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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 9 

з них, 

кандидатів наук 
9 

докторів наук - 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 3 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
1 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) - 

 з них, із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього - 

5 захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього - 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Науково-дослідні роботи, що виконувались  
Кількість, 

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього (1.1.+ 1.2.) - 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 1 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг - 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 1 

4.1. 
з них, 

завершених  
- 

4.2. перехідних  1 

4.3. нових  - 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 1 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
1 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) - 

5.3.                                         перехідних 1 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 23 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
18 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  5 

2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) Scopus – 4, Web of Science – 1 (1 стаття індексується у  базах). 
4 

3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 
4 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) (Google academia) 77 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 3 

6. 
кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор 
- 

7. опубліковано монографій, усього - 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 5 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
1 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 3 
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№ з/п Показники Кількість, одиниць 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) - 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель - 

12. отримано свідоцтв авторського права 5 

13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) - 

13.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) - 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій - 
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№ з/п Показники Кількість, одиниць 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) - 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій - 

16. 
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.) 
- 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

17. 
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.) 
- 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 1 
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2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутні. 
 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки (ПІБ, 

науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами, економічний, соціальний 

ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата 

акту 

впровад-

ження / 

* 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від впровадження 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1.       

 

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – 

відсутня. 

 

2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/п 

Автори розробки (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 
Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання 

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

1.  
Nina Khumarova, Andrii Doroshenko, Inna 

Ukhanova, Тetiana Matiuk, Vasyl Kopytko and 

Olha Poluiaktova,  

The Impact of International Labour 

Migration on the Socio-Economic 

Development of the Region.  

International Journal of 

Management 
11 (5), 2020, pp. 618-630. 

2.  
Svitlana Tiutiunnyk, Yurii Tiutiunnyk, Nelia 

Kondukotsova and Olha Karpenko,  

Risk-Oriented Approach in the 

Development of Innovative Strategies for 

the Development of Industrial Enterprises.. 

International Journal of 

Management 
11 (6), 2020, pp. 874-881. 

3.  
Yasnolob Ilona, Tetyna Chayka, Tetiana Diadyk, 

Alla Rudych, Oleksandr Bezkrovnyi, Viktoriia 

Danylenko, lyudmyla Shulga, Alla Svitlychna.  

Human Factor in the Creation and 

Development of Energy Independent and 

Energy Efficient Rural Settlements.  

Jornal of Environmental 

Management and Tourism 
(Volume X, Fall), 5(37): 

1029-1036. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     
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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 - відсутні. 
 

№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового 

конкурсу, джерело 

фінансування 

Результати участі в науковому 

конкурсі (подана заявка / отримано 

фінансування на __ тис. грн) 
1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1     

Міжнародні наукові конкурси 

1     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 5 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших 1 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 1 

2.1. 
з них, 

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 1 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів - 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 7 

5 Участь в експертних радах, журі 1 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах - 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

8 Інше (вказати) - 
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3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді: 
 

№ 

з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська 

тощо) наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1.  Конференція, всеукраїнська 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

сучасної економічної науки», Полтава, ПДАУ. 
8 грудня 2020 р. 

2.  Конференція, вузівська  

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2019 р., Полтава, ПДАА. Секція факультету обліку та фінансів. 

22-23 квітня 2020 р. 

Студентські наукові заходи 

1.  Конференція, вузівська  
Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії. 

Секція факультету обліку та фінансів. 
16-17 квітня 2020 р. 

 

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 
 

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 

наукових конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених 

радах тощо) 

Дата  участі 

 

1 2 3 4 

1 Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., 

професор,  

Рудич А.І., к.е.н., доцент, Єгорова 

О.В., к.е.н., доцент  

Організаційний комітет ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні питання сучасної економічної науки». Участь у редакційній 

колегії матеріалів конференції. 

8 грудня 2020 р. 

2 Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., 

професор,  

Єгорова О.В., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет науково-практичної конференції професорсько-

викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2019 році. Секція факультету обліку та фінансів. 

Участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 

22-23 квітня 

2020 р. 

3 Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., 

професор 

Організаційний комітет ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціально-орієнтованій системі управління підприємством». Участь у 

31 березня 2020 р. 
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1 2 3 4 

редакційній колегії матеріалів конференції. 

4 Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., 

професор 

Організаційний комітет студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії. Секція факультету обліку та фінансів. Участь у 

редакційній колегії матеріалів конференції. 

16-17 квітня 

2020 р. 

5 Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., 

професор 

Організаційний комітет ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю», присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії. 

Участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 

23 квітня 2020 р. 

6 Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., 

професор 

Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції 

««Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика». 

14 травня 2020 р. 

7 Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., 

професор 

Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції (з 

міжнародною участю). «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах 

інституціональних змін». Участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 

22 жовтня 2020 р. 

8.  Єгорова О.В., к.е.н., доцент Участь в експертній Раді наукової роботи колективу молодих вчених 

Полтавської державної аграрної академії, що виконуватиметься за рахунок 

видатків загального фонду державного бюджету за темою: «Концепція 

інвестиційного й фінансово-кредитного забезпечення техніко-технологічного 

оновлення і розвитку аграрного виробництва як складової продовольчої та 

економічної безпеки». 

вересень 2020 р. 

 

3.4.  Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо – відсутні. 
 

№ 

з/п 

Учасники  (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати 

участі (диплом, 

грамота, угода 

про співпрацю) 
1 2 3 4 

1    
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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 Радою, усього 
- 

3 
Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього - 

4 
Співробітництво із  закордонними організаціями, усього - 

 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім 

обладнанням, тощо ) – відсутні. 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1    

 

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

академії наук України та національних галузевих академій наук – відсутні. 
 

№ з/п 
Назва наукової установи-

партнера 

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 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1     
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4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською Радою, спрямовані на 

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб – відсутні. 
 

№ 

з/п 

Назва 

наукової 

установи-

партнера 

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 

Практичні результати 

від співробітництва 

1     

 
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 науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку). 

 

Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 

формою: – відсутні. 

№ 

з/п 

Країна 

партнер 

Назва наукової 

установи 

партнера 

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 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1      

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      
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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 Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 7 

з них,  

самостійно студентами 
5 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 2 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 3 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 3 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 
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Розділ 6. ІНШЕ 
 

2020 р. здійснювалась науково-дослідна робота, що фінансувалася за господарськими договорами із замовниками (договір від 5 червня 

2020 р. № 10, замовник – Приватне підприємство «Транс-Буд», сума фінансування 31200,0 грн), на тему «Стратегія фінансово-економічного 

розвитку суб’єкта господарювання». Науковий керівник – Тютюнник Ю.М., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри.  

Основні результати науково-дослідної роботи з формування стратегія фінансово-економічного розвитку суб’єкта господарювання: 

 - дана комплексна оцінка фінансово-господарської діяльності та фінансового стану підприємства з використанням методів 

моделювання та прогнозування;  

- впроваджено систему моніторингу показників фінансового стану з метою підвищення ефективності оперативного та стратегічного 

управління підприємством;  

- запропонована методика оцінка потреби у факторах виробництва, що враховує особливості виробничого потенціалу підприємства;  

- обґрунтована величина дисконтної ставки для розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних проектів;  

- проаналізована ефективність запропонованих інвестиційних проектів; 

- визначена оптимальна модель енергозбереження для підприємства; 

- розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності використання кадрового потенціалу, пошуку мотивації та стимулювання в 

системі кадрової політики підприємства;  

- розроблена стратегія підвищення економічної стійкості компанії шляхом диверсифікації виробничої діяльності;  

- проаналізовані тенденції цін на комерційну нерухомість на первинному та вторинному ринку;  

- налагоджена система зміни стратегії підприємства під впливом еластичності ринкової пропозиції;  

- запропонована можливість застосування в діяльності підприємства реінжиніринга бізнес-процесів;  

- проаналізовані фінансово-кредитна та інвестиційна складові інноваційної діяльності підприємства;  

- сформовано перспективний план впровадження інновацій у діяльність підприємства. 
Виконання робіт підтверджено Актом здачі-приймання науково-дослідних робіт. 

Результати досліджень відображені у колективній монографії, фахових та інших виданнях науково-методичних збірників і журналів, у 

виступах на науково-практичних і навчально-методичних конференціях, семінарах, проблемних лекціях, окремі питання досліджень 

відображені у науково-тематичних збірниках, методичних рекомендаціях і методичних розробках. 

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Дебатний клуб», керівник – к.е.н., доцент Кончаковський Є.О. 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

Викладачі кафедри не використовують можливості наукових стажувань та грантових програм для запозичення новаторських підходів 

до наукової роботи, підготовки статей у наукові видання, що відповідають власним науковим інтересам і відбивають передові позиції 

установи, де відбувається стажування. У зв’язку з цим, доцільно для кожної кафедри запланувати та виконати у наступному році підготовку 

щонайменше однієї заявки на отримання особистого або колективного гранту на проведення наукових досліджень від українських та 

міжнародних організацій і фондів. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді – відсутні. 

 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді – 5. 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій, 

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді. 
 

№ 

з/п 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії – відсутні 

 . 

Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1.  
Кононенко Ж.А., Яременко А.С. Енергозберігаючі технології, їх ефективність. Стратегічні пріоритети соціально-економічного 

розвитку України: кол. моног. /за ред. Столярова В.Ф. , Фролової Г.І. Київ: Талком, 2020. с. 228-236 

2.  
Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А. Стратегічні аспекти енергозабезпечення випереджаючого інноваційного 

розвитку економіки. Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія. С. 31-43.  

3.  

Kononenko Zh., Hrybovska Y. M., Khodakivska L. O. Execution of transactions with fixed assets as expression of accounting professional 

competence. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors: Lyubomira 

Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. 552p. P. 189-199.  

4.  

Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Факторно-фінансові оцінки у стратегічному управлінні прибутковістю суб’єктів малого 

підприємництва. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України: кол. моног. / за ред. Столярова В.Ф., Фролової Г.І. 

Київ: Талком, 2020. С. 216-228. 

5.  

Романченко Ю.О., Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Реалізація туристичних товарів і послуг: обліково-аналітичний аспект. 

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України: колективна монографія / за ред. Антошкіної Л.І., Рунчевої Н.В., 

Горячої О.Л.  Київ: Талком, 2020. С. 131-142. 
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ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді - відсутні 

№ 

з/п 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

Підручники 

1 . 

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді. 

№ з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

Навчальні посібники  

1.  
Дорогань-Писаренко Л., Безкровний О., Лега О., Песцова-Світалка О. Університетська освіта: навч. посіб. Полтава: ПДАА, 2020. 

142 c. 

2.  
Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 

2020. 434 с. 

3.  Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Рудич А.І. Статистика: навч. посіб. Полтава, 2020. 308 с. (у друці) 

 

ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді. 
 

№ 

з/п 
Назва документу Вид документа  

Дата 

набуття 

чинності 

Власник 

охоронного 

документа 

Винахідник 

 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1.       

Свідоцтва авторського права 

1.  

А. с. № 96568 Стаття «Фактори 

зміни величини фінансових 

результатів підприємства» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 

10.03.2020 р. Кононенко Ж.А., 

Грибовська Ю.М., 

Ходаківська Л.О.  

 

2.  

А. с. № 97694 Стаття 

«Економічна інформація як 

інструмент управління» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 

10.03.2020 р. Кононенко Ж.А., 

Ходаківська Л.О., 

Грибовська Ю.М.  
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1 2 3 4 5 6 

3.  

А. с. № 96570 Стаття «Доку-

ментування та облік ліквідації 

багаторічних насаджень» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 

10.03.2020 р. Грибовська Ю.М., 

Кононенко Ж.А., 

Ходаківська Л.О.  

 

4.  

А. с. № 96571 Стаття «Modern 

innovative technologies in ware-

house inventory management» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 

10.03.2020 р. Ходаківська Л.О., 

Грибовська Ю.М., 

Кононенко Ж.А. 

 

5.  

А. с. № 96572 Стаття «Облік 

довгострокових біологічних 

активів рослинництва» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 

10.03.2020 р. Грибовська Ю.М., 

Ходаківська Л.О., 

Кононенко Ж.А. 

 

 

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді додається на 81 арк. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна_______ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________професор_____________________________ 

Посада ___________професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень___ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., професор.  

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово-

економічного розвитку 

суб’єкта господарювання». 

Строки виконання : 

2020-2020. 

Договір  

від 5 червня 

2020 р. № 10, 

замовник – 

Приватне 

підприємство 

«Транс-Буд» 

31200,0, в т.ч. 

Дорогань-

Писаренко 

Л.О., 4000,0 

31200,0, в т.ч. 

Дорогань-

Писаренко 

Л.О., 4000,0 

За результатами проведення НДР дана комплексна 

оцінка фінансового стану підприємства, розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та  

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 рр. 

Виконання робіт підтверджено Актом здачі-приймання 

науково-дослідних робіт. 

1 

Перехідні /* (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені – відсутні. 

1       

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

відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

 

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 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Перехідні 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  - 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Дорогань-Писаренко Л.О., Дорошенко А.П., Скубій В.О. 

Безробіття в Україні: сутність та основні тенденції. Приазовський 

економічний вісник. 2020. № 2(19). С. 3-8. DOI: 

https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-1. 

2. Томілін О.О., Дорогань-Писаренко Л.О. Банківське кредитування 

аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання/ 

Інтелект XXI століття. Серія «Економічні науки». Київ: 

3 

https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-1
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1 2 3 4 5 

Національний університет харчових технологій. 2020, № 3, С. 112-

116.  

3. Дорогань-Писаренко Л.О., Єгорова О.В., Панченко І.Г. 

Особливості аналізу ефективності впровадження технологічних 

інновацій в сільському господарстві. Nauka innov. 2020. Т. 16, № 3. 

С. 27-38.  DOI: https://doi.org/10.15407/scin16.03.027. URL: 

http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf. 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1. Dorohan-Pysarenko, L., Yehorova, O., and Panchenko I. The Features 

of Analysis of Efficiency of Implementation Technological Innovations in 

Agriculture. Sci. innov. 2020. V. 16, no. 3. P. 25-35. DOI: https:// doi.org/ 

10.15407/scin16.03.025. URL: http://scinn-eng.org.ua/sites/default/files/ 

pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf (Scopus, Web of science) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) GoogleАкадемія – 20. 
20 

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; - 

https://doi.org/10.15407/scin16.03.027
http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf
http://scinn-eng.org.ua/sites/default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf
http://scinn-eng.org.ua/sites/default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf
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1 2 3 4 5 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

1. Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. 

Фінансовий аналіз: навч. посіб. Полтава: Видавництво 

ПП «Астрая», 2020. 434 с. 

2. Дорогань-Писаренко Л., Безкровний О., Лега О., Песцова-

Світалка О. Університетська освіта: навч. посіб. Полтава: 

ПДАА, 2020. 142 c. 

3. Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Рудич А.І. 

Статистика: навч. посіб. Полтава, 2020. 308 с. (у друці) 

3 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 
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          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 
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          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 

1. Збірник наукових праць науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 р. (22-23 

квітня 2020 р., Полтава). Полтава, ПДАА. 29,1 др. арк. 

2. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та 

контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. м. Полтава, 31 березня 2020 року. Полтава, 2020. 474 с. 

3. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І. Полтава: 

5 
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РВВ ПДАА, 2020. 23,9 др. арк. 

4. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної 

академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) 29,94 др. арк. 

5. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інститу-

ціональних змін: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020 

р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. 788 с. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і 

міжкультурна комунікація: теорія та практика. 14 травня 2020 року 

м. Полтава. 

7. «Актуальні питання сучасної економічної науки»: матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 8 грудня 2020 р. 

Полтава, ПДАА. 

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

наукових премій 
- 

 

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 ) – відсутні. 

 

 1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) - відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  
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2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 5 

з них,   

самостійно студентами 

1. Гура В. В., Залушна Ю.О. Теоретичні основи управління дебіторською заборгованістю підприємства. Економіка і 

підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] : збірник наукових 

праць за результатами наукової роботи факультету обліку та фінансів. ПДАА. Вип. 20. Том 1. Полтава, 2020. С. 14-17. 

2. Мірко С.М., Іванченко В.Г. Забезпеченість запасами як елемент виробничого потенціалу підприємства. Економіка і 

підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] : збірник наукових 

праць за результатами наукової роботи факультету обліку та фінансів. Полтава : ПДАА. Вип. 20. Том 1.  Полтава, 2020. С. 

18-21. 

3. Бех Н.І., Грязіна А.А. Грошові кошти підприємства як інструмент платоспроможності. Економіка і підприємництво: 

організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] : збірник наукових праць за результатами 

наукової роботи факультету обліку та фінансів ПДАА. Вип. 20. Том 1.  Полтава, 2020. С. 7-10.  

4. Байкеніч Я.С., Кушніренко М.І. Сутність та управління кредиторською заборгованістю. Економіка і підприємництво: 

організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] : збірник наукових праць за результатами 

наукової роботи факультету обліку та фінансів ПДАА. Вип. 20. Том 1. Полтава, 2020. С. 10-13. 

4 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 
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1 2 3 

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 - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-дослідних 

робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. 
з них: 

 – Всеукраїнських олімпіад 
- 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ______Дорошенко Андрій Петрович___________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Дорошенко А.П., к.е.н., 

доцент.  

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово-

економічного розвитку 

суб’єкта господарювання». 

Строки виконання : 

2020-2020. 

Договір  

від 5 червня 

2020 р. № 

10, 

замовник – 

Приватне 

підприємств

о «Транс-

Буд» 

4000,0 

 

4000,0 

 

За результатами проведення НДР розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та  

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 рр. 

Зокрема, проаналізовані фінансово-кредитна та 

інвестиційна складові інноваційної діяльності 

підприємства; сформований перспективний план 

впровадження інновацій у діяльність підприємства. 

Виконання робіт підтверджено Актом здачі-приймання 

науково-дослідних робіт. 

1 

Перехідні /* (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені – відсутні. 

1       

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

відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

 

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 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Перехідні 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 5. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

6. кількість публікацій (статей), усього  4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Єгорова О. В., Дорошенко А. П., Кононенко Ж. А. Фактори 

розвитку фінансової кризи аграрних підприємств. Modern Economics. 

2020. № 20(2020). С. 99-104. 

2. Дорошенко А. П., Єгорова О. В., Дорошенко О. О. Сучасні 

особливості інфляції в Україні та методи її стримування. Ефективна 

економіка. 2020. № 4. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7761. 

4 
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1 2 3 4 5 

3. Дорогань-Писаренко Л.О., Дорошенко А. П., Скубій В.О. 

Безробіття в Україні: сутність та основні тенденції. Приазовський 

економічний вісник. 2020. № 2(19). С. 3-8. 

4. Дорошенко А. П., Дорошенко О. О., Кончаковський Є.О. Валовий 

внутрішній продукт України: рівень та перспективи зростання. 

Причорноморські економічні студії, 2020, Випуск 52 Частина 1. 

С. 72-77. 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 

7. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1. Nina Khumarova, Andrii Doroshenko, Inna Ukhanova, Тetiana Matiuk, 

Vasyl Kopytko and Olha Poluiaktova, The Impact of International Labour 

Migration on the Socio-Economic Development of the Region. 

International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 618-630. 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

8. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) GoogleАкадемія – 8. 
8 

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 - 
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1 2 3 4 5 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 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; - 
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17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 
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20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо 

- 

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

наукових премій 
- 

 

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 ) – відсутні. 

 

 1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) - відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  
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2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

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 - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. 
з них: 

 – Всеукраїнських олімпіад 
- 
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1 2 3 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Єгорова Олена Володимирівна____________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Єгорова О.В., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово-

економічного розвитку суб’єкта 

господарювання». 

Строки виконання : 

2020-2020. 

Договір  

від 5 червня 

2020 р. № 10, 

замовник – 

Приватне 

підприємство 

«Транс-Буд» 

31200,0, 

в т.ч. 

Єгорова 

О.В. 

4000,0 

31200,0 

в т.ч. 

Єгорова 

О.В. 

6800,0 

За результатами проведення НДР розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та  

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 рр. 

Зокрема, запропонована методика оцінка потреби у 

факторах виробництва, що враховує особливості 

виробничого потенціалу підприємства; проаналізована 

ефективність запропонованих інвестиційних проектів; 

проаналізовані тенденції цін на комерційну нерухомість 

на первинному та вторинному ринку. Виконання робіт 

підтверджено Актом здачі-приймання науково-

дослідних робіт. 

1 

Перехідні /* (у переліку) – відсутні. 

1       

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені – відсутні. 

1       

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

відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

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 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Перехідні 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Дорошенко А.П., Єгорова О.В., Дорошенко О.О. Сучасні 

особливості інфляції в Україні та методи її стримування. Ефективна 

економіка. 2020. № 4. С. 27-38. URL: http://www.economy.nayka. 

com.ua/?op=1&z=7761. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.50. 

2. Єгорова О.В., Дорошенко А.П., Кононенко Ж.А. Фактори розвитку 

фінансової кризи аграрних підприємств. Modern economics. 2020. 

3 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.50
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1 2 3 4 5 

№ 20(2020). С. 99-104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20 
(2020)-16. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/en/factors-of-the-

development-of/.  

3. Дорогань-Писаренко Л.О., Єгорова О.В., Панченко І.Г. Особли-

вості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в 

сільському господарстві. Nauka innov. 2020. Т. 16, № 3. С. 27-38. 

DOI: https://doi.org/10.15407/scin16.03.027. URL: http://scinn.org.ua/ 

sites/default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf. 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

Dorohan-Pysarenko, L., Yehorova, O., and Panchenko I. The Features of 

Analysis of Efficiency of Implementation Technological Innovations in 

Agriculture. Sci. innov. 2020. V. 16, no. 3. P. 25-35. DOI: https:// 

doi.org/10.15407/scin16.03.025. URL: http://scinn-eng.org.ua/sites/ 

default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf (Scopus, Web of 

science) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ)  GoogleАкадемія - 5 
5 

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 - 

https://doi.org/10.31521/modecon.V20%20(2020)-16
https://doi.org/10.31521/modecon.V20%20(2020)-16
https://doi.org/10.15407/scin16.03.027
http://scinn.org.ua/
http://scinn-eng.org.ua/sites/%20default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf
http://scinn-eng.org.ua/sites/%20default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf
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1 2 3 4 5 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Рудич А.І. Статистика: 

навч. посіб. Полтава, 2020. 308 с. (у друці) 

1 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 
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1 2 3 4 5 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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1 2 3 4 5 

          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; 

1. Науковий секретар ІІІ Всеукраїнської конференції «Актуальні 

питання сучасної економічної науки», 8 грудня 2020 р. Полтава, 

ПДАА. 

2. Науковий секретар секції факультету обліку та фінансів. науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу ПДАА, 

22-23 квітня 2020 р., Полтава, ПДАА. 

3. Участь в експертній Раді наукової роботи колективу молодих 

вчених Полтавської державної аграрної академії, що 

виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного 

бюджету за темою: «Концепція інвестиційного й фінансово-

кредитного забезпечення техніко-технологічного оновлення і 

розвитку аграрного виробництва як складової продовольчої та 

економічної безпеки». Вересень 2020 р. 

3 

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

наукових премій 
- 
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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 ) – відсутні. 

 

 1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) - відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові – відсутні. 

 

2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

1. Дорогань-Писаренко Л.О., Єгорова О.В., Панченко І.Г. Особливості аналізу ефективності впровадження 

технологічних інновацій в сільському господарстві. Nauka innov. 2020. Т. 16, № 3. С. 27-38.  DOI: 

https://doi.org/10.15407/scin16.03.027. URL: http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2020/N3/Dorohan-Pysarenko.pdf. 

1 

з них,   

самостійно студентами 
- 

https://doi.org/10.15407/scin16.03.027
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1 2 3 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 2 

3.1. 

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР. 

Палій М.М. 071ОО_бд_2016., Мауер Д.Р. 072ФБСС_бд_2016. Наукова робота «Особливості оцінки ймовірності 

банкрутства підприємств аграрної сфери». ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

напрямом «Управління фінансово-економічною безпекою», Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, 11 березня 2020 р. 

2 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. 
з них: 

 – Всеукраїнських олімпіад 
- 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ______Кононенко Жанна Андріївна___________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 
 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Кононенко Ж.А., к.е.н., 

доцент.  

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово-

економічного розвитку 

суб’єкта господарювання». 

Строки виконання : 

2020-2020. 

Договір  

від 5 червня 

2020 р. № 10, 

замовник – 

Приватне 

підприємство 

«Транс-Буд» 

31200,0, в т.ч.  

Кононенко 

Ж.А. 2800,0 

 

31200,0, в т.ч.  

Кононенко 

Ж.А. 2800,0 

 

За результатами проведення НДР розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та  

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 рр. 

Зокрема, визначена оптимальна модель енерго-

збереження для підприємства. 

Виконання робіт підтверджено Актом здачі-приймання 

науково-дослідних робіт. 

1 

Перехідні /* (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені – відсутні. 

1       

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

відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

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 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Перехідні 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  5 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Кононенко Ж.А., Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. Економічна 

інформація як інструмент управління підприємством. Modern 

Economics. 2020. № 19. С. 83–87. URL: 

https://modecon.mnau.edu.ua/issue/19-2020/kononenko.pdf. 

2. Кононенко Ж.А., Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. Фактори 

зміни величини фінансових результатів підприємства. Інвестиції: 

практика та досвід. 2020. № 1. С. 27-32. URL: 

5 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://modecon.mnau.edu.ua/issue/19-2020/kononenko.pdf
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1 2 3 4 5 

http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf. 

3. Єгорова О.В., Дорошенко А.П., Кононенко Ж.А. Фактори розвитку 

фінансової кризи аграрних підприємств. Modern Economics. 2020. 

№20, 99-104. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/factors-of-the-

development-of/. 

4. Ходаківська Л. О., Кононенко Ж.А., Грибовська Ю. М. Modern 

innovative technologies in warehouse inventory management. Економічні 

горизонти. 2020. № 1(12). С. 4–14. URL: 

http://eh.udpu.edu.ua/article/view/203809. 

5. Песцова-Світалка О.С., Кононенко Ж.А. Теорія і практика 

державного регулювання природних монополій в Україні. 

Приазовський економічний вісник. Електронний науковий 

журнал. 2020. Випуск № 6(23). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-21. 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf
https://modecon.mnau.edu.ua/factors-of-the-development-of/
https://modecon.mnau.edu.ua/factors-of-the-development-of/
http://eh.udpu.edu.ua/article/view/203809
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-21
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1 2 3 4 5 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Кононенко Ж.А., Яременко А.С. Енергозберігаючі технології, їх 

ефективність. Стратегічні пріоритети соціально-економічного 

розвитку України: кол. моног. /за ред. Столярова В.Ф. , Фролової Г.І. 

Київ: Талком, 2020. с. 228-236 

2. Перебийніс В.І., Рогоза М.Є., Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А. 

Стратегічні аспекти енергозабезпечення випереджаючого 

інноваційного розвитку економіки. Управління стратегіями 

випереджаючого інноваційного розвитку: монографія. С. 31-43. URL: 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/files/mono-svir2020.pdf 

3. Kononenko Zh., Hrybovska Y. M., Khodakivska L. O. Execution of 

transactions with fixed assets as expression of accounting professional 

competence. Professional competencies and educational innovations in 

the knowledge economy: collective monograph / Editors: Lyubomira 

Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House 

ACCESS PRESS, 2020. 552p. P. 189–199. URL: https://access-

bg.org/monograph/monograph-professional-competencies.pdf 

3 

у т.ч., за кордоном;  

1. Kononenko Zh., Hrybovska Y. M., Khodakivska L. O. Execution of 

transactions with fixed assets as expression of accounting professional 

competence. Professional competencies and educational innovations in the 

knowledge economy: collective monograph / Editors: Lyubomira Popova, 

Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS 

PRESS, 2020. 552p. P. 189–199. URL: https://access-

bg.org/monograph/monograph-professional-competencies.pdf. 

1 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.buhoblic.puet.edu.ua/files/mono-svir2020.pdf
https://access-bg.org/monograph/monograph-professional-competencies.pdf
https://access-bg.org/monograph/monograph-professional-competencies.pdf
https://access-bg.org/monograph/monograph-professional-competencies.pdf
https://access-bg.org/monograph/monograph-professional-competencies.pdf
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1 2 3 4 5 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права 

1. А. с. № 96568 Стаття «Фактори зміни величини фінансових 

результатів підприємства» Кононенко Ж.А., Грибовська Ю.М., 

Ходаківська Л.О. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України); заявка від 14.02.2020 № 97693; 

дата реєстрації 10.03.2020. 

2. А. с. № 97694 Стаття «Економічна інформація як інструмент 

управління» Кононенко Ж.А., Ходаківська Л.О., Грибовська Ю.М. 

(свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України) № 96569; заявка від 14.02.2020; дата 

реєстрації 10.03.2020. 

3. А. с. № 96570 Стаття «Документування та облік ліквідації 

багаторічних насаджень» Грибовська Ю.М., Кононенко Ж.А., 

Ходаківська Л.О. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України); заявка від 14.02.2020 № 97695; 

дата реєстрації 10.03.2020. 

4. А. с. № 96571 Стаття «Modern innovative technologies in warehouse 

inventory management» Ходаківська Л.О., Грибовська Ю.М., 

Кононенко Ж.А. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України); заявка від 14.02.2020 № 97696; 

дата реєстрації 10.03.2020. 

5. А. с. № 96572 Стаття «Облік довгострокових біологічних активів 

рослинництва» Грибовська Ю.М., Ходаківська Л.О., Кононенко Ж.А. 

5 
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1 2 3 4 5 

(свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України); заявка від 14.02.2020 № 97697; дата 

реєстрації 10.03.2020. 

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)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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1 2 3 4 5 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо 

- 

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

наукових премій 
- 
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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 ) – відсутні. 

 

 1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) - відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

     

 

2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

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 - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. 
з них: 

 – Всеукраїнських олімпіад 
- 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ______Кончаковський Євген Олегович________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук___________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент______________________________ 

Посада ___доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_(0,75 ставки) 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Кончаковський Є.О, к.е.н., 

доцент.  

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово-

економічного розвитку 

суб’єкта господарювання». 

Строки виконання : 

2020-2020. 

Договір  

від 5 червня 

2020 р. № 10, 

замовник – 

Приватне 

підприємство 

«Транс-Буд» 

31200,0, в т.ч.  

Кончаковськи

й Є.О. 2000,0 

 

31200,0, в т.ч.  

Кончаковський 

Є.О. 2000,0 

 

За результатами проведення НДР розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та  

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 рр. 

Зокрема, розроблені рекомендації щодо підвищення 

ефективності використання кадрового потенціалу, 

пошуку мотивації та стимулювання в системі кадрової 

політики підприємства. 

Виконання робіт підтверджено Актом здачі-приймання 

науково-дослідних робіт. 

1 

Перехідні /* (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені – відсутні. 

1       

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

відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

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 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Перехідні 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  - 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Дорошенко А. П., Дорошенко О. О., Кончаковський Є.О. Валовий 

внутрішній продукт України: рівень та перспективи зростання. 

Причорноморські економічні студії, 2020, Випуск 52 Частина 1. 

С. 72-77. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 
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1 2 3 4 5 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

3 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

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 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
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1 2 3 4 5 

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)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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1 2 3 4 5 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо 

- 

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

наукових премій 
- 
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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 ) – відсутні. 

 

 1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) - відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

     

 

2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

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 - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. 
з них: 

 – Всеукраїнських олімпіад 
- 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ______Песцова-Світалка Оксана Станіславівна__________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Песцова-Світалка О.С., 

к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово-

економічного розвитку 

суб’єкта господарювання». 

Строки виконання : 

2020-2020. 

Договір  

від 5 червня 

2020 р. № 

10, 

замовник – 

Приватне 

підприємств

о «Транс-

Буд» 

31200,0, в т.ч.  

Песцова-

Світалка О.С. 

2800,0 

 

31200,0, в т.ч.  

Песцова-

Світалка О.С. 

2800,0 

 

За результатами проведення НДР розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та  

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 рр. 

Зокрема, обґрунтована величина дисконтної ставки для 

розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних 

проектів; запропонована можливість застосування в 

діяльності підприємства реінжиніринга бізнес-процесів. 

Виконання робіт підтверджено Актом здачі-приймання 

науково-дослідних робіт. 

1 

Перехідні /* (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені – відсутні. 

1       

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

відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

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 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Перехідні 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  - 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Песцова-Світалка О.С., Кононенко Ж.А. Теорія і практика 

державного регулювання природних монополій в Україні. 

Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. 

2020. Випуск № 6(23). 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 
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1 2 3 4 5 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

Дорогань-Писаренко Л., Безкровний О., Лега О., Песцова-Світалка 

О. Університетська освіта: навч. посіб. Полтава: ПДАА, 2020. 142 c. 

1 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
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1 2 3 4 5 

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)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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1 2 3 4 5 

          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 

- 
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1 2 3 4 5 

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

наукових премій 
- 

 

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 ) – відсутні. 

 

 1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) - відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

     

 

2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

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 - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. 
з них: 

 – Всеукраїнських олімпіад 
- 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Рудич  Алла  Іванівна____________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Рудич А. І., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово- 

економічного розвитку 

суб’єкта господарювання». 

Строки виконання : 

2020-2020. 

Договір 

від 5 червня 

2020 р.  

№ 10, 

замовник – 

Приватне 

підприємство 

«Транс-Буд» 

31200,0 грн 

в т.ч. 

Рудич А.І. 

4000,0 грн 

31200,0 грн 

в т.ч. 

Рудич  

А.І. 

4000,0  

грн 

За результатами проведення НДР розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та 

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 рр. 

Зокрема, дана комплексна оцінка фінансово-господарської 

діяльності підприємства з використанням методів 

моделювання та прогнозування; розроблена стратегія 

підвищення економічної стійкості компанії шляхом 

диверсифікації виробничої діяльності; 

Виконання робіт підтверджено Актом здачі-приймання  

науково-дослідних робіт. 

1 

Перехідні /* (у переліку) – відсутні. 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1       

Перехідні – відсутні. 
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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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні - відсутні. 

 

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 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

 1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

 
2 
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1 2 3 4 5 

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Рудич А.І. Статистична оцінка стану та тенденцій розвитку ринку 

молокопродукції України. Економ. наук.-практ. збірн. Причорноморсь-

кі економічні студії. Вип. 2020.Одеса.2020.  URL:  www.bses.in.ua 

2. Рудич А.І. Продовольчої безпека Полтавського регіону: стан, 

тенденції, екстраполяція. Галицький економічний вісник. Вип. 

Ужгород. 2020. galician.visnyk@gmail.com  (подано до друку).   

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1. Alla Rudych.  Human Factor in the Creation and Development of 

Energy Independent and Energy Efficient Rural Settlements. / Yasnolob 

Ilona, Tetyna Chayka, Tetiana Diadyk, Alla Rudych, Oleksandr 

Bezkrovnyi, Viktoriia Danylenko, lyudmyla Shulga, Alla Svitlychna // 

Jornal of Environmental Management and Tourism, (Volume X, Fall), 

5(37): 1029-1036. DOI: 10.14505/ jemt.v10.5(37)  Scopus 

1 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ)  GoogleАкадемія - 8 
8 

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 - 

http://bses.in.ua/
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1 2 3 4 5 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Рудич А.І. Статистика: 

навч. посіб. Полтава, 2020. 308 с. (у друці) 

1 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,   - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 
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1 2 3 4 5 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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1 2 3 4 5 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 

Подяка Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2020 р. 

1 

 

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 ) – відсутні. 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      
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2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

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 - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 3 

5.1. 

з них: – Всеукраїнських олімпіад 

1. Павловська Тетяна Сергіївна, 071ОО_бд_21_2018 I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика». 27.02.2020 р. ПДАА, кафедра економічної теорії та економічних досліджень І місце.  

2. Перч Аліна Анатоліївна, 071ОО_бд_21_2018 I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика». 

27.02.2020 р. ПДАА, кафедра економічної теорії та економічних досліджень ІІ місце. 

3. Скрипак Максим Олегович 071ОО_бд_21_2018 I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика». 27.02.2020 р. ПДАА, кафедра економічної теорії та економічних досліджень ІІІ місце. 

3 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 
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№ 

з/п 
Показники Кількість 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові Тютюнник Юрій Михайлович 

Науковий ступінь _____________ кандидат економічних наук______________ 

Вчене звання __________________ доцент_______________________________ 

Посада професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень  

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець: 

Тютюнник Ю.М., к.е.н., 

доцент. 

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово-

економічного розвитку 

суб’єкта господарювання». 

Строки виконання: 

2020-2020. 

Договір  

від 5 червня 

2020 р. № 10, 

замовник – 

Приватне 

підприємство 

«Транс-Буд» 

 

2,8 2,8 За результатами проведення НДР розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та  

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 

рр. Зокрема, впроваджено систему моніторингу 

показників фінансового стану з метою підвищення 

ефективності оперативного та стратегічного 

управління підприємством.  

1 

Перехідні /* (у переліку) 

1 
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

1       

Перехідні – відсутні. 

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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  
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1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент  

Тематика науково-дослідної роботи: 

«Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти»  

Строки виконання: 

2019 -2021 рр. 

 0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Методичні напрями 

горизонтального і вертикального аналізу руху грошових коштів 

банку. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 44. С. 209-214. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/44_2020_ukr/37.pdf. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Романченко Ю.О. Стан 

дотримання банками України економічних нормативів. Integration of 

Business Structures: Strategies and Technologies: Proceedings of the ІV 

International Scientific-practical Conference (February 21 th, 2020). 

Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. Р. 94-98. URL:  

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7595. 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1. Svitlana Tiutiunnyk, Yurii Tiutiunnyk, Nelia Kondukotsova and Olha 

Karpenko, Risk-Oriented Approach in the Development of Innovative 

Strategies for the Development of Industrial Enterprises. International 

Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 874-881. URL: 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11

_ISSUE_6/IJM_11_06_076.pdf. 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
32 

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. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Факторно-фінансові оцінки у 

стратегічному управлінні прибутковістю суб’єктів малого 

підприємництва. Стратегічні пріоритети соціально-економічного 

розвитку України: кол. моног. / за ред. Столярова В.Ф., Фролової Г.І. 

Київ: Талком, 2020. С. 216-228. 

2. Романченко Ю.О., Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Реалізація 

туристичних товарів і послуг: обліково-аналітичний аспект. 

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України: 

колективна монографія / за ред. Антошкіної Л.І., Рунчевої Н.В., 

Горячої О.Л.  Київ: Талком, 2020. С. 131-142. 

2 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

1. Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. 

Фінансовий аналіз: навч. посіб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 

2020. 434 с. 

1 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 
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у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 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)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
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          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; - 
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21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 

 

 

 

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 ) – відсутні. 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

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 - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2020 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ______Чіп Людмила Олександрівна___________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

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) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Чіп Л.О., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

«Стратегія фінансово-

економічного розвитку 

суб’єкта господарювання». 

Строки виконання : 

2020-2020. 

Договір  

від 5 червня 

2020 р. № 

10, 

замовник – 

Приватне 

підприємств

о «Транс-

Буд» 

31200,0, в т.ч.  

Чіп Л.О. 2000,0 

 

31200,0, в т.ч.  

Чіп Л.О. 2000,0 

 

За результатами проведення НДР розроблений 

комплекс рекомендацій щодо підвищення 

прибутковості, покращення фінансового стану та  

виробничого потенціалу підприємства у 2021-2023 рр. 

Зокрема, налагоджена система зміни стратегії 

підприємства під впливом еластичності ринкової 

пропозиції. 

Виконання робіт підтверджено Актом здачі-приймання 

науково-дослідних робіт. 

1 

Перехідні /* (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені – відсутні. 

1       

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

відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

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 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Перехідні 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Чіп Л.О., Писаренко С.В., Михайлова О.С. Формування конкурен-

тоспроможного аграрного сектору на мікро- та макрорівнях. При-

чорноморські економічні студії. Випуск 50(1). Одеса 2020. С. 86-92. 

2. Чіп Л.О. Макроекономічна кон’юктура аграрного ринку в умовах 

економічної нестабільності. Вчені записки Таврійського національ-

ного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і 

управління. Том 31 (70). № 4, частина 1. Київ 2020. С. 74-78. Index 

4 



 96 

1 2 3 4 5 

Copernicus (категорія Б). 

3. Ларіна Т.Ф., Дорофеєв О.В., Чіп Л.О., Рой О.В. Оцінювання 

експортного потенціалу підприємства на основі розрахунку 

інтегрального показника його розвитку. Український журнал 

прикладної економіки. 2020. Том 5. № 1. С. 123-132. DOI: 

https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-15. 

4. Чіп Л.О. Перспективи макроекономічного розвитку аграрного 

сектору. Причорноморські економічні студії. Випуск 50(1). Одеса 

2020. С. 68-72.  

за кордоном (у міжнародних виданнях) 

1. Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О. Якісні житлові 

умови – запорука здоров’я та довголіття людини: європейський 

досвід. Perspectives of world science and education. Abstracts of VI 

international scientific and practical conference February 26-28, Osaka, 

2020. P. 564-568. 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
3 

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; - 

https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-15


 97 

1 2 3 4 5 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 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; - 
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          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 
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20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо 

- 

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

наукових премій 
- 

 

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 ) – відсутні. 

 

 1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) - відсутні. 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  
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2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

 
1 

з них,   

самостійно студентами 

1. Олефір І.В., Бакала Ю.М. Оцінка ліквідності підприємства як інструмент оперативного моніторингу 

платоспроможності.  Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту 

та аналізу [Текст] : збірник наукових праць за результатами наукової роботи факультету обліку та фінансів 

ПДАА. Вип. 20. Том 1. Полтава, 2020. С. 21-24. 

1 

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 - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних 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.) - 

5.1. 
з них: 

 – Всеукраїнських олімпіад 
- 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 

 

 


