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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

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) 16 

з них,  

кандидатів наук 
12 

докторів наук 3 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 7 

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 КАДРИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 
2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 

 

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

одиниць 

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

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
1 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

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

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг - 

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

4.1. 
з них, 

завершених  
- 

4.2. перехідних  1 

4.3. нових  - 

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

5.1. 
з них, 

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

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

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

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 27 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України 
21 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  6 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
6 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
8 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 101 

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 1 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 1 
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№ з/п Показники Кількість, одиниць 

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

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель - 

12. отримано свідоцтв авторського права 3 

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

13.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 

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

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

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

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

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій - 

16. 
подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (16.1.+16.2.) 
- 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

17. 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (17.1.+17.2.) 
- 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій - 

 

2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
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аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

адреса) обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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, за формою: 
 

№ 

з/п 

Автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 
Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

1. 

Yana Drobotya, Maryna 

Baldzhy, Alla Pecheniuk, 

Iryna Savelchuk Dmytro 

Hryhorenko, Tetiana 

Kulinich 

Overcoming Poverty and Social 

Inequality in Third World 

Countries (Latin America, Africa) 

IJCSNS, International 

Journal of Computer Science 

and Network Security 

VOL.21 No.3, March 2021 

2. 

Sysoieva, І., Zagorodniy, 

A., Pylypenko, L., Tomilin, 

O., Balaziuk, O. and 

Pohrishchuk, O. 

Analysis of potential risks of audit 

of agricultural enterprises 

Agricultural and Resource 

Economics 

, vol. 7, no. 1, pp. 164–191. 

https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.09. 

3. 

Liudmyla Dorohan-

Pisarenko, Oleksandr 

Bezkrovnyi, Tetiana 

Pryidak, Olha Leha, 

Liudmyla Yaloveha and 

Olena Krasota. 

Designing a Tool for Economics 

Students Digital Competence 

Measurement. 

Proceedings of the 17th 

International Conference on 

ICT in Education, Research 

and Industrial Applications. 

Integration, Harmonization 

and Knowledge Transfer. 

Volume II: Workshops Kherson, Ukraine, 

September 28 - October 2, 2021. URL: 

http://icteri.org/icteri-2021/proceedings/volume-

2/ 

4. 

Valentyna Aranchiy, Oleksii 

Zoria, Ilona Yasnolob, 

Svitlana Zorya, Oleg Gorb, 

Environmentally and socially 

oriented investments on sustainable 

development of rural areas. 

Journal of Environmental 

Management and Tourism 

2021, 12(2), pp. 321-330. DOI: 

10.14505//jemt.v12.2(50).02. Scopus. 
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Inna Mykolenko, Olha 

Dyvnych, Valentyna 

Chumak, Liudmyla 

Brazhnyk 

5. 

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): pp. 668-

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

6. 

Ilona Yasnolob, Stanislav 

Boiko, Oleg Gorb, 

Oleksandr Pomaz, Oleksii 

Zoria, Svitlana Pysarenko, 

Alla Rudych, Tetiana 

Diadyk, Viktoriia 

Danylenko, Yuliia 

Kozachenko 

Conceptual bases of business 

activities’ management grounded 

on sustainable development and 

energy self-sufficiency of united 

territorial communities in the 

context of the European Green 

Deal implementation in Ukraine 

Journal of Environmental 

Management and Tourism 

2021, volume XII, Issue 7(55) (Volume XII, 

Winter), 7(55): 1839-1850. 

DOI:10.14505/jemt.v12.7(55).09. Scopus. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

     

 

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. 
 

№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1. 

Концепція інвестиційного й 

фінансово-кредитного 

забезпечення техніко-

Зоря О.П., д.е.н., доцент 

Конкурс проєктів наукових 

робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок 

Отримано фінансування на 

2500 тис. грн на 2021-2023 рр. 
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технологічного оновлення і 

розвитку аграрного виробництва 

як складової продовольчої та 

економічної безпеки 

молодих вчених, державний 

бюджет 

Міжнародні наукові конкурси 
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАДРИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

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

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 3 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших 2 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 5 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 5 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 10 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 7 

5 Участь в експертних радах, журі - 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 3 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

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

№ 

з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська 

тощо) наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1.  Конференція, вузівська  
Секція факультету обліку та фінансів науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу ПДАУ 

14 травня 2021 р. 

2.  Конференція, всеукраїнська 

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії 

та проблеми практики» 

28 жовтня 2021 р. 

Студентські наукові заходи 

1.  Конференція, вузівська  
Студентська наукова конференція ПДАУ. Секційне засідання студентської 

наукової конференції. факультету обліку та фінансів. 

13 травня 

2021 р. 

2.  Семінар, вузівський 

Науково-теоретичний семінар «Удосконалення підготовки  магістрів 

економічних спеціальностей в умовах трансформаційних процесів у вищій 

освіті» 

1 жовтня 2021 р. 

3.  Круглий стіл, вузівський 
Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи удосконалення практичної 

підготовки студентів» 

16 березня 

2021 р. 

4.  Олімпіада, всеукраїнська  
I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхова 

справа»  
10 лютого 2021 р. 

5.  Олімпіада, всеукраїнська  
I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» 
11 лютого 2021 р. 

 

3.3. Участь колективу кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових конференцій, 

експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 
 

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

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

Дата участі 

1 2 3 4 

1 Аранчій В.І., к.е.н., 

професор 

Організаційний комітет студентської наукової конференції за результатами наукових 

досліджень у 2020 р. 

13 травня 

2021 р. 
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2.  Аранчій В.І., к.е.н., 

професор 

52-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів 24-25 лютого 

2021 р. 

3. Аранчій В.І., к.е.н., 

професор 

Організаційний комітет Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення 

теорії та проблеми практики» 

28 жовтня 

2021 р. 

4. Зоря О. П., д.е.н., доцент Організаційний комітет Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення 

теорії та проблеми практики» 

28 жовтня 

2021 р. 

5.  Чумак В.Д., к.е.н., доцент Організаційний комітет Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення 

теорії та проблеми практики» 

28 жовтня 

2021 р. 

6. Безкровний О.В., к.е.н., 

доцент 

Організаційний комітет Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення 

теорії та проблеми практики» 

28 жовтня 

2021 р. 

7. Зоря С.П., к.е.н., доцент Організаційний комітет Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення 

теорії та проблеми практики» 

28 жовтня 

2021 р. 

8. Томілін О.О., д.е.н., доцент Участь у Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної 

академії для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальностями: 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (сільське господарство і АПК) 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Впродовж 

2021 р. 

9. Аранчій В.І., к.е.н., 

професор 

Участь у Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної 

академії для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальностями: 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (сільське господарство і АПК) 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Впродовж 

2021 р. 

10. Мармуль Л.О., д.е.н., 

професор 

Участь у Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної 

академії для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальностями: 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (сільське господарство і АПК) 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Впродовж 

2021 р. 

11. Томілін О.О., д.е.н., доцент Участь у спеціалізованій вченій раді ДФ 44.887.011 Полтавського державного 

аграрного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації Сівіцької Юлії Олександрівни на здобуття ступеня доктора 

30 серпня 

2021 р. 
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філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – 

Економіка. 

12. Аранчій В.І., к.е.н., 

професор 

Участь у спеціалізованій вченій раді ДФ 44.887.011 Полтавського державного 

аграрного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації Сівіцької Юлії Олександрівни на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – 

Економіка. 

30 серпня 

2021 р. 

13. Зоря О. П., д.е.н., доцент Участь у спеціалізованій вченій раді ДФ 44.887.011 Полтавського державного 

аграрного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації Сівіцької Юлії Олександрівни на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – 

Економіка. 

30 серпня 

2021 р. 

14. Зоря О. П., д.е.н., доцент Участь у редакційній колегії збірника «Економіка і підприємництво: організаційно-

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу». 

Впродовж 

2021 р. 

15. Аранчій В.І., к.е.н., 

професор 

Участь у редакційній колегії: 

- Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»; 

- Журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії». 

Впродовж 

2021 р. 

16. Мармуль Л.О., д.е.н., 

професор 

Участь у редакційній колегії: 

- Збірник «Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, 

фінансів, аудиту та аналізу»; 

- Журнал «Агросвіт»; 

- Журнал «Ефективна економіка». 

Впродовж 

2021 р. 

17. Томілін О.О., д.е.н., доцент Участь у редакційній колегії збірника «Економіка і підприємництво: організаційно-

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу». 

Впродовж 

2021 р. 

 

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

№ з/п 
Учасники  (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 

грамота, угода про співпрацю) 
1 2 3 4 

1    
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

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

звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники 
Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії 

наук України та національних галузевих академій наук, усього 
- 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною 

адміністрацією чи Полтавською міською Радою, усього 
- 

3 
Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього - 

4 
Співробітництво із  закордонними організаціями, усього - 

 

 

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

обладнанням, тощо ) 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 
Навчально-наукова лабораторія 

фінансових досліджень 

Призначена для забезпечення 

якісної теоретичної та практичної 

підготовки студентів ПДАУ, що 

навчаються у рамках їх навчальної 

діяльності під час аудиторних 

занять самостійної роботи, 

проходження навчальної практики, 

підготовки і виконання курсових, 

випускних та дипломних робіт 

Заняття у навчальній лабораторії забезпечують: 

-  формування у студентів сучасної інформаційної 

картини розвитку економічних дисциплін; 

-  формування умінь і навичок використання 

інформаційних технологій як важливої складової 

продуктивної діяльності громадянина в сучасному 

інформаційному суспільстві; 

-  формування творчої особистості, розвиток у 

студентів теоретичного мислення, пам’яті, уяви; 

-  виховання майбутнього фахівця спрямованого на 

формування високих професійних моральних і 

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

академії наук України та національних галузевих академій наук – відсутні. 
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1     

 

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

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

№ 

з/п 

Назва 

наукової 

установи-

партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, 

видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

1     

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

загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

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

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

формою: 

№ 

з/п 

Країна 

партнер 

Назва наукової 

установи 

партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність, стажування 

студентів та аспірантів на базі академічних установ) 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1      

Співробітництво із міжнародними партнерами 
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№ 

з/п 

Країна 

партнер 

Назва наукової 

установи 

партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність, стажування 

студентів та аспірантів на базі академічних установ) 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1      

 

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

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

діяльність студентів на кафедрі). 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 76 

з них,  

самостійно студентами 
32 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

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

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

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 3 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 

 

Розділ 6. ІНШЕ 
 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 

Завідувач кафедри фінансів і кредиту, к.е.н., доцент                                                                                  В. Д. Чумак  
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ДОДАТКИ 

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

додаються на   --   арк. - відсутні 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на __ арк. 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій, 

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1. 
Зоря О.П., Салогуб І.І. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрної сфери : монографія. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 

2021. 128 с. 

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

1. 

Томілін О.О., Безкровний О.В. Наукові основи становлення та розвитку інвестиційної діяльності: секторальний аспект. Розділ: 

Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації (колективна монографія) / за ред. Л.М. Ільїч. К.: Київський університет 

ім. Б. Грінченка. 2021. C. 118-134. 

 

ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1. 2 

Підручники 

  

 

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
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№ з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 

1. Аранчій В. І., Краснікова О.М., Бражник Л.В. Фінанси: Навчальний посібник: практикум. Полтава:РВВ ПДАУ, 2021. 216 с. 
 

ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів 

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

№ 

з/п 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

      

Свідоцтва авторського права. 

1 

Концептуальні основи 

управління 

продовольчою 

безпекою держави в 

умовах інвестиційно-

інноваційного розвитку 

аграрної сфери 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права на 

науковий твір № 

109035 від 

02 листопада 2021 р. 

02 листопада 

2021 р. 

Зоря О.П., Овчарук 

О.М., Мауер Д.Р. 
Зоря О.П., Овчарук О.М., Мауер Д.Р. 

2 

Теоретико-

методологічні засади 

формування та 

розроблення 

інвестиційно-

інноваційної стратегії 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права на 

науковий твір № 

109032 від 

02 листопада 2021 р. 

02 листопада 

2021 р. 

Зоря О.П., Овчарук 

О.М., Мауер Д.Р. 
Зоря О.П., Овчарук О.М., Мауер Д.Р. 

3 

Економічні, екологічні, 

соціальні передумови 

формування та 

функціонування 

енергонезалежних та 

енергоефективних 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права на 

твір № 106616 від 

23.07.2021 р. 

23.07.2021 р. 
Яснолоб І.О., Зоря 

О.П., Дем’яненко Н.В. 
Яснолоб І.О., Зоря О.П., Дем’яненко Н.В. 
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сільських територій: 

досвід енергетичної 

політики європейських 

країн 
 

 


