент облікової політики / Я. Р. Калюжна / «Сучасний стан і
перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» : Матеріали
науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик
по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4. - С. 22 - 24.
3. Криворучко Т. С. Формування облікової політики щодо виробничих запасів / Т. С. Криворучко /
«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» :
Матеріали науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4. - С. 26 - 27.
4. Момот І. О. Особливості формування доходу від реалізації / Т. С. Криворучко / «Сучасний стан і
перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» : Матеріали
1.
науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик
по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4. - С. 35 - 36.
5. Попенко Ю. О. Елементи облікової політики підприємства щодо зобов’язань / Ю. О. Попенко /
«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» :
Матеріали науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4. - С. 38 - 40.
6. Шило А. В. Облікова політика дебіторської заборгованості підприємства / А. В. Шило / «Сучасний стан і
перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» : Матеріали
науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик
по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4. - С. 51 - 53.
7. Кириченко В. О. Формування облікової політики щодо виробничих запасів / В. О. Кириченко /
«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» :
Матеріали науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2018. - Вип. 4. - С. 24 - 26.
8. Луненко О. В. Облік грошових коштів на підприємстві / Прийдак Т. Б., Луненко О. В. / «Сучасний стан і

Кількість
3
18
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перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково-фінансового профілю» : Матеріали
науково-практичної конференції студентів за результатами проходження виробничих та технологічних практик
по напрямах підготовки (спеціальностях). - 2017. - Вип. 3. - С. 18 - 20.
9. Чирва А. О. Сутність амортизації та методи її нарахування / Т. Б. Прийдак, А. О. Чирва, І. Г. Зінченко
/Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] :
зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 18. Том 1. – Полтава, 2018. – С. 32 - 35.
10. Олефір І. В. Особливості документування операцій зі списання загиблих посівів / І. В. Олефір /
Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 2-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. –
Херсон., ХДАУ. - 21.05.2017: тези доповідей. – 2018.
11. Бурсова Т. О. Документальне забезпечення обліку поточних біологічних активів тваринництва / Т. О.
Бурсова /Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 2-ої Всеукраїнської наук.-практ.
конф. – Херсон., ХДАУ. - 21.05.2017: тези доповідей. – 2018.
12.
Безуглий Д. В. Облікова політика як складова організації обліку заборгованості за розрахунками /
Д. В. Безуглий, О. В. Пасько // «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою
діяльністю» до 20-річчя заснування факультету обліку та фінансів ПДАА. ІІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція. – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 144 – 146.
13.
Безуглий Д. В. Облікова політика: основні аспекти / Д. В. Безуглий, А. С. Тютюнник // «Проблеми
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» до 20-річчя заснування
факультету обліку та фінансів ПДАА. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Полтава : РВВ
ПДАА, 2018. – С. 249 – 2505.
14. Кошова К. А. Елементи облікової політики підприємства щодо зобов’язань / К. А. Кошова / «Проблеми
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» до 20-річчя заснування
факультету обліку та фінансів ПДАА. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Полтава : РВВ
ПДАА, 2018. – С. 198 – 199.
15. Кошова К. А. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками /К. А. Кошова, Ю. О. Домненко /
Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] :
зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 18. Том 1. – Полтава, 2018. – С. 121 – 124.
16. Кошова К. А. Облікове відображення розрахунків з постачальниками на підприємстві /К. А. Кошова/
Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, Том І. – Полтава: РВВ
ПДАА, 2018. – 412 с. – С. 319 – 321).
17. Білокінь В. В. Основні засоби як елемент облікової політики/ В. В. Білокінь, А. О. Чирва // «Проблеми
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» до 20-річчя заснування
факультету обліку та фінансів ПДАА. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Полтава : РВВ
ПДАА, 2018. – С. 134 – 135.
18. Зінченко І. Г. Основні засоби як елемент облікової політики/ І. Г. Зінченко, Є. О. Шабанова //

120

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

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» до 20-річчя
заснування факультету обліку та фінансів ПДАА. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Полтава :
РВВ ПДАА, 2018. – С. 180 – 181.
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

23.11.2018 р.

_______________

-

Прийдак Т.Б.
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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
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові
Черненко Ксенія Володимирівна
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання
_____________________________________
Посада старший викладач
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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні НДР – 2018 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 – 2018 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи.
1
Договір № 50
від 21.11.2018 р.
Науково – консультаційне супроводження
Черненко К.В.
Замовник
1
1
автоматизованої обробки облікової інформації
ТОВ «Компанія
«СЕРПЕНЬ»
Перехідні /* (у переліку) /* Перехідні – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1

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 – 2018 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 – 2018 рік не є роком початку та закінчення роботи.
1
81. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки
України;
Науковий керівник:
82. 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. Облік грошових коштів та застосування
«Удосконалення системи обліковоінформаційних облікових технологій / К.В. Черненко., М.В.
аналітичного забезпечення
Єрмолаєва., А.М. Гафіяк // Вісник Харківського національного
господарюючих суб’єктів в галузях
технічного університету сільського господарства: Економічні науки.
економіки України»
– Харків: ХНТУСГ, 2018. – Вип. 191 – С. 215 – 222. (0,69 ум. д.а.).
Строки виконання :
за кордоном (у міжнародних виданнях);
2015 – 2020 рр.
83. кількість
публікацій
(статей)
у
міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для
соціо-гуманітарних Copernicus);

х
1

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;
84. опубліковано монографій, усього:
у т.ч., за кордоном;
85. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього:
Черненко К.В. Аналіз ІТ – інфраструктури бухгалтерських
програмних продуктів України / К.В. Черненко // Наукові та
прикладні
аспекти
удосконалення бухгалтерського обліку,
економічного контролю та системи оподаткування : [колективна
монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава: , 2018. – С. 98 –
109. (0,46 ум. д.а.).
86. опубліковано підручників;
87. опубліковано навчальних посібників;
88. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом;
у т.ч., кандидатських;
докторських;
89. отримано охоронних документів, усього:
у т.ч., патентів на винаходи;
патентів на корисну модель;
90. отримано свідоцтв авторського права;
91. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках:
у т.ч., національних;
міжнародних;
92. подано заявок на участь 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;
93. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування:
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
94. створено науково-технічної продукції (НТП):
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
95. впроваджено результатів досліджень у виробництво:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
96. впроваджено результатів досліджень в навчальний
процес:
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
97. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
98. 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 – 2018 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. Черненко К.В. Фінансові витрати: сутність та капіталізація / К.В. Черненко., І.О. Єгунькова // Обліково –
1.
аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: матеріали Всеукраїнської науково – практичної
конференції, 14-15 березня 2018 року. – Львів : ЛНАУ, 2018. – С. 154 – 156. (0,15 др. арк.).

Кількість
3
26
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2. Черненко К.В. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки): порядок відображення у фінансовій звітності
/ К.В.Черненко., Сацька К.В., Бондаренко С.А. // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування
суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за
матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.). – Дніпро: НМетАУ,
2018. – С. 225 – 233. (0,14 др. арк.).
3. Черненко К.В. Особливості ведення обліку в Україні з використанням програмних продуктів / К.В.
Черненко, К.А. Борідка // 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 напрямках підготовки (спеціальностях), випуск 4, 2018 р.
– Полтава : ПДАА, 2018. – С. 21 – 22. (0,14 др. арк.).
4. К.В. Черненко. Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів / К.В. Черненко., С.А. Бодаренко.,
К.В. Сацька // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 319 – 322. (0,16 др. арк.).
5. К.В. Черненко. Особливості облікового відображення валютної благодійної допомоги / Черненко К.В.,
Олексієнко Л.В. // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 3-ої Всеукраїнської
наук.-практ. конф. / упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. – Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». - 21.05.2018: тези доповідей. –
2018. – С. 256 – 258 . (0,15 др. арк.).
6. К.В. Черненко. Особливості бухгалтерського та податкового обліку пайових внесків членів ЖБК /
Черненко К.В., Куроп’ятник Я.В. // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 3-ої
Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. – Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». - 21.05.2018:
тези доповідей. – 2018. – С. 256 – 258. (0,16 др. арк.).
7. К.В. Черненко. Дохід від продажу зіпсованої сільськогосподарської продукції / Черненко К.В., Саливон
К.С. // «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» : Матеріали ІІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – С.260 – 262. (0,16
др. арк.).
8. Єланська Ж.Ю. Автоматизація обліку основних засобів. / К.В. Черненко., Ж.Ю. Єланська // «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). –
Полтава, 2018. – С. 47 – 49. (0,13 др. арк.).
9. Єрмакова Д.В. Особливості організації обліку на підприємствах роздрібної торгівлі / К.В. Черненко.,
Д.В. Єрмакова // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 49 – 52. (0,15 др. арк.).
10. Куроп’ятник Я.В. Особливості організації обліку з вибуття основних засобів / К.В. Черненко., Ж.Ю.
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Я.В. Куроп’ятник // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 74 – 77. (0,17 др. арк.).
11. Олефір І.В. Особливості обліку кредиторської заборгованості на підприємствах / К.В. Черненко., І.В.
Олефір // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій
системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20
квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 109 – 111. (0,16 др. арк.).
12. Панченко І.Г. Еволюція фінансової звітності в Україні / К.В. Черненко., І.Г. Панченко // «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління
підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). –
Полтава, 2018. – С. 114 – 116. (0,14 др. арк.).
13. Тютюнник М.С. Особливості організації ведення обліку працівникам за допомогою програмних
продуктів / К.В. Черненко., М.С. Тютюнник // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та
контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 166 – 169. (0,15 др. арк.).
14. Швед Д.О. Основні проблеми обліку витрат на підприємстві в умовах ринкової економіки / К.В.
Черненко., ЖД.О. Швед // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в
соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 184 – 186. (0,15 др. арк.).
15. Яковенко В.Р. Особливості організації обліку на підприємствах машинобудування / К.В. Черненко.,
В.Р. Яковенко // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 186 – 188. (0,17 др. арк.).
16. Яковенко М.В. Проблеми сучасного обліку основних засобів в Україні / К.В. Черненко., М.В. Яковенко
// «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня
2018 року). – Полтава, 2018. – С. 188 – 189. (0,14 др. арк.).
17. Перетятько Т.М. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / К.В. Черненко., Т.М.
Перетятько // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 244 – 246. (0,16 др. арк.).
18. Шамрай В.Г. Внутрішній аудит: сутність, проблеми та перспективи розвитку / К.В. Черненко., В.Г.
Шамрай // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій
системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20
квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 249 – 251. (0,13 др. арк.).
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19. Єланська Ж.Ю. Організація обліку продукції сільськогосподарського призначення / К.В. Черненко,
Ж.Ю. Єланська // 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 напрямах підготовки (спеціальностях), випуск 5, 2018 р.
Полтава : ПДАА, 2018 – С. 57 – 58. (0,15 др. арк.).
20. Івченко А.В. Розрахунки з покупцями і замовниками: переваги автоматизації обліку / К.В. Черненко,
А.В.Івченко // Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів обліково –
фінансового профілю: Збірник доповідей науково – практичних конференцій студентів за результатами
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науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.):
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