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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

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

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 8 

з них,  

кандидатів наук 
8 

докторів наук - 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 4 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
1 

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

 з них,  із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього - 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього - 
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Розділ 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 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. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками  1 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг - 

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

4.1. 
з них, 

завершених  
1 

4.2. перехідних  - 

4.3. нових  - 

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

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
1 

5.2.                               у т.ч., завершених  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  11 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
8 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  3 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
5 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
14 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 190 

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 6 

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  1 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
1 

11.2. патентів на корисну модель - 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього   - 

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. 
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. 
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. 
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. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

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

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 звітному періоді у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, – відсутні. 
 

 
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. 
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 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  2 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших 1 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   3 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 3 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів - 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 7 

5 Участь в експертних радах, журі - 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах - 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

8 Інше (вказати) - 



 

1
1
 

 

 

3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді: 
 

№ 

з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська 

тощо) наукового закладу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 Конференція, наукового закладу Секція факультету обліку та фінансів науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу ПДАУ,  

14 травня 2021 р. 

2 Конференція, всеукраїнська ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

сучасної економічної науки» 

07 грудня 2021 р 

Студентські наукові заходи 

1 Конференція, наукового закладу Секція факультету обліку та фінансів студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії.  

13 травня 2021 р. 

2 Круглий стіл, наукового закладу За результатами навчальної практики з Економічної теорії ЗВО 

спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування освітнього рівня Бакалавр. 

02 липня 2021 р. 

3 Круглий стіл, наукового закладу «Практичні аспекти проведення статистичних спостережень соціально-

економічних явищ», круглий стіл за результатами навчальної практики зі 

Статистики ЗВО спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітнього рівня Бакалавр. 

16 липня 2021 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 участі  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

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

Дата  участі 

1.  Дорогань-Писаренко Л. О., 

к.е.н., професор, 

Єгорова О. В., к.е.н., доцент 

Організаційній комітет секції факультету обліку та фінансів науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу ПДАА (м. Полтава, ПДАУ). 

14 травня 

2021 р 

2.  Дорогань-Писаренко Л. О., 

к.е.н., професор, 

Єгорова О. В., к.е.н., доцент 

Організаційній комітет ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

питання сучасної економічної науки» (м. Полтава, ПДАУ),   

 

7 грудня  

2021 р. 



 

1
2
 

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Вид участі  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

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

Дата  участі 

3.  Дорогань-Писаренко Л. О., 

к.е.н., професор 

Організаційній комітет студентської наукової конференції Полтавської державної 

аграрної академії (м. Полтава, ПДАУ). 

13 травня 

2021 р. 

4.  Дорогань-Писаренко Л. О., 

к.е.н., професор 

Організаційній комітет ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» 

(м. Полтава, ПДАУ). 

21 квітня 

2021 р. 

5.  Дорогань-Писаренко Л. О., 

к.е.н., професор 

Організаційній комітет IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнарод-

ною участю) «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних 

змін» (м. Полтава, ПДАУ). 

21 жовтня 

2021р. 

6.  Дорогань-Писаренко Л. О., 

к.е.н., професор 

Організаційній комітет ї «Сучасні проблеми розвитку соціально-гуманітарної та 

економічної науки: шляхи вирішення очима молоді».  (м. Полтава, ПДАУ). 

6 листопада 

2021 р. 

7.  Дорогань-Писаренко Л. О., 

к.е.н., професор 

Організаційній комітет ІІ науково-практичної студентської конференції «Сучасні 

тенденції розвитку університетської освіти: український та зарубіжний досвід»  

(м. Полтава, ПДАУ). 

12 листопада 

2021 р. 

 

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

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/redkonf1611.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/universytetskaosvita.pdf
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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 Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього - 

4 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього - 

 

 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками – відсутні. 
 

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

академії наук України та національних галузевих академій наук – відсутня. 
 

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. 
 

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

Публікації у співавторстві з іноземними колегами:  

1. Dorohan-Pysarenko L., Rębilas R., Yehorova O., Yasnolob I., Kononenko Z. Methodological peculiarities of probability estimation of bankruptcy 

of agrarian enterprises in Ukraine. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 2. Pp. 20–39. 

2. Marek Garbowski, Svitlana Tiutiunnyk, Yurii Tiutiunnyk, Nelia Kondukotsova and Olha Karpenko. Digitalization of transfer pricing as an element 

of the management accounting system in the company. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 25, Issue 1, 2021, pp. 1-8. 

URL: https://www.abacademies.org/articles/Digitalization-of-Transfer-Pricing-As-An-Element-of-The-Management-1528-2635-25-1-648.pdf. 
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

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

На кафедрі поводиться плідна наукова робота із студентами – щороку здобувачі вищої освіти пишуть наукові статті, тези (за 2021 н.р. 78 

тез), беруть участь в олімпіадах та наукових конкурсах. У 2020-2021 н.р. працював науковий гурток «Дебатний клуб», керівник – к.е.н., 

доцент Є.О.Кончаковський, у 2021-2022 н.р. науковий гурток «Аналітичний клуб», керівник – к.е.н., доцент О.В.Єгорова.  

 

№ з/п Показники Кількість 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  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. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  - 

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. ПРОПОЗИЦІЇ 

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

до наукової роботи в установах, де відбувається стажування. У зв’язку з цим доцільно запланувати подання щонайменше однієї заявки на 

отримання особистого або колективного гранту на проведення наукових досліджень від українських та міжнародних організацій і фондів. 

 

ДОДАТКИ 
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ДОДАТОК 1 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ 

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

Монографії – відсутні. 

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

1 Чіп Л.О., Кононенко Ж.А. Тенденції соцiально-економiчних процесів в умовах глобалiзацii та глокалiзацii. Наукове забезпечення 

соціально-економічних і управлінських засад розвитку, правового регулювання, провайдингу екоінновацій та енергоефективних 

технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах: колективна монографія; за редакцією Ю.В. Самойлик. Полтава : ФОП 

Петренко І.М., 2021.  с.10-23.  

2 Кононенко Ж.А., Миколенко І.Г. Суспільні аспекти інформаційної економіки. Політичні трансформації сучасного суспільства: 

колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. с. 155-161. 

3 Кононенко Ж.А., Миколенко І.Г. Конкурентні позиції підприємства та фактори впливу на них. Наукове забезпечення соціально-

економічних і управлінських засад розвитку, правового регулювання, провайдингу екоінновацій та енергоефективних технологій в 

умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах: колективна монографія; за редакцією Ю.В. Самойлик. Полтава : ФОП Петренко І.М., 

2021.  С. 111-122.  

4 Кононенко Ж.А., Миколенко І.Г., Кузьменко О.К. «Зелений тариф та розвиток альтернативної енергетики в Україні» Соціально-

економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К. Кузьменко, 

Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози. Полтава, ПУЕТ,  2021. С. 40-

52. 

5 Кононенко Ж.А., Ведмідь М.О., Голобородбко В.В. Інтерент банкінг як елемент ефективного розвитку банківської системи в Україні. 

Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К. 

Кузьменко, Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози. Полтава, 

ПУЕТ,2021. С. 64-72 

6. Кононенко Ж.А., Павловська Т.С. Оцінка еконміочного потенцалу біоенергетики для стейкхолдерів в Україні. Соціально-економічний 

розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К. Кузьменко, Ж.А. 

Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози. Полтава, ПУЕТ,2021. С.  91-100. 
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ДОДАТОК 3 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

 

№ 

з/п 

 

Назва документу Вид документа  
Дата набуття 

чинності 

Власник 

охоронного 

документа 

Винахідник 

Патенти 

1 

Спосіб виготовлення 

настою для 

ароматизації 

кондитерських виробів  

пат. № 147493 

Україна: МПК 

(2006.01) 

заявл. 14.12.2020; 

опубл. 12.05.2021, 

Бюл. № 19. 

Полтавський 

державний 

аграрний 

університет 

Фастівець А. В., Дорогань-Писаренко Л. О., 

Чіп Л. О., Ходаківська Л. О., Грибовська Ю. М., 

Кононенко Ж. А., Антонець А. В., Аранчій В. І., 

Березіна Л. М., Литвин О. Ю., Прасолов Є. Я. 

Свідоцтва авторського права – відсутні. 
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                                                                                 ДОДАТОК 3 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на 50 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2021 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна_______________________ 

Науковий ступінь _______________кандидат економічних наук______________________________________ 

Вчене звання ___________________________професор______________________________________________ 

Посада _________________________________професор______________________________________________ 

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. 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

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

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг фінансуван-

ня, тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник – 

к.е.н., професор 

Дорогань-Писаренко 

Л. О., тематика 

«Формування механізму 

Договір 

від 17 

червня 

2021 р. 

№ 13, 

36,4 

у .т ч. на 

виконав-

ця  

– 20,0. 

36,4 

у .т ч. на 

виконав-

ця  

– 20,0. 

За результатами проведення НДР в аналітичну діяльність 

підприємства визначені особливості формування бази даних та 

методики проведення комплексної оцінки діяльності підпри-

ємства; запроваджені сучасні методи та аналітичні прийоми 

обробки інформації; вдосконалена діюча система моніторингу 

1 
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№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг фінансуван-

ня, тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

забезпечення сталого 

функціонування та 

розвитку підприємства», 

2021 р. -2021 р. 

замовник 

– ПП 

«Транс-

Буд». 

фінансово-економічного стану підприємства; проаналізований 

фінансовий потенціал для забезпечення стійкого розвитку; 

змодельовані та спрогнозовані основні економічні показники 

діяльності; встановлений характер та рівень впливу факторів на 

зміну показників фінансових результатів і рентабельності 

підприємства; адаптована під специфіку діяльності підприємства 

та запроваджена методика діагностики ймовірності банкрутства, 

що поєднує дискримінантний аналіз та експертну оцінку ознак 

можливої кризи підприємства; дана оцінка окремих стартапів-

провайдерів інновацій, сформована стратегія інноваційного 

розвитку підприємства на засадах сталого розвитку. 

Перехідні (у переліку) – відсутні. 

 

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

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 (у переліку) 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

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

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометрич- 1 



 

2
0
 

1 2 3 4 5 

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

Copernicus) 

1. Dorohan-Pysarenko L., Rębilas R., Yehorova O., Yasnolob I., 

Kononenko Z. Methodological peculiarities of probability estimation of 

bankruptcy of agrarian enterprises in Ukraine. Agricultural and Resource 

Economics. 2021. Vol. 7. No. 2. Pp. 20–39. 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
60 

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  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього 1 

у т.ч., патентів на винаходи,  

Фастівець А. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Чіп Л. О., 

Ходаківська Л. О., Грибовська Ю. М., Кононенко Ж. А., Антонець 

А. В., Аранчій В. І., Березіна Л. М., Литвин О. Ю., Прасолов Є. Я. 

Спосіб виготовлення настою для ароматизації кондитерських 

виробів: пат. 147493 Україна: МПК (2006.01); заявл. 14.12.2020; 

опубл. 12.05.2021, Бюл. № 19. 4 с. 

1 

          патентів на корисну модель;  - 
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14. отримано свідоцтв авторського права - 

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

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

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; 

1. Секція факультету обліку та фінансів науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу ПДАА (м. Полтава, 

ПДАУ, 14 травня 2021 р.). 

2. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії. 13 травня 2021 р. Том І. - Полтава: 

РВВ ПДАА, 2021. 231 с. 

3. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю : матеріали ІІI Міжнар. наук. – практ. 

конф. (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.) / за ред. Пилипенко К. А. 

Полтава : ПДАА, 2021. 949 с.  

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

ціональних змін : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 21 жовтня 2021р.) 

/ за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАУ, 2021. 652 с. 

5. ІІ науково-практична студентська конференція «Сучасні тенденції 

розвитку університетської освіти: український та зарубіжний 

досвід». 12 листопада 2021 р. 

6. Науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку 

соціально-гуманітарної та економічної науки: шляхи вирішення 

очима молоді». 6 листопада 2021 

7. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

питання сучасної економічної науки» (м. Полтава, ПДАУ, 7 грудня 

2021 р.). 

7 

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

наукових премій 
- 

 

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

 

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

  

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутні. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/universytetskaosvita.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/redkonf1611.pdf
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

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

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  - 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 5 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 5 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах - 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 2 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 

 



 

2
4
 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2021 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____Дорошенко Андрій Петрович____________________________________ 

Науковий ступінь _______________кандидат економічних наук______________________________________ 

Вчене звання ____________________________доцент_______________________________________________ 

Посада __________________________________доцент_______________________________________________ 

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. 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

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

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи, 

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування, 

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник – к.е.н., професор 

Дорогань-Писаренко Л. О., тематика 

«Формування механізму забезпечення 

сталого функціонування та розвитку 

підприємства», 2021 р. -2021 р. 

Договір від 17 

червня 2021 р. 

№ 13, замовник 

– ПП «Транс-

Буд». 

36,4 

у .т ч. на 

виконав-

ця  

– 1,0. 

36,4 

у .т ч. на 

виконав-

ця  

– 1,0. 

За результатами проведення аналізу 

фінансового потенціалу підприємства 

розроблені заходи для забезпечення 

стійкого розвитку. 

1 

Перехідні (у переліку) – відсутні. 

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

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

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього - 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометрич-

них 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) 

3 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
3 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

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  х 
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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,  - 

          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 - 
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у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організа-

ційних комітетах наукових конференцій, різних експертних 

радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

 

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

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

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутні. 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

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

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  - 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 11 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 8 
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№ з/п Показники Кількість 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 1 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2021 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____Єгорова Олена Володимирівна____________________________________ 

Науковий ступінь _______________кандидат економічних наук______________________________________ 

Вчене звання ____________________________доцент_______________________________________________ 

Посада __________________________________доцент_______________________________________________ 

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. 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

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

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансуван-

ня, тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник – к.е.н., 

професор Дорогань-

Писаренко Л. О., тематика 

«Формування механізму 

забезпечення сталого функці-

онування та розвитку підпри-

ємства», 2021 р. -2021 р. 

Договір від 

17 червня 

2021 р. 

№ 13, 

замовник – 

ПП «Транс-

Буд». 

36,4 

у .т 

ч. на 

вико

нав-

ця  

– 1,0. 

36,4 

у .т 

ч. на 

вико

нав-

ця  

– 1,0. 

За результатами проведення НДР в аналітичну діяльність підпри-

ємства запроваджені сучасні методи та аналітичні прийоми 

обробки інформації з метою підвищення ефективності управ-

лінських рішень, зокрема CG matrix для оцінки асортиментних 

одиниць та напрямків діяльності підприємства РЕSТ-аналіз для 

оцінки середовища діяльності, техніко-економічний аналіз, 

SWOT-аналіз, TOWS-аналіз для оцінки привабливості продукції. 

1 

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

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 (у переліку) 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

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

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Єгорова О.В. Особливості читання лекцій онлайн. Освітня 

аналітика України. 2021. № 2 (13). С. 86-97. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометрич-

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

Copernicus) 

1. Dorohan-Pysarenko L., Rębilas R., Yehorova O., Yasnolob I., 

Kononenko Z. Methodological peculiarities of probability estimation of 

bankruptcy of agrarian enterprises in Ukraine. Agricultural and Resource 

Economics. 2021. Vol. 7. No. 2. Pp. 20–39. 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
18 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 
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1 2 3 4 5 

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  х 

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,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 
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1 2 3 4 5 

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, організа-

ційних комітетах наукових конференцій, різних експертних 

радах тощо; 

1. Секретар ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні питання сучасної економічної науки» (м. Полтава, 

ПДАУ, 7 грудня 2021 р.). 

2. Секретар секції факультету обліку та фінансів науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу ПДАА (м. Полтава, 

ПДАУ, 14 травня 2021 р.). 

2 

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

наукових премій 
- 

 

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

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

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутні. 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього 2 
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№ з/п Показники Кількість 

2.1. 

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

1. Колотій В.Ю. Наукова робота на тему «Аналіз стану та перспектив розвитку органічного сільськогосподарського 

виробництва в Україні». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища». І тур ПДАА, ІІ тур Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського, 23-24 квітня 2021 р. 

2. Пикало О.М. Наукова робота на тему «Революція Гідності як рушійна сила зародження українського волонтерства». 

ІІІ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему революції Гідності імені Сергія Кемського . Учасник ІІ 

туру (лютий-серпень 2021 р.) 

2 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

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

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  - 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 19 

6.1. 

з них: – Всеукраїнських наукових заходах 

1. Салівон І.А. Проблемні питання обліку доходів і витрат. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу 

та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції. Частина 1. м. Полтава, 31 березня 2021 року. Полтава, 2021. С. 222-224. 

2. Чернуха А. В., Єгорова О. В. Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських товаровиробників. Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2021 року). 2021. 

Частина 1. С. 513 – 515. 

3. Колотій В. Ю. Чинники розвитку органічного сільського господарства в Україні. Матеріали студентської наукової 

конференції Полтавської державної аграрної академії. 13 травня 2021 р. Том І. - Полтава: РВВ ПДАА, 2021. С. 73-75. 

4. Ковалевська К. Л. «Партизанський маркетинг» як інструмент стимулювання продажів. Матеріали студентської 

наукової конференції Полтавської державної аграрної академії. 13 травня 2021 р. Том І. - Полтава: РВВ ПДАА, 2021. 

С. 71-73. 

5. Адаменко І. М. Краудфандинг як джерело фінансування бізнесу. Актуальні питання сучасної економічної науки : зб. 

13 
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№ з/п Показники Кількість 

матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 191-192. 

6. Малишкіна М.М. Вплив пандемії COVID-19 на ринок праці в Україні. Актуальні питання сучасної економічної науки 

: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 57-59. 

7. Єгорова О.В., Воловик А.С. Функції власного капіталу підприємств. Актуальні питання сучасної економічної науки : 

зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 142-143. 

8. Гаврилюк В. М. Використання краудфандингу для фінансування українських стартапів. Актуальні питання сучасної 

економічної науки : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. 

С. 198-200.  

9. Колотій В. Ю. Ризики інвестицій у криптовалюту. Актуальні питання сучасної економічної науки : зб. матеріалів 

ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 208-210. 

10. Матіїв І. Р. Скорингові моделі оцінки платоспроможності та кредитоспроможності юридичних осіб. Актуальні 

питання сучасної економічної науки : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава 

: ПДАУ, 2021. С. 155-157. 

11. Норка А. М. Методика аналізу нематеріальних активів. Актуальні питання сучасної економічної науки : зб. 

матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 160-161. 

12. Хоменко А. А. Аналіз асортиментної політики підприємства. Актуальні питання сучасної економічної науки : зб. 

матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 182-184. 

13. Цимбал А. І. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств. Актуальні питання сучасної економічної науки 

: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 185-187. 

6.2. 

– Міжнародних наукових заходах  
1. Ставицька В.О. Переваги та ризики онлайн краудфандингу. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна 

форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (24 

березня 2021 р., ПДАУ). Полтава. 2021. С. 349-352. 
2. Тимко А. К. Ризики інвестицій у криптовалюту. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) 

«Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (24 березня 2021 

р., ПДАУ). Полтава. 2021. С. 358-360. 

3. Любченко В.М. Волатильність криптовалют на її причини. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна 
форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (24 

березня 2021 р., ПДАУ). Полтава. 2021. С. 195-197 

4. Адаменко І. М., Єгорова О. В. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Модернізація економіки: сучасні 
реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2021 р., м. Херсон). - Херсон: 

Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. С. 126-128. 

5. Єгорова О., Чернуха А. Розкриття інформації про витрати виробництва у галузі рослинництва у звітності. Проблеми обліково-
аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 21 

квітня 2021 р.) / за ред. Пилипенко К. А. Полтава : ПДАА, 2021. С. 347-350.  

6. Загорулько І.М., Єгорова О.В. Порядок розподілу витрат на утримання та експлуатацію машино-тракторного парку. Матеріали ІV 

6 
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№ з/п Показники Кількість 

Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в 

рамках інтеграції до європейського простору» (24 березня 2021 р., ПДАУ). Полтава, 2021. С. 114-116. 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього 1 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2021 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____Кононенко Жанна Андріївна____________________________________ 

Науковий ступінь _______________кандидат економічних наук____________________________________ 

Вчене звання ____________________________доцент_____________________________________________ 

Посада __________________________________доцент_____________________________________________ 

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. 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

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

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник – к.е.н., 

професор Дорогань-Писаренко 

Л. О., тематика «Формування 

механізму забезпечення сталого 

функціонування та розвитку 

Договір від 

17 червня 

2021 р. № 13, 

замовник – 

ПП «Транс-

36,4 

у .т ч. на 

виконавця  

– 3,4. 

36,4 

у .т ч. на 

виконавця  

– 3,4. 

Проведено дослідження фінансової звітності 

підприємств та проаналізовано фактори 

формування їх прибутковості. Проаналізовано 

потреби підприємств щодо забезпеченості їх 

матеріальними ресурсами.  

1 
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№ 

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 

підприємства», 2021 р. -2021 р. Буд». 

Перехідні (у переліку) – відсутні. 

 

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

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 (у переліку) 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

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

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Кононенко Ж.А., Вранчан К.С. Аналіз джерел формування 

прибутку підприємства. Економічний простір, № 174, 2021. С. 

190 – 199. 

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

нематеріальними активами – складова інформаційного забезпечення 

менеджменту. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 54 – 61. URL: 

http://www.economy.in.ua/pdf/5_2021/12.pdf. 

3. Кононенко Ж. А., Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. Сучасний 

стан та перспективи вкладень довгострокових фінансових інвестицій 

в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 20-27. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2021/5.pdf. 

3 

http://www.economy.in.ua/pdf/5_2021/12.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2021/5.pdf
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1 2 3 4 5 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Zhanna Kononenko, Oleksandra Kuzmenko, Kateryna Pylypenko. 

Mechanism of financial and credit support of entrepreneurial activities. 

Journal of Social Sciences. Finance and Accounting. Vol. IV, no. 1 (2021), 

pp. 66 - 69. URL: https://jss.utm.md/wp-

content/uploads/sites/21/2021/03/JSS-1-2021_66-69.pdf 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометрич-

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

Copernicus) 
1. Liudmyla Dorohan-Pysarenko, Rafał Rębilas, Olena Yehorova, Ilona 

Yasnolob, Zhanna Kononenko. Methodological peculiarities of probability 
estimation of bankruptcy of agrarian enterprises in Ukraine. Agricultural and 

Resource Economics. Vol. 7, No. 2, р. 20-39. 2021. URL: 

https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.02.  

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
8 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
 

1. Чіп Л.О., Кононенко Ж.А. Тенденції соцiально-економiчних 

процесів в умовах глобалiзацii та глокалiзацii. Наукове забезпечення 

соціально-економічних і управлінських засад розвитку, правового 

регулювання, провайдингу екоінновацій та енергоефективних 

технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах: 

колективна монографія; за редакцією Ю.В. Самойлик. Полтава : 

ФОП Петренко І.М., 2021.  С. 10-23. 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9462. 
 

 

 
 

 

 

 

6 

https://jss.utm.md/wp-content/uploads/sites/21/2021/03/JSS-1-2021_66-69.pdf
https://jss.utm.md/wp-content/uploads/sites/21/2021/03/JSS-1-2021_66-69.pdf
https://are-journal.com/are/article/view/426
https://are-journal.com/are/article/view/426
https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.02
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2. Кононенко Ж.А., Миколенко І.Г. Суспільні аспекти інформаційної 

економіки. Політичні трансформації сучасного суспільства: 

колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари. Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2021. с. 155-161. URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6509/politychnitransform

aciyi.pdf 

3. Кононенко Ж.А., Миколенко І.Г. Конкурентні позиції 

підприємства та фактори впливу на них. Наукове забезпечення 

соціально-економічних і управлінських засад розвитку, правового 

регулювання, провайдингу екоінновацій та енергоефективних 

технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах: 

колективна монографія; за редакцією Ю.В. Самойлик. Полтава : 

ФОП Петренко І.М., 2021.  с.111-122.  

4. Кононенко Ж.А., Миколенко І.Г., Кузьменко О.К. «Зелений тариф 

та розвиток альтернативної енергетики в Україні» Соціально-

економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: 

монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К. 

Кузьменко, Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. 

Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози. Полтава, 

ПУЕТ,2021. С. 40-52. 

5. Кононенко Ж.А., Ведмідь М.О., Голобородбко В.В. Інтерент 

банкінг як елемент ефективного розвитку банківської системи в 

Україні. Соціально-економічний розвиток України: моделі, 

механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. 

Вергал, О.К. Кузьменко, Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. 

Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози. 

Полтава, ПУЕТ,2021. С. 64-72 

6. Кононенко Ж.А., Павловська Т.С. Оцінка еконміочного потенцалу 

біоенергетики для стейкхолдерів в Україні. Соціально-економічний 

розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. 

Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К. Кузьменко, Ж.А. 

Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за 

наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози. Полтава, ПУЕТ,2021. С. 91-100. 

у т.ч., за кордоном;  

10. опубліковано підручників  

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6509/politychnitransformaciyi.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6509/politychnitransformaciyi.pdf
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11. опубліковано навчальних посібників  

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  

1. Спосіб виготовлення настою для ароматизації кондитерських 

виробів: пат. № 147493 Україна: МПК (2006.01); заявл. 14.12.2020; 

опубл. 12.05.2021, Бюл. № 19. 4 с. Фастівець А. В., Дорогань-

Писаренко Л. О., Чіп Л. О., Ходаківська Л. О., Грибовська Ю. М., 

Кононенко Ж. А., Антонець А. В., Аранчій В. І., Березіна Л. М., 

Литвин О. Ю., Прасолов Є. Я. 

1 

          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,   

          методів, теорій;  
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19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

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

наукових премій 
 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики  – відсутні. 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики – відсутні. 

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств - відсутні. 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього  

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
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№ 

з/п 
Показники Кількість 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 12 

6.1. 

з них: – Всеукраїнських наукових заходах 

1. Гусаренко Н.Ю. Цифрові платформи як ядро цифровізації економіки. Актуальні питання сучасної економічної науки : 

зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С.16-18. 

2. Жадан А. В. Цифровізація як фактор змін у міжнародних еконміочних відносинах. Актуальні питання сучасної 

економічної науки : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. 

С.27-29. 

3. Змієвська А.О. Переваги цифрової трансформації. Актуальні питання сучасної економічної науки : зб. матеріалів ІV 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С.30-31. 

4. Чернуш А. С. Штучний інтелект: його переваги та ризики використання. Актуальні питання сучасної економічної 

науки : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С.88-89. 

5. Лозова Я.І. Ефективність використання робочого місця. Актуальні питання сучасної економічної науки : зб. матеріалів 

ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С.151-152. 

6. Обуховський І.О. Кредитування в цифрову епоху. Актуальні питання сучасної економічної науки : зб. матеріалів ІV 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 2021. С.214-215. 

7. Камбулова О.В. Сутність та класифікація зобов’язань для цілей обліку. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в 

умовах інституціональних змін : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) 

(м. Полтава, 21 жовтня 2021р.) / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 216-219. 

8. Осадчий Р.С. Теоретичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості підприємства. Бухгалтерський облік, контроль 

та аналіз в умовах інституціональних змін : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з 

міжнародною участю) (м. Полтава, 21 жовтня 2021р.) / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАУ, 2021.  С. 220-222.  

8 

6.2. 

           – Міжнародних наукових заходах 

1. Кононенко Ж.А., Авраменко Д.І. Краудфандинг: сутність та особливості розвитку в Україні. ХI Міжнародна науково-

практична Інтернет – конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (17 – 18 

листопада 2021 року, м. Полтава).  

2. Кононенко Ж.А., Гаврилюк В.М. Тенденції розвитку діджиталізації в Україні. ХI Міжнародна науково-практична 

4 
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№ 

з/п 
Показники Кількість 

Інтернет – конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (17 – 18 листопада 2021 року, м. 

Полтава).  

3. Кононенко Ж.А., Фурса В.В. Цифровізація як інструмент економічного розвитку. ХI Міжнародна науково-практична 

Інтернет – конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (17 – 18 листопада 2021 року, м. 

Полтава).  

4. Кононенко Ж.А., Матіїв І.Р. Цифрові технології в діяльності сільськогосподарських підприємств. ХI Міжнародна 

науково-практична Інтернет – конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (17 – 18 

листопада 2021 року, м. Полтава). 

7. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

1. Кононенко Ж.А., Вранчан К.С. Аналіз джерел формування прибутку підприємства. Економічний простір, № 174, 

2021. С. 190 – 199. 

1 

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2021 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____Песцова-Світалка Оксана Станіславівна_________________________ 

Науковий ступінь _______________кандидат економічних наук______________________________________ 

Вчене звання ____________________________доцент________________________________________________ 

Посада __________________________________доцент________________________________________________ 

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. 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

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

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник – к.е.н., 

професор Дорогань-Писаренко 

Л. О., тематика «Формування 

механізму забезпечення сталого 

функціонування та розвитку 

підприємства», 2021 р. -2021 р. 

Договір від 17 

червня 2021 р. 

№ 13, замовник 

– ПП «Транс-

Буд». 

36,4 

у .т ч. на 

виконавця  

– 3,5 
 

36,4 

у .т ч. на 

виконавця  

 – 3,5 

Формування інноваційного розвитку 

підприємства на засадах сталого розвитку. 

Методика оцінки вартості підприємства з 

урахуванням сталості його розвитку 

1 

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

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 (у переліку) 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

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

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Песцова-Світалка О.С., Роль студентоцентрованого навчання  в 

системі підготовки фахівців економічних спеціальностей. Економіка 

та суспільство. Електронний журнал. 2021. Випуск № 34. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/31  

(передано до друку) 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометрич-

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

Copernicus) 

1. Nataliia Demianenko, Ilona Yasnolob, Oleg Gorb, Oleksii Zoria, 

Liudmyla Chip, Oksana Pestsova-Svitalka, Olesia Dubovych, Pavel 

Shvedenko, Tetiana Bardina. Innovative approaches to the formation and 

development of the startup ecosystem. Journal of Environmental 

Management and Tourism, 2021, (Volume XII, Summer), 3(51): 668 - 

676. DOI:10.14505/jemt.v12.3(51).06. 

1 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

1 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 1 
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1 2 3 4 5 

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  х 

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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1 2 3 4 5 

          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;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

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

наукових премій 
 

 

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

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

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутні. 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього  
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№ 

з/п 
Показники Кількість 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 2 

6.1. 

з них: – Всеукраїнських наукових заходах 

1. Бутовська Л. Економка та управління підприємствами. Сучасні проблеми розвитку соціально-гуманітарної та 

економічної науки: шляхи вирішення очима молоді: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених 

та здобувачів вищої освіти, присвяченої дню студента, 2021 р. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 5 – 7. 

2. Бутовська Л.С. Проблемні питання обліку фінансових результатів підприємства. Актуальні питання сучасної 

економічної науки : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : ПДАУ, 

2021. С. 96 – 99. 

2 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах  

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  

 



 

4
9
 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2021 РІК 

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

Науковий ступінь _______________кандидат економічних наук______________________________________ 

Вчене звання ____________________________доцент________________________________________________ 

Посада _____________________________завідувач кафедри_______________________________________________ 

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. 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

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

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник – к.е.н., 

професор Дорогань-Писаренко 

Л. О., тематика «Формування 

механізму забезпечення 

сталого функціонування та 

Договір від 

17 червня 

2021 р. 

№ 13, 

замовник – 

36,4 

у .т ч. на 

виконавця  

Рудич А. І. – 

1,0 

36,4 

у .т ч. на 

виконавця  

Рудич А. І. 

– 1,0 

Впровадження в практику сучасних методів та 

аналітичних прийомів обробки інформації з метою 

підвищення ефективності управлінських рішень та 

результатів господарської діяльності 

1 
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№ 

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 

розвитку підприємства», 2021 

р. -2021 р. 

ПП «Транс-

Буд». 

Перехідні (у переліку) – відсутні. 

 

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

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 
Кількіст

ь 
 

1 2 3 4 5 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

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

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  у виданнях, що включені до переліку наукових фахових 

видань України; 

1. 1. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Рудич А.І. Особливості 

моделювання кредитоспроможності суб’єктів фінансової та страхової 

діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 

1 (28). С. 91-97. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/ index.php 

/vipusk-28-2021.  

2. Рудич А.І. Статистична оцінка стану та тенденцій індикаторів 

продовольчої безпеки України. Причорноморські економічні студії. 

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та 

інновацій. Одеса: ВД «Гельветика», 2021 (подано до друку). 

2 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/%20index.php%20/vipusk-28-2021.
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/%20index.php%20/vipusk-28-2021.
http://iei.od.ua/
http://iei.od.ua/
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1 2 3 4 5 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометрич-

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

Copernicus) 

1. Oleksii ZORIA, Ilona YASNOLOB, Alla RUDYCH and all. Theore-

tical and methodological principles of investment support for innovation-

oriented development of agrarian production. Journal of Environmental 

Management and Tourism, 2021, (Volume XII, Winter), 4(53) 

1 

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) 
18 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

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

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

10. опубліковано підручників  

11. опубліковано навчальних посібників  

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

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;  
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1 2 3 4 5 

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,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

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

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

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

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутні. 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього  

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 14 

6.1. 

з них: – Всеукраїнських наукових заходах 

1. Біленко К. В. Шляхи і резерви зростання прибутковості аграрних підприємств. Збірник наук. праць ІІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю» (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.). Полтава : РВВ ПДАА, 2021. С. 140 – 146   

2. Цимбал А.І. Історія вибіркового методу. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 13 травня 2021 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2021.  С. 81-84.  

URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9661 

3. Хоменко А.А. Особливості індексного методу. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 13 травня 2021 р. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2021.  С. 79-81. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9661 

4. Манжос Р.Р. Особливості факторного аналізу показників рентабельності підприємства. Збірник наук. праць ІV 

7 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9661
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9661
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№ 

з/п 
Показники Кількість 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної економічної науки» (м. Полтава, 7 грудня 2021 

р.). Полтава : РВВ ПДАУ, 2021. С. 153 – 155  

5. Славітич К.І. Теоретичні основи аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. Збірник наук. праць 

ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної економічної науки» (м. Полтава, 7 грудня 2021 

р.). Полтава : РВВ ПДАУ, 2021. С. 174 – 177 

6. Ковалевська К. Л. Теоретичні основи та статистична оцінка ринку інвестицій. Збірник наук. праць ІV 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної економічної науки» (м. Полтава, 7 грудня 2021 

р.). Полтава : РВВ ПДАУ, 2021. С. 204 – 208 

7. Колотій В. Ю. Індекс вартості життя в Україні. Збірник наук. праць ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. 

«Актуальні питання сучасної економічної науки» (м. Полтава, 7 грудня 2021 р.). Полтава : РВВ ПДАУ, 2021. С. 

41 – 44 

6.2. 

           – Міжнародних наукових заходах 

1. Біленко К.С., Рудич А.І. Фінансові результати підприємства: особливості факторного аналізу в умовах 

економічної нестабільності. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  Priority directions 

of science development. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». 

Мюнхен, Німеччина    11-13 квітня 2021 року. URL: http://sci-conf.com.ua/i-mezhdu-narodnaya-nauchno-praktiche-

skaya-konferencziya-priority -directions-of-science-development-prospects-28-29-dekabrya-2021-arhiv/ 

2. Норка А.М., Рудич А.І. Становлення і розвиток статистики в Україні. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 

«Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку»  (28-29 квітня 2021 р., м. 

Херсон). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 161-163  

3. Коцага Є.О., Рудич А.І. Організація і процеси розвитку статистики Японії. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф. «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку»  (28-29 квітня 2021 

р., м. Херсон). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 157-160 

4. Голуб К.О., Рудич А.І. Особливості визначення та динаміка міжнародного індексу щастя. Матеріали XVI 

міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: 

міжгалузеві диспути» (м. Київ, 14 травня 2021 р.) Наукова платформа Open Science Laboratory 2021. URL: 

https://openscilab.org/?p=4282   

5. Біленко К. В. Шляхи і резерви зростання прибутковості аграрних підприємств. Збірник наук. праць ІІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю» (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.). Полтава : РВВ ПДАА, 2021.   С. 140 – 146   

6. Славітич К.І., Рудич А.І. Теоретичні засади формування та використання прибутку на підприємстві. Матеріали 

VI Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні наукові дослідження: досягнення, інновації та перспективи 

розвитку». 21-23 листопада 2021 р. Берлін, Німеччина. Modern scientific research: achievements, innovations and 

7 

http://sci-conf.com.ua/i-mezhdu-narodnaya-nauchno-praktiche-skaya-konferencziya-priority%20-directions-of-science-development-prospects-28-29-dekabrya-2021-arhiv/
http://sci-conf.com.ua/i-mezhdu-narodnaya-nauchno-praktiche-skaya-konferencziya-priority%20-directions-of-science-development-prospects-28-29-dekabrya-2021-arhiv/
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№ 

з/п 
Показники Кількість 

development prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. 

Berlin, Germany. 2021. Pp. 835-841. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-noyabrya-2021-

goda-berlin-germaniya-arhiv/ 

7. Манжос Р.Р., Рудич А.І. Шляхи зростання прибутку та резерви його підвищення на підприємствах АПК. 

Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні наукові дослідження: досягнення, інновації та 

перспективи розвитку». 21-23 листопада 2021 р. Берлін, Німеччина. Modern scientific research: achievements, 

innovations and development prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC 

Publishing. Berlin, Germany. 2021. Pp. 830-835. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-

noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/ 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

7.1 з них,  самостійно студентами  

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  

 

https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2021 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Тютюнник Юрій Михайлович_______________________________________ 

Науковий ступінь _______________кандидат економічних наук______________________________________ 

Вчене звання ____________________________доцент________________________________________________ 

Посада ________________________________ професор________________________________________________ 

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. 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

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

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник – к.е.н., 

професор Дорогань-Писаренко 

Л. О., тематика «Формування 

механізму забезпечення 

сталого функціонування та 

Договір від 

17 червня 

2021 р. 

№ 13, 

замовник – 

36,4 

у .т ч. на 

виконавця  

3,5. 

36,4 

у .т ч. на 

виконавця  

3,5. 

1. Проведена діагностика рівня і динаміки 

показників, які характеризують грошові потоки, 

фінансову стійкість та платоспроможність 

підприємства. 

2. Вдосконалена діюча система моніторингу 

1 
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№ 

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 

розвитку підприємства», 2021 

р. -2021 р. 

ПП 

«Транс-

Буд». 

фінансово-економічного стану підприємства. 

3. З метою оцінювання перспектив банківського 

кредитування для реалізації довгострокових 

інвестиційних проєктів визначений клас 

кредитоспроможності підприємства. 

Перехідні (у переліку) – відсутні. 

 

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

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 (у переліку) 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

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

татів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами 
х 

2. кількість публікацій (статей), усього 4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Рудич А.І. Особливості 

моделювання кредитоспроможності суб’єктів фінансової та 

страхової діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. 2021. № 1 (28). С. 91-97. URL: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/vipusk-28-2021.  

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Романченко Ю.О. Оцінювання 
3 
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1 2 3 4 5 

довгострокової ліквідності банків в Україні. Fundamental and applied 

research in the modern world. Abstracts of the 6th International scientific 

and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 

883-885. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-

modern-world-20-22-yanvarya-2021-goda- boston-ssha-arhiv/. 

2. Тютюнник Ю., Овчаренко А. Класифікація джерел формування 

власного капіталу підприємства. Socially competent management of 

corporations in a behavioral economy: Collection of scientific papers / 

resp. ed. Ondrej Mikulas Kostiantyn Pavlov, Karol Viktor, Olena Pavlova, 

Ladislav Viera, Liudmila Shostak, Anton Milan, Alla Lyalyuk. European 

institute of further education, Podhajska, 2021. Chapter І. Р. 216-217.  

3. Тютюнник С., Тютюнник Ю. Обліково-інформаційне забезпечення 

аналізу дебіторської заборгованості. Socially competent management 

of corporations in a behavioral economy: Collection of scientific papers / 

resp. ed. Ondrej Mikulas Kostiantyn Pavlov, Karol Viktor, Olena Pavlova, 

Ladislav Viera, Liudmila Shostak, Anton Milan, Alla Lyalyuk. European 

institute of further education, Podhajska, 2021. Chapter ІІ. Р. 59-61.  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометрич-

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

Copernicus) 

1. Marek Garbowski, Svitlana Tiutiunnyk, Yurii Tiutiunnyk, Nelia 

Kondukotsova and Olha Karpenko. Digitalization of transfer pricing as an 

element of the management accounting system in the company. Academy 

of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 25, Issue 1, 2021, 

pp. 1-8. URL: https://www.abacademies.org/articles/Digitalization-of-

Transfer-Pricing-As-An-Element-of-The-Management-1528-2635-25-1-

648.pdf. 

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) 
77 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 
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1 2 3 4 5 

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  х 

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,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

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

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

 

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

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) – 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. 
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

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

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  - 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 12 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 8 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах 4 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2021 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____Чіп Людмила Олександрівна____________________________________ 

Науковий ступінь _______________кандидат економічних наук______________________________________ 

Вчене звання ____________________________доцент_______________________________________________ 

Посада __________________________________доцент_______________________________________________ 

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. 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

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

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи, 

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансуван-

ня, тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник – к.е.н., 

професор Дорогань-

Писаренко Л. О., тематика 

«Формування механізму 

забезпечення сталого функці-

онування та розвитку підпри-

ємства», 2021 р. -2021 р. 

Договір від 

17 червня 

2021 р. 

№ 13, 

замовник – 

ПП «Транс-

Буд». 

36,4 

у .т 

ч. на 

вико

нав-

ця  

– 2,0. 

36,4 

у .т 

ч. на 

вико

нав-

ця  

– 2,0. 

За результатами проведення НДР розроблена та впроваджена в 

аналітичну діяльність підприємства стратегія економічної 

стійкості підприємства в умовах конкурентного середовища. 

1 

Перехідні (у переліку) – відсутні. 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками– відсутні. 
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

Завершені (у переліку) 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Удосконалення методології 

соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

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

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Лозинська Т.М., Чіп Л.О., Гнатюк Є.М. Трансформація місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації влади. Електронне наукове 

видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2021. 

№ 6. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометрич-

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

Copernicus) 

2. Nataliia Demianenko, Ilona Yasnolob, Oleg Gorb, Oleksii Zoria, 

Liudmyla Chip, Oksana Pestsova-Svitalka, Olesia Dubovych, Pavel 

Shvedenko, Tetiana Bardina. Innovative approaches to the formation and 

development of the startup ecosystem. Journal of Environmental 

Management and Tourism, 2021, (Volume XII, Summer), 3(51): 668 - 

676. DOI:10.14505/jemt.v12.3(51).06. 

3. Lomovskykh L., Ponomarova M., Chip L., Krivosheya E., & 

Lisova O. (2021). Менеджмент та організаційно-економічні умови 

посилення маркетингової діяльності підприємства та ведення 

ефективного агробізнесу. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики, 2(37), 263-270. 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.230255. 

2 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково- 5 
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метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
5 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

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

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

1. Чіп Л.О., Кононенко Ж.А. Тенденції соцiально-економiчних 

процесів в умовах глобалiзацii та глокалiзацii. Наукове забезпечення 

соціально-економічних і управлінських засад розвитку, правового 

регулювання, провайдингу екоінновацій та енергоефективних 

технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах: 

колективна монографія; за редакцією Ю.В. Самойлик. Полтава : 

ФОП Петренко І.М., 2021.  С. 10-23. 

2. Писаренко С.В. Чіп Л.О., Татару Н.К. Організаційно-економічний 

механізм розвитку персоналу підприємства. Наукове забезпечення 

соціально-економічних і управлінських засад розвитку, правового 

регулювання, провайдингу екоінновацій та енергоефективних 

технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних сферах: 

колективна монографія; за редакцією Ю.В. Самойлик. Полтава : 

ФОП Петренко І.М., 2021.  С. 228-239. 

2 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  1 
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1. Спосіб виготовлення настою для ароматизації кондитерських 

виробів: пат. 147493 Україна: МПК (2006.01); заявл. 14.12.2020; 

опубл. 12.05.2021, Бюл. № 19. 4 с. Фастівець А. В., Дорогань-

Писаренко Л. О., Чіп Л. О., Ходаківська Л. О., Грибовська Ю. М., 

Кононенко Ж. А., Антонець А. В., Аранчій В. І., Березіна Л. М., 

Литвин О. Ю., Прасолов Є. Я. 

          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,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

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

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організа-

ційних комітетах наукових конференцій, різних експертних 

радах тощо; 

- 

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

наукових премій 
- 

 

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

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

Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутні. 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

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

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  - 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 
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5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 3 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 3 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах - 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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