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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) 12 

з них,  

кандидатів наук 
12 

докторів наук - 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 5 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
2 

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

 з них,  із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього - 

5 захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього - 

 



 5 

 

Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 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.) 9 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
- 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 9 

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

4.1. 
з них, 

завершених  
1 

4.2. перехідних  - 

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.) 
- 

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

5.3.                                         перехідних - 
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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.) 13 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
12 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  1 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) Web of Science – 1, Copernicus – 6. 
7 

3. 
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) (Google academia) 75 

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

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 11 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 2 
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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 4 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

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 4 
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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 2018 році у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, за формою: - відсутні 
 

№ 

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 

     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

 

2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів - 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.) 3 

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 2 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 7 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 7 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів - 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 12 

5 Участь в експертних радах, журі - 

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 

Всеукраїнська конференція «Актуальні питання сучасної економічної 

науки», присвячена 20-річчю створення факультету обліку та фінансів та 

пам’яті його першого декана професора  Анатолія Трохимовича Опрі. 

19 грудня 2018 р.  

2.  Конференція, вузівська  

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2017 році. Секція факультету обліку та фінансів. Фестиваль науки. 

16-17 травня 2018 р. 

3.  Конференція, вузівська  

49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Гармонізація 

взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці». Секція факультету обліку 

та фінансів. 

21-22 лютого 2018 р. 

Студентські наукові заходи 

1.  Конференція, вузівська  

Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії. 

25-26 квітня 2018 р. Секційне засідання студентської наукової конференції. 

факультету обліку та фінансів. 

25-26 квітня 2018 р. 

2.  Конференція, вузівська 
«Теоретичні, методологічні та практичні аспекти сучасних статистичних 

досліджень» наукова конференція здобувачів вищої освіти.  
7 травня 2018 р. 

3.  Круглий стіл, вузівський 

Круглий стіл за результатами навчальної практики здобувачів вищої освіти 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни «Економічна 

теорія». 

06 липня 2018 р. 

4.  Семінар, вузівський Організація та проведення дебатної школи. 6 жовтня 2018 р. 

5.  Семінар, вузівський Наукові дебати з економічної теорії серед здобувачів вищої освіти І курсу. 
11, 13 грудня 

2018 р. 

6.  Олімпіада, всеукраїнська  
I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економічна 

теорія».  
3 грудня 2018 р. 

7.  Олімпіада, всеукраїнська  I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика».  27 грудня 2018 р. 
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3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

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

№ 

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., доцент, Рудич А.І., 

к.е.н., доцент, Єгорова О.В., 

к.е.н., доцент  

Організаційний комітет Всеукраїнської конференції «Актуальні питання сучасної 

економічної науки», присвячена 20-річчю створення факультету обліку та фінансів та 

пам’яті його першого декана професора  Анатолія Трохимовича Опрі. 
19 грудня 2018 р.  

2 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2017 році. Секція факультету обліку та фінансів. Участь у редакційній колегії 

матеріалів конференції. 

18 травня 2017 р. 

3 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет 49-тої науково-методичної конференції викладачів і аспірантів 

«Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці». Секція факультету 

обліку та фінансів. Участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 

21-22 лютого 

2018 р. 

4 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н. 

Організаційний комітет ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю» до 20-річчя заснування факультету обліку та фінансів ПДАА. Участь у 

редакційній колегії матеріалів конференції. 

26 жовтня 2018 р. 

5 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики», присвяченій 20-річчю від дня заснування кафедри фінансів і 

кредиту. Участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 

25 жовтня 2018 р. 

6 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н. 

Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-

орієнтованій системі управління підприємством». Участь у редакційній колегії 

матеріалів конференції. 

20 квітня 2018 р. 

7 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент, Єгорова О.В., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет студентської наукової конференції. Секційне засідання 

студентської наукової конференції. факультету обліку та фінансів. Участь у 

редакційній колегії матеріалів конференції. 

 

 

25-26 квітня 

2018 р. 
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1 2 3 4 

8 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент, Єгорова О.В., 

к.е.н., доцент, Рудич А.І., 

к.е.н., доцент, Кононенко 

Ж.А., к.е.н., доцент 

Теоретичні, методологічні та практичні аспекти сучасних статистичних досліджень: 

наукова конференція здобувачів вищої освіти. 
7 травня 2018 р. 

9. Песцова-Світалка, к.е.н., 

доцент, Дорошенко А.П., 

к.е.н., доцент, 

Кончаковський Є.О., к.е.н., 

доцент, Литвин О.Ю., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет круглого стіл за результатами навчальної практики здобувачів 

вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни «Економічна теорія» 

06 липня 2018 р. 

10. Дорошенко А.П., к.е.н., 

доцент, Кончаковський 

Є.О., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет наукових дебатів з економічної теорії серед здобувачів вищої 

освіти І курсу. 

11, 13 грудня 

2018 р. 

11. Рудич А.І., к.е.н., доцент, 

Єгорова О.В., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика».  

27 грудня 

2018 р. 

12. Дорошенко А.П., к.е.н., 

доцент 

Організаційний комітет I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Економічна теорія».  
3 грудня 2018 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 24 

з них,  

самостійно студентами 
20 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 1 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 3 

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.) 
1 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 2 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 2 

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, 1 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 
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Розділ 6. ІНШЕ 
 

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. 

 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 
1. В зв’язку із поширенням практики проведення науково-практичних Інтернет-конференцій МОН необхідно збирати (та перевіряти) 

інформацію щодо технічних та організаційних можливостей  умов для їхнього проведення в конкретному ЗВО: технічні можливості для 

проведення конференцій у формі Webінару та для публікації матеріалів конференцій на сайті з можливістю інтерактивного обговорення 

доповідей учасників в період проведення конференції. 

2. Включити до показників наукової діяльності викладачів не лише статті, що входять до  Переліку наукових фахових видань 

України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, але й статей 

у інших фахових виданнях та опублікованих тез доповідей. 
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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 – 4. 
 

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 

1 . 

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

1 

Актуальні питання сучасної економічної науки: колективна монографія / за ред. Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О. Полтава: 

ПДАА, 2018. 226 с. 

Розділи: 

1) Передмова. (Дорогань-Писаренко Л.О., Єгорова О.В.) С. 5-8. 

2) 2.1. Українські економічні реалії – зростання тарифів. (Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О.) С. 30-38 

3) 3.1. Критерії та статистичні показники стану регіональної продовольчої безпеки. (Рудич А.І.) С. 71-85 

4) 3.2. Економіко-статистичний аналіз валового регіонального виробництва в Україні. (Песцова-Світалка О.С.) С. 85-95. 

5) 5.1. Методичні аспекти аналізу майнового стану суб’єктів державного сектору. (Тютюнник Ю.М.) С. 171-186. 

6) 5.2. Витрати підприємства: теоретичний аспект та практичне значення. (Дорошенко А.П.) С 186-195. 

7) 5.3. Тенденції сучасного економічного стану земель аграрної сфери. (Кононенко Ж.А.) С. 195-209. 

8) 5.4. Сутність та методичні аспекти використання кластерного аналізу. (Кончаковський Є.О.) С. 209-220. 

9) Висновки. (Дорогань-Писаренко Л.О., Єгорова О.В.) С. 220-224. 

2. 

Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна 

монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. 2018. Полтава, ПДАА. 362 с. 

Розділи: 

1) Удосконалення управління грошовими потоками підприємства в системі економічного контролю. (Тютюнник Ю. М.) С. 195-206. 

2) Оцінка ризиків підприємницької діяльності». (Єгорова О. В.) С. 206-216. 
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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 

1 2 

Підручники 

1 . 

 

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

 

№ 

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

1 2 

Навчальні посібники 

1 
Єгорова О. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. – Полтава : РВВД 

ПДАА, 2018. – 290 с. 

2 
Звітність бюджетних установ / Карпенко Н.Г., Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. (вид. 2-е доп. та перер.) – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – 262 с. 
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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 Спосіб переробки 

воску 

Патент України на 

корисну модель 

№ 123281 

26.02.2018 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Авторський колектив, у т.ч. Литвин О.Ю., 

Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О. 

2. Плівкоукладач для 

вирощування 

овочевих культур 

Патент України на 

корисну модель 

№ 128383 

10.09.2018 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Авторський колектив, у т.ч. Литвин О.Ю., 

Дорошенко А.П. 

3. Пристрій порційної 

СВЧ-обробки 

кормів  

Патент України на 

корисну модель 

№128653 

25.09.2018 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Авторський колектив, у т.ч. Литвин О.Ю., 

Чіп Л.О., Дорошенко А.П., Дорогань-

Писаренко Л.О. 

4. Тістомісильна 

машина для 

хлібопекарських та 

макаронних 

виробництв 

Патент України на 

корисну модель 

№125354 

10.05.2018 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Авторський колектив, у т.ч. Рудич А.І. 

Свідоцтва авторського права 

1      

 

       

    ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді додається на 87 арк. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2018 РІК 

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

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________завідувач,_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 – 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 /* (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

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: 

«Методика фінансово-

економічного аналізу діяльності 

суб’єктів господарювання» 
Строки виконання : 

2018 -2018. 

Договір від 27 

червня 2018 р., 

№ 29, замовник - 

Гришненко Віктор 

Михайлович 

2,0 2,0 Консультації з наступних питань: 

 процедура реєстрації та документи для 

реєстрації ФОП; 

 система оподаткування діяльності ФОП; 

 наукове обґрунтування побудови системи 

економічного аналізу діяльності ФОП;  

  фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів. 

1 

1 Виконавець:  

Рудич А.І., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

«Організаційно-правові засади 

діяльності та її економічного 

аналізу фізичної особи-

підприємця (ФОП)» 
Строки виконання : 

2018 -2018. 

Договір від 27 

листопада 2018 р., 

№ 56, замовник - 

Гребельний 

Микола 

Миколайович 

1,0 1,0 Консультації з наступних питань: 

 основні завдання фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єкта господарювання; 

 аналіз наявного ресурсного потенціалу 

суб’єкта господарювання та його використання; 

 можливості підвищення конкурентоспромож-

ності суб’єкта господарювання; 

 напрями підвищення рентабельності 

діяльності. 

1 
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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. 

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 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. Рудич А.І. Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої 

безпеки регіонів України / Економічний аналіз. - Том 27, № 4. 

Тернопіль, ВПЦ Тернопільського національного економічного 

університету «Економічна думка». 2018 р. – С. 75-82.  

Режим доступу : http://econa.org.ua/  

2. Рудич А.І. Стан, тенденції та екстраполяція показників і основних 

індикаторів продовольчої безпеки України / Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство (подано до друку).   

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

http://econa.org.ua/
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3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) Copernicus -2  

2 

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) 
4 

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 
Рудич А.І. Критерії та статистичні показники стану регіональної 

продовольчої безпеки / Актуальні питання сучасної економічної 

науки: колективна монографія / за ред. Аранчій В.І., Доргань-

Писаренко Л.О., Полтава : ТОВ «Симон», 2018. – С. 71-85 

1 

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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13. отримано охоронних документів, усього 1 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  

Державний патент на корисну модель: Номер  А21С 1/00 ( номер 

заявки  u 2017 11314) Дата видачі 10.05.2018 

1 

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,  - 



 26 

          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; 

3 
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22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

 

№ 

з/п 

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 - 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 - 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: – 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 4 

з них,   

самостійно студентами 

1. Власенко Я.Ю., Супрун М.О. Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства / Економіка і 

підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] зб. наук. пр. / 

ПДАА. – Вип. 18. Том 2. – Полтава, 2018. – С.16-19 

2. Іваничко К.І. Особливості економічного аналізу позикового капіталу підприємства / Економіка і 

підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] зб. наук. пр. / 

ПДАА. – Вип. 18. Том 2. – Полтава, 2018. – С.39-43 

3. Крейдич К.С. Методичні підходи організації обліку запасів / Економіка і підприємництво: організаційно-

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 18. Том 2. – 

Полтава, 2018. – С.66-69 

4. Островерха О.М. Теоретичні основи доходів підприємства / Економіка і підприємництво: організаційно-

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 18. Том 2. – 

Полтава, 2018. – С.80-83 

4 

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.) 2 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 2 
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1. Людвік Аліна Дмитрівна, ЕКОН_2016_б_д I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика». 29.12.2017 р. ПДАА, кафедра економічної теорії та економічних досліджень І місце.  

2. Саенко Софія Русланівна, ЕКОН_2016_б_д_стн I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика». 29.12.2017 р. ПДАА, кафедра економічної теорії та економічних досліджень ІІ місце. 

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 2018 РІК 

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

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      
 

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 – 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 /* (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

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., 

доцент, професор кафедри ЕТЕД 

Тематика роботи: 

Методика фінансово-

економічного аналізу діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Строки виконання : 

2018 -2018. 

Договір від 

13 червня 2018 р. 

№ 17, замовник – 

Івченко Роман 

Олександрович 

1,0 1,0 Консультації з наступних питань: 

 методика проведення фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єкта господарювання; 

 аналіз ефективності інвестиційних проектів; 

 напрями покращення фінансового стану суб’єкта 

господарювання. 

Надання консультацій підтверджено Актом 

приймання-передачі наданої послуги. 

 

1 Виконавець:  

Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., 

доцент, професор кафедри ЕТЕД 

Тематика роботи: 

Методика аналізу  

Договір від 

27 червня 2018 р. 

№ 25, замовник – 

Кір’ян Володимир 

Вікторович 

1,0 1,0 Консультації з наступних питань: 

 основні напрями та завдання аналізу інноваційної 

діяльності суб’єкта господарювання; 

  види інновацій та аналіз впливу їх впровадження на 

фінансові результати суб’єкта господарювання; 
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1 2 3 5 6 7 8 

 

інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Строки виконання : 

2018 -2018. 
   

 аналіз фінансово-кредитних та інвестиційних 

аспектів інноваційної діяльності суб’єкта 

господарювання; 

  перспективний план впровадження інновацій 

у діяльність господарюючого суб’єкта. 

Надання консультацій підтверджено Актом 

приймання-передачі наданої послуги. 

 

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. 

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

 
6 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Тютюнник Ю. М. Система показників оцінювання ринкової 

активності підприємств [Електронний ресурс] / Тютюнник Ю. М., 

Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. // Економіка та 

суспільство. – 2018. – № 14. – С. 969-974. – Режим доступу до 

6 
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журналу: http://economyandsociety.in.ua. 

2. Литвин О.Ю. Автоматизоване управління освітленням 

багатоквартирного будинку [Електронний ресурс] / О. Ю. Литвин, Л. 

О. Дорогань-Писаренко, Л. О. Чіп  // Економіка і суспільство. – № 14, 

2018. – С. 716 – 719. – Режим доступу до журналу: http: 

//economyandsociety.in.ua. 

3. Литвин О.Ю. Вартість житла в Україні: тенденції та перспективи 

[Електронний ресурс] / О. Ю. Литвин, Л. О. Дорогань-Писаренко, Л.. 

О. Чіп // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. . – № 2(13), 

2018. – С. 205 – 208. – Режим доступу до журналу: http: 

//easterneurope-ebm.in.ua,  

4. Литвин О.Ю. Збільшення тарифів на послуги з утримання 

будинків: нагальна потреба чи гра монополістів? [Електронний 

ресурс] / О. Ю. Литвин, Л. О., Дорогань-Писаренко, Л. О. Чіп // 

Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 21. – С. 

553–555. 0,15 д.а. 

5. Єгорова О.В Оцінка підприємницького ризику в сільському 

господарстві / Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Чіп Л.О., 

Тютюнник М. С. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 

прийнято до публікації. 

6. Khodakivska L. O. Computer audit using artificial intelligence 

[Електронний ресурс] / L. O. Khodakivska, L. O. Dorohan-Pysarenko // 

Інфраструктура ринку. – 2018. – № 20. – С. 290 - 293. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/20-2018. 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 
1. Тютюнник Ю. М. Система показників оцінювання ринкової активності 

підприємств [Електронний ресурс] / Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко 

Л. О., Тютюнник С. В. // Економіка та суспільство. – 2018. – № 14. – С. 969-

974. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua. 

Copernicus 
.2. Єгорова О.В Оцінка підприємницького ризику в сільському господарстві 

/ Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Чіп Л.О., Тютюнник М. С. // 

3 

http://economyandsociety.in.ua/


 34 

Технологічний аудит та резерви виробництва. – прийнято до публікації. 

Copernicus 

3. Khodakivska L. O. Computer audit using artificial intelligence 

[Електронний ресурс] / L. O. Khodakivska, L. O. Dorohan-Pysarenko // 

Інфраструктура ринку. – 2018. – № 20. – С. 290 - 293. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/20-2018. 
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) 

 GoogleАкадемія - 25 

25 

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 
Актуальні питання сучасної економічної науки: колективна монографія / за 

ред. Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О. Полтава: ПДАА, 2018. 226 с. 

– загальна редакція, передмова (у співавторстві), пп. 2.1 (у співавторстві), 

висновки (у співавторстві). 

1 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

1. Єгорова О. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Єгорова О. В., 
2 

http://www.market-infr.od.ua/uk/20-2018
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Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. – Полтава : РВВД 

ПДАА, 2018. – 290 с. 

2. Звітність бюджетних установ / Карпенко Н.Г., Дорогань-

Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. (вид. 2-е доп. та 

перер.) – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – 262 с.  

 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього 2 

у т.ч., патентів на винаходи,  

 
- 

          патентів на корисну модель;  

1. Спосіб переробки воску Патент України на корисну модель № 

123281, від 26.02.2018, бюл. № 4. 

2. Плівкоукладач для вирощування овочевих культур Патент України 

на корисну модель № 128383, від 10.09.2018, бюл. № 17. 

2 

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; - 



 36 

          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; 

1. Всеукраїнська конференція «Актуальні питання сучасної 

економічної науки», присвячена 20-річчю створення факультету 

обліку та фінансів та пам’яті його першого декана професора  

Анатолія Трохимовича Опрі, 19 грудня 2018 р. ПДАА. 

2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю» до 20-річчя заснування факультету обліку та фінансів ПДАА, 

26 жовтня 2018 року, м. Полтава 

3. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення 

теорії та проблеми практики», присвячена 20-річчю від дня 

заснування кафедри фінансів і кредиту, 25 жовтня 2018 р. ПДАА. 

4. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та 

контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством» : Всеукраїнська науково-практична конференція (м. 

Полтава, 20 квітня 2018 року). 

5. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти сучасних 

статистичних досліджень: наукова конференція здобувачів вищої 

освіти. 7 травня 2018 р. 

8 
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6. Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної 

академії. 25-26 квітня 2018 р. Полтава, ПДАА. 

7. Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 16-17 травня 2018 

року). 

8. 49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів 

«Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» 

(м. Полтава, 21-22 лютого 2018 року). Полтава, ПДАА. 

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

наукових премій 

1. Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації до 

Дня працівника сільського господарства. 

1 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. 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 - відсутні 
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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. 

 

 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. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

з них,   

самостійно студентами 
1 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України Тютюнник Ірина Юріївна, ОО_2017_м_д 1 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 1 

3.1. 

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

Тютюнник Ірина Юріївна, ОО_2017_м_д ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Фінанси і кредит», «Фінансовий аналіз прибутковості діяльності суб’єкта малого 

підприємництва». І етап – до 27.02.2018 р. Київський національний торговельно-економічний університет. 

1 

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 - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2018 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 – 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 /* (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

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: 

Методика фінансово-економічного аналізу 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Строки виконання : 

2018 -2018. 

18.06.2018, №21 

Легка Ольга 

Олександрівна 

1,0 1,0 Консультування з питань: 

 методика проведення фінансово-

економічного аналізу діяльності суб’єкта 

господарювання; 

 комплексний аналіз фінансового стану; 

 напрями покращення платоспроможності 

суб’єкта господарювання 

1 

 
Виконавець:  

Дорошенко А.П., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

Методика фінансово-економічного аналізу 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Строки виконання : 

2018 -2018. 

27.06.2018, № 26 

Кір’ян Володимир 

Вікторович 

1,0 1,0 Консультування з питань: 

 основні напрями та завдання фінансово-

економічного аналізу діяльності суб’єкта 

господарювання; 

  аналіз факторів, що формують фінансові 

результати суб’єкта господарювання; 

 напрями та резерви підвищення 

прибутковості діяльності господарюючого 

суб’єкта.  

1 
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1 2 3 5 6 7 8 

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. 

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 5. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

6. кількість публікацій (статей), усього  

 
1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Теоретичні аспекти цінової еластичності попиту [Електронний 

ресурс] / А.П. Дорошенко // Приазовський економічний вісник. – 

2018. - №2 (07). – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-07 (0,5 

др. арк.) 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

7. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-07
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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) 
4 

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 

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 2 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 



 45 

          патентів на корисну модель;  

№128653 – Пристрій порційної СВЧ-обробки кормів (зареєстровано 

25.09.2018 р.) 

№128383 – Плівкоукладач для вирощування овочевих культур 

(зареєстровано 10.09.2018 р.) 

2 

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,  - 

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

наукових премій 
- 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

 

№ 

з/п 

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 - 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 - 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: – 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 2 

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 2018 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 – 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 /* (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

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: 

Методика аналізу інноваційної 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Строки виконання : 

2018 -2018. 

Договір  

від 27 червня 

2018 р. № 15, 

замовник – 

Гришненко Віктор 

Михайлович 

2,0 2,0 Консультації з питань: 

 види інновацій, оцінка доцільності впровадження 

окремих інновацій в діяльність  суб’єкта господарювання; 

 аналіз фінансово-кредитної та інвестиційної складо-

вих інноваційної діяльності суб’єкта господарювання; 

 бізнес-план з впровадження технологічної інновації. 

Надання консультацій підтверджено Актом приймання-

передачі наданої послуги. 

1 

2 Виконавець:  

Єгорова О.В., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

 «Методика маржинального 

аналізу беззбитковості» 

Договір  

від 22 листопада 

2018 р. № 51, 

замовник – 

Горяшко Вікторія 

1,0 1,0 Консультації з наступних питань:  

- проведення маржинального аналізу беззбитковості 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг; 

- визначення беззбиткового обсягу реалізації та 

граничної ціни реалізації продукції; 

1 



 51 

Строки виконання : 

2018 -2018. 
Вікторівна - розрахунок запасу фінансової стійкості з метою 

підвищення ефективності господарської діяльності 

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. 

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

 
1 

у т.ч.,  

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

1. Єгорова О.В Оцінка підприємницького ризику в сільському 

господарстві / Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Чіп Л.О., 

Тютюнник М. С. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 

прийнято до публікації. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 
1. Єгорова О.В Оцінка підприємницького ризику в сільському господарстві 

/ Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Чіп Л.О., Тютюнник М. С. // 

Технологічний аудит та резерви виробництва. – прийнято до публікації. 

Copernicus 

1 
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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 - 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 
 

1. Єгорова О. В., Тютюнник М.С. Оцінка ризиків підприємницької 

діяльності. // Наукові та прикладні аспекти удосконалення 

бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи 

оподаткування : [колективна монографія] / за заг. ред. 

В. Я. Плаксієнка. 2018. Полтава, ПДАА. 362 с. С. 206-216.  

2. Актуальні питання сучасної економічної науки: колективна 

монографія / за ред. Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О. Полтава: 

ПДАА, 2018. 226 с., Єгорова О. В. - передмова (у співавторстві), 

висновки (у співавторстві), комп’ютерне оформлення. 

2 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

1. Єгорова О. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Єгорова О. В., 

Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. – Полтава : РВВД 

ПДАА, 2018. – 290 с. 

1 
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12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  

 
- 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 
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у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1. Всеукраїнська конференція «Актуальні питання сучасної 

економічної науки», присвячена 20-річчю створення факультету 

обліку та фінансів та пам’яті його першого декана професора  

Анатолія Трохимовича Опрі, 19 грудня 2018 р. ПДАА. Оргкомітет,  

2. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти сучасних 

статистичних досліджень: наукова конференція здобувачів вищої 

освіти. 7 травня 2018 р. Оргкомітет. 

2 

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

наукових премій 

1. Подяка Єгоровій О.В. за високий науково-педагогічний 

професіоналізм у підготовці переможця ІІ-го туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 

«Страхування», «Підприємницькі ризики в аграрній сфері». 

Миколаївський національний аграрний університет, 17 квітня 2018 р. 

2. Почесна грамота ПДАА Єгоровій О.В. за багаторічну сумлінну 

науково-педагогічну діяльність, навчально-методичну роботу, 

підготовку та виховання молодих спеціалістів для аграрного сектору, 

15 листопада 2018 р. 

2 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

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: – 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 3 

з них,   

самостійно студентами 
2 

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 
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1 2 3 

 

1. Панченко Ірина Григорівна, ОА_2015_б_д, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності». «Аналіз ефективності інноваційної 

діяльності в аграрній сфері». Київський національний університет технологій та дизайну. 

2. Тютюнник Марина Сергіївна, ОА_2015_б_д, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «Страхування», «Підприємницькі ризики в аграрній сфері». Миколаївський національний 

аграрний університет, диплом ІІІ ступеня 

 

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 

Тютюнник Марина Сергіївна, ОА_2015_б_д, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Страхування», «Підприємницькі ризики в аграрній сфері». Миколаївський національний аграрний 

університет, І етап – 15.02 – 30.03.2018 р. ІІ етап –16-17 квітня 2018 р. диплом ІІІ ступеня.. 

1 

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 2018 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 – 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 /* (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

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 
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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. 

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 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; 

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

 

Kononenko Zh.А., Yasnolob I.O., Pysarenko V.M., Chayka T.O., Gorb 

O.O., Pestsova-Svitalka O.S.,  Pomaz O.M. Ecologization of tillage 

methods with the aim of soil fertility improvement. Ukrainian Journal of 

Ecology, 2018, 8(2), 280-286.  

doi: 10.15421/2018_339  

Web of Science (Emerging Sources Citation Index) 
 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=2225-5486


 61 

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 

 

Кононенко Ж.А. Тенденції сучасного економічного стану земель 

аграрної сфери // Колективна монографія «Актуальні питання 

сучасної економічної науки» с. 129-140 

1 

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;  - 
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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,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 
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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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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 - 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 - 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: – 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 3 

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 2018 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_____ 

 

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 
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1      

1.4. НДР, 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 /* (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 /* (у переліку) 

1 
 

     

Перехідні – відсутні. 

1 
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені. 

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 8. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

9. кількість публікацій (статей), усього  
1. Застосування кластерного аналізу в процесі дослідження 

ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Є.О. 

Кончаковський // Економіка : реалії часу. – 2018. – № 4. – С. 322-329. 

2. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів трудових 

ресурсів підприємств галузі сільського господарства / Є.О. 

Кончаковський // Економіка та суспільство. – 2018. – № 18. – С. 142-

146     

2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

10. 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) 

- 
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
1. Кончаковський Є.О. Сутність та методичні аспекти використання 

кластерного аналізу // Актуальні питання сучасної економічної 

науки: колективна монографія / за ред. Аранчій В.І., Дорогань-

Писаренко Л.О. Полтава: ТОВ «Симон», 2018. С. 209-220. 

1 

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;  - 
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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,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 



 71 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 

1. Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації Кончаковському Є.О. за вагомий особистий 

внесок у розвиток аграрної освіти, підготовку висококваліфікованих 

фахівців для агропромислового комплексу області. 

1 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. 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 - 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: – 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 4 

з них,   

самостійно студентами 
4 

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 2018 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ___Литвин Олександр Юрійович____________________ 

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 – 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 /* (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  
(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник 

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 
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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. 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

5. кількість публікацій (статей), усього  

 
3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Автоматизоване управління освітленням багатоквартирного 

будинку [Електронний ресурс] / О. Ю. Литвин, Л. О. Дорогань-

Писаренко, Л. О. Чіп  // Економіка і суспільство. – № 14, 2018. – С. 

716–719. – Режим доступу до журналу: http: 

//economyandsociety.in.ua, 0,2 д.а. 

2. Вартість житла в Україні: тенденції та перспективи [Електронний 

ресурс] / О. Ю. Литвин, Л. О. Дорогань-Писаренко, Л.О. Чіп // 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління. . – № 2(13), 2018. – 

С. 205 – 208. – Режим доступу до журналу: http: //easterneurope-

ebm.in.ua, 0,2 д.а. 

3. Збільшення тарифів на послуги з утримання будинків: нагальна 

потреба чи гра монополістів? [Електронний ресурс] / О Ю. Литвин, 

Л. О., Дорогань-Писаренко, Л. О. Чіп // Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2018. – Вип. 21. – С. 553–555. 0,15 д.а. 

 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 
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6. 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) 
- 

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 

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,  - 
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          патентів на корисну модель;  

1. Спосіб переробки воску Патент України на корисну модель № 

123281, від 26.02.2018, бюл. № 4. 

2. Плівкоукладач для вирощування овочевих культур Патент України 

на корисну модель № 128383, від 10.09.2018, бюл. № 17. 

2 

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,  - 

          матеріалів,  - 
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          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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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 - 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 - 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: – 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 1 

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, 

Плівкоукладач для вирощування овочевих культур Патент України на корисну модель № 128383, від 10.09.2018, 

бюл. № 17. (Воробйова А.В. , ф-т економіки та менеджменту) 

1 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2018 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      
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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 – 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 /* (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

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       
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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 

2.5. Завершені 

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 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. Держава як суб’єкт регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] // 

Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал.  – 

2018. – Випуск 25. – Режим доступу до журналу: http://www.market-

infr.od.ua/uk/2018 

  

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

Yasnolob I.O., Pysarenko V.M., Chayka T.O., Gorb O.O., Pestsova-

Svitalka O.S., Kononenko Zh.А., Pomaz O.M. (2018). Ecologization of 

tillage methods with the aim of soil fertility improvement. Ukrainian 

Journal of Ecology, 8(2), 280-286. (0,8 д.а.) особисті 0,13 д.а. doi: 

10.15421/2018_339 Web of Science (Emerging Sources Citation Index) 

1 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=2225-5486
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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) 
16 

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 

Песцова-Світалка О.С. Економіко-статистичний аналіз валового 

регіонального виробництва в Україні  / О.С. Песцова-Світалка.  

Актуальні питання сучасної економічної науки (колективна 

монографія) за ред. Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О. – 

Полтава: ПДАА, 2018. – 226 с. (С. 85– 95) 

1 

у т.ч., за кордоном;  

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 



 86 

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,  - 

          матеріалів,  - 
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          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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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 

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 

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. 

 



 89 

Розділ 3. Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

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 2017 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 – 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 /* (у переліку) 

1       

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

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       
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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 

2.5. Перехідні  

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

досліджень соціально-економічних 

явищ на макро- та мікрорівні 

Строки виконання : 

2016 -2018. 

- 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. Система показників оцінювання ринкової 

активності підприємств [Електронний ресурс] / Тютюнник Ю. М., 

Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. // Економіка та 

суспільство. – 2018. – № 14. – С. 969-974. – Режим доступу до 

журналу: http://economyandsociety.in.ua. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Тютюнник Ю. М. Особливості аналізу платоспроможності 

підприємств за системою коефіцієнтів ліквідності / Ю. М. 

Тютюнник, С. В. Тютюнник / II International Scientific Conference     

 Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: 

Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018. Kielce, Poland : 

Baltija Publishing. – P. 94-97. 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1. Тютюнник Ю. М. Система показників оцінювання ринкової 

активності підприємств [Електронний ресурс] / Тютюнник Ю. М., 

1 
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Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. // Економіка та 

суспільство. – 2018. – № 14. – С. 969-974. – Режим доступу до 

журналу: http://economyandsociety.in.ua. 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) 
18 

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  2 

1. Тютюнник Ю. М. Удосконалення управління грошовими потоками 

підприємства в системі економічного контролю / Ю. М. Тютюнник / 

Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського 

обліку, економічного контролю та системи оподаткування : 

[колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. – Полтава, 

2018. – С. 195-206. 

2. Тютюнник Ю. М. Методичні аспекти аналізу майнового стану 

суб’єктів державного сектору / Тютюнник Ю. М., Тютюнник С. В., 

Романченко Ю. О. / Актуальні питання сучасної економічної науки: 

колективна монографія / за заг. ред. Аранчій В. І., Дорогань-

Писаренко Л. О. – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 172-185. 

у т.ч., за кордоном; 

 

http://economyandsociety.in.ua/
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10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників 

1. Єгорова О. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Єгорова О. В., 

Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. – Полтава : РВВД 

ПДАА, 2018. – 290 с. 

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 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 
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          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

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

наукових премій 
 

 

 

1.7. 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 

Завершені - 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 - відсутні 
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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. 

 

 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. 

 

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 
- 

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.) 
- 
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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 2018 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 – 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 /* (у переліку) 

1 
      

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  
(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник 

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: 

Методика фінансового аналізу 

суб’єктів господарювання. 

Строки виконання : 

2018 -2018. 

Договір  

від 27 червня 

2018 р. № 15, 

замовник – 

Гришненко Віктор 

Михайлович 

1,0 1,0 Консультації з питань: 

 аналіз ліквідності та платоспроможності 

суб’єкта господарювання; 

 аналіз фінансової стійкості суб’єкта 

господарювання; 

 аналіз ділової активності суб’єкта 

господарювання. 

Надання консультацій підтверджено Актом 

приймання-передачі наданої послуги. 

1 

Перехідні – відсутні. 

1 
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені. 

 

1  - 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. Автоматизоване управління освітленням багатоквартирного 

будинку [Електронний ресурс] / О. Ю. Литвин, Л. О. Дорогань-

Писаренко, Л. О. Чіп  // Економіка і суспільство. – № 14, 2018. – С. 

716 – 719. – Режим доступу до журналу: http: 

//economyandsociety.in.ua. 

2. Вартість житла в Україні: тенденції та перспективи [Електронний 

ресурс] / О. Ю. Литвин, Л. О. Дорогань-Писаренко, Л.. О. Чіп // 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління. . – № 2(13), 2018. – 

С. 205 – 208. – Режим доступу до журналу: http: //easterneurope-

ebm.in.ua. 

3. Збільшення тарифів на послуги з утримання будинків: нагальна 

потреба чи гра монополістів? [Електронний ресурс] / О. Ю. Литвин, 

Л. О., Дорогань-Писаренко, Л. О. Чіп // Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2018. – Вип. 21. – С. 553–555.  

. 4. Єгорова О.В Оцінка підприємницького ризику в сільському 

господарстві / Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Чіп Л.О., 

Тютюнник М. С. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 

прийнято до публікації. 

4 
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за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 
1. Єгорова О.В Оцінка підприємницького ризику в сільському господарстві 

/ Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Чіп Л.О., Тютюнник М. С. // 

Технологічний аудит та резерви виробництва. – прийнято до публікації. 

Copernicus 

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) 
- 

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. Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О. Українські 

економічні реалії – зростання тарифів // Актуальні питання сучасної 

економічної науки: колективна монографія / за ред. Аранчій В.І., 

Дорогань-Писаренко Л.О. Полтава: ПДАА, 2018. 

 

1 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 
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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;  

1. Спосіб переробки воску Патент України на корисну модель № 

123281, від 26.02.2018, бюл. № 4. 

2. Пристрій порціонної обробки кормів Патент України на корисну 

модель № 128653, від 25.09.2018, бюл. № 18. 

2 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 
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          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

- 

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

наукових премій 
- 

 

1.7. 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 - 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 - відсутні 
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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. 

 

 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 3 

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.) - 
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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 - 

 

 

 


