
                                                                                                                                              

План науково-дослідних робіт  

факультету обліку та фінансів, 

що будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2016 рік 
 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-

дослідної 

роботи 

 

Підстава до 

виконання (ви-

тяг із протоколу 

№__ засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстра-

ційний номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., 

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

(роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кафедра економічної теорії та економічних досліджень 

1 Удосконалення 

методології 

досліджень 

соціально-

економічних 

явищ на макро- 

та мікрорівні 

Витяг із 

протоколу № 6 

від 8 грудня 

2015 р. 

- Тютюнник 

Ю.М., к.е.н., 

доцент 

Дорогань-

Писаренко 

Л.О., к.е.н., 

доцент; 

Рудич А.І., 

к.е.н., доцент; 

Дорошенко 

А.П., к.е.н., 

доцент; 

Єгорова О.В., 

к.е.н., доцент; 

Кончаковський 

Є.О., к.е.н., 

доцент; 

Литвин О.Ю., 

к.е.н., доцент; 

Песцова-

Світалка О.С., 

к.е.н., доцент; 

Чіп Л.О., к.е.н., 

доцент; 

Шупик І.І., 

к.політ.н., 

доцент 

2016-2018 

рр. 
Наукові результати етапу дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на виконання робіт за 

кошти замовників; 

 участь в наукових конкурсах  з метою отримання 

фінансування (грантів, стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 підготовка та  друк наукових публікацій 

(монографій, навчальних посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних рекомендацій; 

 проведення науково-практичних конференцій: 

1) Всеукраїнська конференція «Стратегічні вектори 

соціально-економічного розвитку на мікро- та 

макрорівні»; 

2) Конференція професорсько-викладацького скла-

ду по результатам наукової діяльності за 2015 рік; 

3) Науково-методична конференція професорсько-

викладацького складу ПДАА; 

4) Наукова студентська конференція за 

результатами науково-дослідної роботи студентів; 

5) Студентська наукова конференція за підсумками 

вивчення дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності»; 

 участь в науково-практичних конференціях, друк 

тез доповідей; 

1 2 3 4 5 6 7 8 



        впровадження наукових розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 захист робіт (магістерських, кандидатських,); 

залучення до наукової роботи студентів. 
  

Завідувач кафедри економічної теорії та економічних досліджень, к.е.н., доцент        Рудич А.І. 

 

01.04.2016 р. 
                                                                                                                                               



ПРОПОЗИЦІЇ 

до тематичного плану науково-дослідних робіт 

факультету обліку та фінансів, 

що фінансуються за рахунок коштів замовників, 

на 2016 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 – не планується 

       

 

 
Завідувач кафедри економічної теорії та економічних досліджень, к.е.н., доцент        Рудич А.І. 

 

01.04.2016 р. 

 



Додаток 3 

до розпорядження ПДАА від «______» ____________ 2016 р. 

 
                                                                                                                                               

ПРОПОЗИЦІЇ 

до тематичного плану консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування 

факультету обліку та фінансів, 

що фінансуються за рахунок коштів замовників, 

на 2016 рік 

 

№ 

з/п 

Тематика 

консультацій 

Науковий керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене звання) 

Строки 

виконання 

(місяць, рік)  

Замовник, що 

фінансує роботу 

Очікувані наукові результати  

в плановому році  

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра економічної теорії та економічних досліджень 

1 Методика аналізу та 

прогнозування 

економічних 

показників суб’єктів 

господарювання 

Тютюнник Ю.М., к.е.н., 

доцент 

Дорогань-Писаренко 

Л.О., к.е.н., доцент; 

Рудич А.І., к.е.н., доцент; 

Дорошенко А.П., к.е.н., 

доцент; Єгорова О.В., 

к.е.н., доцент; 

Кончаковський Є.О., 

к.е.н., доцент; 

Литвин О.Ю., к.е.н., 

доцент; 

Песцова-Світалка О.С., 

к.е.н., доцент; 

Чіп Л.О., к.е.н., доцент; 

Шупик І.І., к.політ.н., 

доцент 

Впродовж 

року 

відповідно 

до часу 

звернення на 

консультації 

 

Проведення фінансово-

економічного аналізу 

діяльності підприємств. 

Впровадження в практику 

сучасних аналітичних прийомів 

обробки інформації з метою 

підвищення ефективності 

господарської діяльності 

 

 
Завідувач кафедри економічної теорії та економічних досліджень, к.е.н., доцент        Рудич А.І. 

 

01.04.2016 р. 


