
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЗА 2017 РІК 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

 

 

 Заступник завідувача кафедри з наукової роботи 

______________________  Єгорова О.В. 

 

11 грудня 2017 р. 

                                                                                  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету 

 

____________________ Дорогань-Писаренко Л.О. 

 

«_11_»  грудня  2017 р. 

 

Ухвалено на засіданні кафедри,  

протокол № 8 від 11 грудня 2017 року 

 



 2 

ЗМІСТ 

 с. 

Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 4 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал  4 

Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 5 

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались у звітному періоді 5 

2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді 6 

2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами вищого навчального закладу у практичну 

діяльність підприємств 
9 

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами вищого навчального закладу у 

практичну діяльність підприємств 
9 

2.5. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді в зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
9 

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

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів 
9 

Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 10 

3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді 10 

3.2. Перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді 11 

3.3. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових конференцій, експертних радах, 

журі, спеціалізованих вчених радах 
12 

3.4. Участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 14 

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 14 

4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними 

організаціями у звітному періоді 
14 



 3 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками   14 

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

Національної академії наук України та національних галузевих академій наук у звітному періоді 
14 

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 у звітному періоді 
15 

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді 15 

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 16 

5.1. Загальні показники про науково-дослідну та інноваційну діяльність студентів 16 

Розділ 6. ІНШЕ 17 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 17 

ДОДАТКИ 18 

Додаток 1 

Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді 
- 

Додаток 2 

Копії отриманих охоронних документів та свідоцтв авторського права у звітному періоді 
- 

Додаток 3 

Список опублікованих монографій, розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному 

періоді 

- 

Додаток 4 

Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді 
- 

Додаток 5 

Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді 
- 

Додаток 6 

Список отриманих охоронних документів (патентів) та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у 

звітному періоді 

- 

Додаток 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
20 



 4 

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) 10 

з них,  

кандидатів наук 
10 

докторів наук - 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 3 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
- 

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

 з них,  із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього - 

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

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

 

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

одиниць 

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

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 5 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
- 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 5 

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

4.1. 
з них, 

завершених  
- 

4.2. перехідних  1 

4.3. нових  - 

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

5.1. 
з них, 

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

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.) 12 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
11 

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) 
10 

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) 32 

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 - 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

9. опубліковано підручників - 

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

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

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель - 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

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 6 
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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 2017 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.) 7 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
1 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших 6 

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 16 

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, міжнародна 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії соціально-

економічного розвитку України в умовах трансформації: аналіз помилок і 

пошук рішень». 

18 квітня 2017 р. 

2.  Конференція, вузівська  

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу 

ПДАА. Фестиваль науки. Економічний брейн-ринг. Секція факультету 

обліку та фінансів. 

18 травня 2017 р. 

3.  Конференція, вузівська  

48-ма науково-методична конференція викладачів і аспірантів ПДАА 

«Науково-методичні основи компетентнісного підходу до підготовки 

здобувачів вищої освіти». Секція факультету обліку та фінансів. 

15-16 лютого 2017 р. 

4.  Семінар, вузівський  
Методичний семінар кафедри економічної теорії та економічних 

досліджень ПДАА 2016-2017 н.р. 

Щомісяця впродовж  

2017 р. 

5.  Семінар, вузівський  
Теоретичний семінар кафедри економічної теорії та економічних 

досліджень ПДАА 2016-2017 н.р. 

Щомісяця впродовж  

2017 р. 

6.  Круглий стіл, регіональний  

Обговорення регіональної «Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017-2020 р.», 

спільно з Управлінням з питань цивільного захисту ПОДА. 

20 січня 2017 р. 

7.  Семінар, регіональний  

Семінар «Стратегічне планування розвитку громад, залучення інвестицій та 

налагодження співпраці з бізнес структурами з  урахуванням європейського 

досвіду». 

18 травня 2017 р. 

Студентські наукові заходи 

1.  Конференція, вузівська  

Студентська наукова конференція за результатами наукових досліджень у 

2016 р. Секційне засідання студентської наукової конференції. факультету 

обліку та фінансів. 

26 квітня 2017 р. 

2.  Олімпіада, всеукраїнська  I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика».  1 лютого 2017 р. 

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

теорія».  
1 лютого 2017 р. 

4.  Круглий стіл, вузівський Чемпіонат з гри дебати серед студентів ПДАА. 25-27 квітня 2017 р. 
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1 2 3 4 

5.  Круглий стіл, вузівський 

Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи з дисципліни 

«Економічна теорія ІІ» із студентами напрямів підготовки «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» 1 курс СТН. 

5 грудня 2017 р. 

6.  Круглий стіл, вузівський 
Дебати «Проблеми та перспективи розвитку України» із студентами 

факультету обліку та фінансів 

7 грудня 2017 р. 

7.  Круглий стіл, вузівський 
Дебати «Проблеми та перспективи розвитку України» із студентами 

факультету економіки та менеджменту 

12 грудня 2017 р. 

 

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

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

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

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

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент, Рудич А.І., 

к.е.н., доцент, Шупик І.І., 

к.п.н., доцент, Песцова-

Світалка, к.е.н., доцент 

Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії 

соціально-економічного розвитку України в умовах трансформації: аналіз помилок і 

пошук рішень», участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 18 квітня 2017 р. 

2 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент, Кончаковсь-

кий Є.О., к.е.н., доцент, 

Єгорова О.В., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу ПДАА, Фестивалю науки, економічного брейн-ринга, участь у редакційній 

колегії матеріалів конференції. 

18 травня 2017 р. 

3 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н. 

Організаційний комітет 48-мої науково-методичної конференції викладачів і 

аспірантів ПДАА «Науково-методичні основи компетентнісного підходу до підготовки 

здобувачів вищої освіти». Секція факультету обліку та фінансів. 

15-16 лютого 

2017 р. 

4. Шупик І.І., к.п.н., доцент Участь у редакційній колегії матеріалів методичного семінару кафедри економічної 

теорії та економічних досліджень ПДАА 2016-2017 н.р. 

Щомісяця 

впродовж  2017 р. 

5 Шупик І.І., к.п.н., доцент Участь у редакційній колегії матеріалів теоретичного семінару кафедри економічної 

теорії та економічних досліджень ПДАА 2016-2017 н.р. 

Щомісяця 

впродовж  2017 р. 

6 Литвин О.Ю., к.е.н., доцент Організаційний комітет обговорення регіональної «Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017-2020 р.», 

спільно з Управлінням з питань цивільного захисту ПОДА. 

20 січня 2017 р. 
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1 2 3 4 

7 Литвин О.Ю., к.е.н., доцент Організаційний комітет семінару «Стратегічне планування розвитку громад, залучення 

інвестицій та налагодження співпраці з бізнес структурами з  урахуванням 

європейського досвіду». 

18 травня 2017 р. 

8 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент, Єгорова О.В., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет студентської наукової конференції за результатами наукових 

досліджень у 2016 р. Секційне засідання студентської наукової конференції 

факультету обліку та фінансів. Участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 

26 квітня 2017 р. 

9. Рудич А.І., к.е.н., доцент, 

Єгорова О.В., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика».  
1 лютого 2017 р. 

10. Дорошенко А.П., к.е.н., 

доцент 

Організаційний комітет I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Економічна теорія».  
1 лютого 2017 р. 

11.  Кончаковський Є.О., к.е.н., 

доцент 
Організаційний комітет чемпіонату з гри дебати серед студентів ПДАА. 

25-27 квітня 

2017 р. 

12. Дорошенко А.П., к.е.н., 

доцент, Кончаковський 

Є.О., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет дебатів «Проблеми та перспективи розвитку України» із 

студентами факультету обліку та фінансів 

7 грудня 2017 р. 

13. Дорошенко А.П., к.е.н., 

доцент, Кончаковський 

Є.О., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет дебатів «Проблеми та перспективи розвитку України» із 

студентами факультету економіки та менеджменту 

12 грудня 2017 р. 

14. Песцова-Світалка, к.е.н., 

доцент 

Організаційний комітет круглого столу за результатами науково-дослідної роботи з 

дисципліни «Економічна теорія ІІ» із студентами напрямів підготовки «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» 1 курс СТН. 

5 грудня 2017 р. 

15. Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н. 

Організаційний комітет ІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»  

26  жовтня  2017 

р.   

16. Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н. 

Організаційний комітет V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики» 

1 грудня 2017 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 11 

з них,  

самостійно студентами 
4 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 1 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

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

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 
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Розділ 6. ІНШЕ 
 

Результати досліджень відображені у 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 ВНЗ: 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 – відсутні. 

 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій, 

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

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 . 

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

1  

 

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

 

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

1 2 

Навчальні посібники 

1  
 

ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

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

№ 

з/п 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1     
 

Свідоцтва авторського права – відсутні. 

1      

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді додається на 83 арк. 
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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 _______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      
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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 Виконавець:  

Рудич А.І., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

Методика аналізу та планування 

економічних показників суб’єктів 

господарювання. 

Строки виконання : 2017 -2017. 

Договір  

від 28 лютого 

2017 р. № 19, 

замовник – 

Піменов Іван 

Михайлович 

2,0 2,0 Консультації з питань наукових досліджень, їх 

організації та наукового обслуговування щодо: 

 методики проведення фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

 впровадження в практику сучасних аналітичних 

прийомів обробки інформації з метою підвищення 

ефективності господарської діяльності. 

1 
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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 - відсутні. 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

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; 

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

регіонів України / А.І.Рудич // Економічний аналіз (подано до друку) 

  

1 
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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 

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 - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 



 24 

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; 

1. Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної конференції 

«Стратегії соціально-економічного розвитку України в умовах 

трансформації: аналіз помилок і пошук рішень», участь у редакційній колегії 

2 
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матеріалів конференції. 

2. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика». 01.02.2017 р. ПДАА, кафедра економічної теорії та 

економічних досліджень.  

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

наукових премій 

Грамота ПДАА за плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку 

висококваліфікованих фахівців для АПК України та з нагоди Дня знань, 01 

вересня 2017 р. 

1 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи, строки виконання 

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 

 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 4 

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.) 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, - 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник 

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., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика роботи: 

Методика аналізу та планування 

економічних показників суб’єктів 

господарювання. 

Строки виконання : 

2017 -2017. 

Договір  

від 13 березня 

2017 р. № 23, 

замовник – 

Івженко Роман 

Олександрович 

2,0 2,0 Консультації з питань наукових досліджень, їх 

організації та наукового обслуговування щодо: 

 методики проведення фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

 впровадження в практику сучасних аналітичних 

прийомів обробки інформації з метою підвищення 

ефективності господарської діяльності. 

Надання консультацій підтверджено Актом 

приймання-передачі наданої послуги. 

1 

Перехідні – відсутні. 

1 
      

 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 
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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  

 

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; 

Тютюнник Ю. М. Послідовність оцінки фінансового стану 

боржників – юридичних осіб [Електронний ресурс] / Тютюнник     

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

суспільство. – 2017. – № 8. – С. 695-699. – Режим доступу до журн.: 

http://economyandsociety.in.ua. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

Lytvyn O., Dorohan-Pysarenko L, Chip L. Development of housing 

cooperation (end of the XIX–beginning of the XX century) Topical 

questions of contemporary science: Collection of scientific articles. - 

Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.– 

Р. 62–64. 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
2 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 
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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; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
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у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 Участь в оргкомітеті 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії соціально-

економічного розвитку України в умовах трансформації: аналіз 

помилок і пошук рішень». 18 квітня 2017 р. Полтава, ПДАА. 

2. Студентська наукова конференція за результатами наукових 

досліджень у 2016 р. Секційне засідання студентської наукової 

конференції. факультету обліку та фінансів. Полтава, ПДАА. 26 

квітня 2017 р.  

3. Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

5 
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складу ПДАА. Підготовка та проведення фестивалю науки. 

Економічний брейн-ринг. Секція факультету обліку та фінансів. 18 

травня 2017 р. 

4. ІІ  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю» 26  жовтня  2017 р.   

5. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення 

теорії та проблеми практики»,  1 грудня 2017 р. 

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

наукових премій 
- 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи, строки виконання (рік початку 

і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

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

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 
1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

з них,   

самостійно 
1 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 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 ОА_2013_б_д II тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». 24.03.2017 р., Київський національний торгівельно-економічний 

університет. Диплом ІІІ ступеня 

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.) 
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.) - 

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      

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 
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№ 

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 

Завершені - відсутні. 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

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. Послідовність оцінки фінансового стану 

боржників – юридичних осіб [Електронний ресурс] / Тютюнник     

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

суспільство. – 2017. – № 8. – С. 695-699. – Режим доступу до журн.: 

http://economyandsociety.in.ua. 

2. Тютюнник Ю. М. Особливості моделювання фінансового стану 

боржників – малих підприємств / Ю. М. Тютюнник [Електронне 

2 
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видання] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – 

№ 19. – С. 547-553. – Режим доступу до журн.: http://www.global-

national.in.ua. 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

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) 
15 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

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

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

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

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 
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21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

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

наукових премій 
 

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 

 

 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

з них,   

самостійно студентами 
1 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

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

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

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 ___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      
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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 Виконавець:  

Дорошенко А.П., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

Методика аналізу та планування 

економічних показників суб’єктів 

господарювання. 

Строки виконання : 2017 -2017. 

Договір  

від 01 березня 

2017 р. № 21, 

замовник – Легка 

Ольга 

Олександрівна 

2,0 2,0 Консультації з питань наукових досліджень, їх 

організації та наукового обслуговування щодо: 

 методики проведення фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

 впровадження в практику сучасних аналітичних 

прийомів обробки інформації з метою підвищення 

ефективності господарської діяльності. 

Надання консультацій підтверджено Актом 

приймання-передачі наданої послуги. 

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 - відсутні. 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

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; 

 Дорошенко А.П. Теоретико-методичні підходи до обґрунтування методів 

оптимізації структури капіталу підприємств. / А.П.Дорошенко, О.О.Доро-

шенко // Ефективна економіка. – № 4. - 2017.- [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5545&p=1,  

1 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5545&p=1
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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 

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 - 

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 - 

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; 

1. Організаційний комітет I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Економічна теорія». 01.02.2017 р. ПДАА, кафедра 

економічної теорії та економічних досліджень.  

3 
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2. Організаційний комітет дебатів на тему «Проблеми та перспективи 

розвитку України» із студентами факультету обліку та фінансів, 7 грудня 

2017. 

3. Організаційний комітет дебатів на тему «Проблеми та перспективи 

розвитку України» із студентами факультету економіки та менеджменту, 12 

грудня 2017 р. 

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

наукових премій 
1 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 

 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

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

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

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2017 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 та прогнозування 

економічних показників суб’єктів 

господарювання. 

Строки виконання : 

2017 -2017. 

Договір  

від 16 лютого 2017 

р. № 15, замовник – 

Василенко Лілія 

Леонідівна 

2,0 2,0 Консультації з питань наукових досліджень, їх 

організації та наукового обслуговування щодо: 

 методики проведення фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

 впровадження в практику сучасних аналітичних 

прийомів обробки інформації з метою підвищення 

ефективності господарської діяльності. 

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 - відсутні. 

 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

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; 

Єгорова О.В. Вектори аналізу використання персоналу 

сільськогосподарських підприємств / О.В.Єгорова // Ефективна 

економіка. - № 12, 2017. (прийнято до друку) 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 
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3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних 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) 
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 - 

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 - 
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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,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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          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; 

1. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика». 01.02.2017 р. ПДАА, кафедра економічної теорії та 

економічних досліджень.  

2. Студентська наукова конференція за результатами наукових 

3 
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досліджень у 2016 р. Секційне засідання факультету обліку та 

фінансів. Полтава, ПДАА. 26 квітня 2017 р.  

3. Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу ПДАА. Секція факультету обліку та фінансів. 18 травня 2017 

р. 

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

наукових премій 

Почесна грамота ректора ПДАА за активну участь у науково-

дослідній роботі, вагомий внесок у розвиток аграрної науки та з 

нагоди професійного свята науковців і працівників наукової сфери – 

Дня науки. 17 травня 2017 р. 

1 

 

 

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 - 

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.) 1 

3.1. 

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

Бибка О.М., ОА_2014_б_д Конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. Переможець 

ІІ етапу, учасник ІІІ етапу 05.04.2017 р. м. Київ, ІПО Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

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 - 

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 ___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      
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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 

Завершені - відсутні. 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

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. Кононенко Ж.А. Пріоритетні напрями розвитку аграрного сектора 

економіки. / Ж.А.Кононенко, В.О.Сокіл // Економіка та суспільство. – № 10. 

– [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua. 2017 

р. (0,6 др. арк.) 

2. Кононенко Ж.А. Інтенсифікація як складова економічної ефективності 

використання землі економіки. / Ж.А.Кононенко, Н.С.Дігтяр // Ефективна 

економіка. – № 4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://economy.nayka.com.ua, 2017 р. (0,6 др. арк.) 

2 

http://economyandsociety.in.ua/
http://economy.nayka.com.ua/
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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) 
- 

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

баз даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
2 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 

(крім РИНЦ) 
2 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 

які мають імпакт-фактор 

 

- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 

 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 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 _____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      
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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 

Завершені - відсутні. 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

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; 
Кончаковський Є.О. Оцінка ефективності розміщення фінансових ресурсів 

сільскогосподарських за допомогою багатомірних статистичних методів. / 

Є.О. Кончаковський, Ю.Ю.  Ястребов // Агросвіт. (подано до видання) 

 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
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3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних 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 - 

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 - 
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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,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 



 74 

          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; 

1. Організаційний комітет науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу ПДАА, Фестивалю науки, 

економічного брейн-ринга. 18 травня 2017 р  

2. Організаційний комітет чемпіонату з гри дебати серед студентів 

4 
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ПДАА. 25-27 квітня 2017 р.  

3. Організаційний комітет дебатів «Проблеми та перспективи 

розвитку України» із студентами факультету обліку та фінансів, 7 

грудня 2017 р. 

4. Організаційний комітет дебатів «Проблеми та перспективи 

розвитку України» із студентами факультету економіки та 

менеджменту, 12 грудня 2017 р. 

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

наукових премій 

1. Грамота за ініціативність, розвиток студентів та організацію 

турніру з інтелектуальної гри «дебати» «Ризики у житті та бізнесі» 

від координаторів проекту ЄС/ПРООН у Полтавській облісті 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 2017. 

2. Подяка ректора ПДАА за активну участь в організації та 

проведенні Фестивалю науки ПДАА, 17 травня 2017 р. 

3. Подяка від координаторів проекту ЄС/ПРООН у Полтавській 

області «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за високий 

професіоналізм, ініціативність, активну участь у поширенні ідей 

сталого розвитку та за підсумками багаторічної співпраці, 24 жовтня 

2017. 

3 

 

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. 
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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 

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 _____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      

 

 

 



 79 

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 – 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 - відсутні. 

 

 

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

 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

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 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Литвин О.Ю. Проект Закону України «Про орендне житло»: 

пропозиції та поправки»  / О.Ю. Литвин // Економіка та суспільство : 

Наукове фахове видання Мукачівського державного університету 

–  2017. – № 8. – Режим доступу до журналу: http: 

//economyandsociety.in.ua. 

2. Литвин О.Ю. Пропозиції щодо ефективного розвитку сектору 

2 
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орендного житла в Україні / Литвин О.Ю. // Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 7. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до журналу: http: //easterneurope-

ebm.in.ua/7-2017-ukr. 
за кордоном (у міжнародних виданнях); 

Lytvyn O., Dorohan-Pysarenko L, Chip L Development of housing 

cooperation (end of the XIX–beginning of the XX century) Topical 

questions of contemporary science: Collection of scientific articles. – 

Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. – 

Р. 62–64. 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних 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 - 

у т.ч., за кордоном; - 
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10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          технологій,  - 
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          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1. Обговорення регіональної «Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню 

на 2017-2020 р.», Управління з питань цивільного захисту ПОДА, 

20.01.2017 р.  

2. Семінар «Стратегічне планування розвитку громад, залучення 

інвестицій та налагодження співпраці з бізнес структурами з  

урахуванням європейського досвіду» ПДАА, 18.05.2017 р. 

2 

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

наукових премій 
- 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 
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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. 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

з них,   

самостійно 
- 

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 ___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       



 89 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

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; 

 Песцова-Світалка О.С. Сучасний стан та оцінка забезпечення ефективної 

зайнятості населення в Україні / О.С.Песцова-Світалка //  Економіка та 

суспільство. Наукове фахове видання Мукачівського державного 

університету –  2017. – № 13. – Режим доступу до журналу: http: 

//economyandsociety.in.ua 

 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
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3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 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) 
1 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 

які мають імпакт-фактор 

 

- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 
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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,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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          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; 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії соціально-

економічного розвитку України в умовах трансформації: аналіз помилок і 

пошук рішень». 18 квітня 2017 р. Полтава, ПДАА. 

2. Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи з дисципліни 

«Економічна теорія ІІ» із студентами напрямів підготовки «Облік і 

2 
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оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» 1 курс СТН. 

5 грудня 2017 р. 

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

наукових премій 
- 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 

 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

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

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

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

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

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2017 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові  ____Чип 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      
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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 
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник 

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., кандидат економічних наук, 

доцент.  

Тематика роботи: 

Методика аналізу та планування 

економічних показників суб’єктів 

господарювання. 

Строки виконання : 

2017 -2017. 

Договір  

від 13 квітня 2017 

р. № 38, замовник 

– Василенко Лілія 

Леонідівна 

2,0 2,0 Консультації з питань наукових досліджень, їх 

організації та наукового обслуговування щодо: 

 методики проведення фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

 впровадження в практику сучасних аналітичних 

прийомів обробки інформації з метою підвищення 

ефективності господарської діяльності. 

Надання консультацій підтверджено Актом 

приймання-передачі наданої послуги. 

1 

Перехідні – відсутні. 

1 
      

 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 
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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  

 

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; 

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

Lytvyn O., Dorohan-Pysarenko L, Chip L. Development of housing 

cooperation (end of the XIX –beginning of the XX century) Topical 

questions of contemporary science: Collection of scientific articles. - 

Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.– 

Р. 62–64. 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

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

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

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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          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 
 

 

1.8. 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. 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

з них,   

самостійно 
- 

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 - 

 


