
ПЛАН 

ІЗ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НА 2021 КАЛЕНДАРНИЙ РІК 

 

№ з/п Найменування показників Вимір Значення показника 

1 2 3 4 

Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Планова чисельність докторів наук, усього осіб 1 

1.1. 
з них,  

чисельність штатних працівників 
осіб - 

1.2. чисельність сумісників осіб 1 

2. Планова чисельність кандидатів наук, усього осіб 9 

2.1. 
з них,  

чисельність штатних працівників 
осіб 9 

2.2. чисельність сумісників осіб - 

3.  Планова чисельність аспірантів осіб 3 

4. Планова чисельність аспірантів, які закінчують аспірантуру в 2021 році, усього осіб - 

4.1.  з них,  із захистом дисертації осіб - 

5. Плануються до захисту докторські дисертації  од - 

6. Плануються до захисту кандидатські дисертації од - 
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1 2 3 4 

Розділ 2.    НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Заплановано до виконання науково-дослідних робіт   

1.1. за держбюджетними темами од - 

1.2. за  угодами міжнародного співробітництва од - 

1.3. за господарськими договорами із замовниками од 1 

1.4. 
за кафедральними темами (ініціативні наукові теми, без фінансування) без номеру 

державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього 
од - 

1.4.1. 
у т.ч., 

завершених  
од - 

1.4.2. перехідних  од - 

1.4.3. нових  од - 

1.5. 
за кафедральними темами (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстрованих в 

УкрІНТЕІ, усього 
од 1 

1.5.1. 
у т.ч., 

завершених  
од 1 

1.5.2. перехідних  од - 

1.5.3. нових  од - 

2.  Планові кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт   

2.1. кількість публікацій (статей), усього  10 
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1 2 3 4 

2.1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
од 9 

2.1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  од 1 

2.2. кількість монографій, усього од - 

2.2.1. 
з них,  

за кордоном 
од - 

2.3. кількість розділів у колективних монографіях, усього од 3 

2.3.1. 
з них,  

за кордоном 
од - 

2.4. кількість підручників од - 

2.5. кількість навчальних посібників од 1 

2.6. кількість охоронних документів, усього  од - 

2.6.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
од - 

2.6.2. патентів на корисну модель од - 

2.7. кількість свідоцтв авторського права од - 

2.8. 
кількість розробок, які будуть впроваджені за межами ВНЗ у практичну діяльність 

підприємств 
од - 
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1 2 3 4 

Розділ 3.    НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Заплановано до проведення наукових заходів (крім студентських)   

1.1. міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій од - 

1.2. міжнародних семінарів од - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій од 1 

1.4. всеукраїнських семінарів од - 

1.5. інших од 2 

2. Заплановано до проведення студентських наукових заходів    

2.1. міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій од - 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій од - 

2.3. інших од 3 

3 Заплановано участь в редакційних колегіях наукових журналів од - 

4 Заплановано участь в організаційних комітетах наукових конференцій од 4 

5 Заплановано участь в експертних радах, журі од - 

6 Заплановано участь в спеціалізованих вчених радах од - 

7 Заплановано участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах од - 
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1 2 3 4 

 

Розділ 4.    НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. 
Заплановані до укладення договори про наукове співробітництво з науковими установами 

НАНУ, НАН 
од - 

2. 
Заплановані до укладення договори про наукове співробітництво з Полтавською обласною 

державною адміністрацією чи Полтавською міською радою 
од - 

3. 
Заплановані до укладення договори про наукове співробітництво з вітчизняними та 

закордонними організаціями (підприємствами) 
од - 

Розділ 5.    НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Запланована кількість опублікованих статей за участю студентів, усього од 10 

1.1. 
з них,   

самостійно студентами 
од 1 

2. Запланована кількість студентів, які можуть одержати стипендії Президента України осіб - 

3. 
Запланована кількість студентів, які можуть прийняти участь в конкурсах студентських 

науково-дослідних робіт  
осіб - 

4.  Запланована кількість студентів, які можуть прийняти участь в студентських олімпіадах осіб 1 

5. Запланована кількість отримання охоронних документів за участю студентів, усього од - 

5.1. 
з них,   

самостійно студентами 
од - 
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ПЛАН 

проведення наукових заходів  

в 2021 році 

№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон,  факс, e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  

(число, 

місяць  

рік) 

Країни-

учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.1. МІЖНАРОДНІ 

1.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ  

1. 

ІV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні питання 

сучасної економічної 

науки» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

е-mail: 

olena.iegorova@pdaa.edu.ua 

kaf-eted@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: 

pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  

http://pdaa.edu.ua 

 

7 грудня 

2021 р. 
х 100 

Збірник 

тез 
так 

1.3. МІЖВУЗІВСЬКІ  

1.         

1.4. ВУЗІВСЬКІ  

1. 

Конференція 

професорсько-

викладацького складу 

по результатам 

наукової діяльності за 

2020 рік (секційне 

засідання) 

Всі кафедри факультету 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: 

pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 

2021 
х 30 Збірник тез ні 

2. 

Наукова студентська 

конференція за 

результатами науково-

дослідної роботи 

студентів за 2020 рік 

(секційне засідання) 

Всі кафедри факультету 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: 

pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 
х 50 Збірник тез ні 

mailto:kaf-eted@pdaa.edu.ua
mailto:pdaa_fof@ukr.net
http://pdaa.edu.ua/
mailto:pdaa_fof@ukr.net
mailto:pdaa_fof@ukr.net
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№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон,  факс, e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  

(число, 

місяць  

рік) 

Країни-

учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідчення 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) Кафедра Факультет 

5. 

Наукова конференція 

здобувачів вищої 

освіти по 

результатам 

навчальної практики 

«Економічна теорія» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

е-mail: 

kaf-eted@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: 

pdaa_fof@ukr.net; 

сайт: 

http://pdaa.edu.ua 

Липень 

2021 
х 75 Протокол ні 

2. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.1. МІЖНАРОДНІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ  

2.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ  

2.3. МІЖВУЗІВСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.4. ВУЗІВСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

3. СЕМІНАРИ 

3.1. МІЖНАРОДНІ 

3.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

3.3. МІЖВУЗІВСЬКІ 

3.4. ВУЗІВСЬКІ 

4. ЗАСІДАННЯ «круглого столу» 

1. 

Круглий стіл за 

результатами 

навчальної практики 

«Статистика» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

е-mail: 

kaf-eted@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: 

pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  

http://pdaa.edu.ua 

Липень 

2021 
х 75 Протокол ні 

2. 

Круглий стіл 

«Стратегія фінансово- 

економічного 

розвитку суб’єкта 

господарювання» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

е-mail: 

kaf-eted@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: 

pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  

http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

2021 
х 25 Протокол ні 

 

mailto:kaf-eted@pdaa.edu.ua
mailto:pdaa_fof@ukr.net
mailto:kaf-eted@pdaa.edu.ua
mailto:pdaa_fof@ukr.net
http://pdaa.edu.ua/
mailto:kaf-eted@pdaa.edu.ua
mailto:pdaa_fof@ukr.net
http://pdaa.edu.ua/
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЯКІ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЗАМОВНИКІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ (В РОЗРІЗІ КАФЕДР)  

НА 2021 КАЛЕНДАРНИЙ РІК 

 

Узагальнюючі показники 

планування науково-дослідних робіт,  

факультету (кафедри) економічної теорії та економічних досліджень, 

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 

на 2021 рік  
 

№ 

з/п 
Найменування показників Вимір Планова кількість 

1 НДР, які будуть виконуватись за державним замовленням (держбюджетними темами) од - 

2 НДР, які будуть виконуватись за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) од - 

3 НДР, які будуть виконуватись за господарськими договорами, усього од 1 

3.1 
у т.ч., 

перехідних 
од - 

3.2 нових  од 1 

4 Консультативні (наукові) послуги, які будуть виконуватись за господарськими договорами од - 

5 НДР, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників, усього (п. 1 + п.2 + п.3 + п.4) од 1 
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Тематичний план науково-дослідних робіт  

факультету (кафедри) економічної теорії та економічних досліджень, 

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 

на 2021 рік  
 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

(дослідно-

конструкторської) 

роботи 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., 

науковий 

ступінь, 

вчене звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

(місяць, 

рік)  

Підприємство 

(організація), 

що буде 

фінансувати 

роботу; місце 

знаходження 

Очікувані наукові результати  

в плановому році  

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра економічної теорії та економічних досліджень 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, 

які будуть виконуватись за державним замовленням (держбюджетними темами) - відсутні 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, 

які будуть виконуватись за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) - відсутні 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, які будуть виконуватись за господарськими договорами  

1 Стратегія 

фінансово-

економічного 

розвитку суб’єкта 

господарювання 

Тютюнник 

Юрій 

Михайлович, 

к.е.н., доцент 

Дорогань-Писаренко Людмила 

Олександрівна, к.е.н., професор, 

Рудич Алла Іванівна, к.е.н., 

доцент Дорошенко Андрій 

Петрович, к.е.н., доцент 

Єгорова Олена Володимирівна, 

к.е.н., доцент 

Кононенко Жанна Андріївна 

Кончаковський Євген Олегович, 

к.е.н., доцент 

Песцова-Світалка Оксана 

Станіславівна, к.е.н., доцент 

Чіп Людмила Олександрівна, 

к.е.н., доцент 

березень – 

листопад 

2021 р. 

 Надання рекомендацій в межах 

предмету проведення 

консультації у вигляді  звітної 

документації: 

 -  висновків за результатами 

досліджень; 

- заключного звіту про виконання 

науково-дослідної роботи. 

На підтвердження факту надання 

замовнику консультації 

складається Акт прийому-

передачі наданої послуги, який 

підписують сторони договору. 

Заплановано до виконання консультативних (наукових) послуг, які будуть виконуватись за господарськими договорами - відсутні 
 

 

Завідувач кафедри, к.е.н., доцент                                                Алла РУДИЧ 

 


