
З А Г А Л Ь Н А 
НАУКОВА РОБОТА 

  Кафедри бухгалтерського обліку 

2.20 
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕМІНАРИ) 

 

№ 
Назва наукового заходу 

(конференція, круглий стіл, семінар) 

Дата 

проведення 

Міжнародна 
Державна  

(обласна, районна) 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» 
25-26.05.2016 р. 100 85 - - 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Економіка і підприємництво: 

організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу» 
17.03.2016 р. - - 100 75 

3. Внутрівузівська студентська науково-практична конференція за підсумками науково-дослідної 

роботи за 2015 рік  
27-28.04.2016 р   199 175 

4. Внутрівузівська конференція професорсько-викладацького складу «Підсумки науково-дослідної 

роботи за 2015 рік» 
18-19.05.2016 р. - - 186 145 

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ 

№ Назва підрозділу Керівник підрозділу 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Напрями роботи 

1. 

Навчально-практичний центр кафедри бухгалтерського обліку 

Полтавської державної аграрної академії на базі відділу 

фінансово-господарського забезпечення Полтавської РДА з 

практичної підготовки студентів (Угода від 15.01.2012 р.) 

Плаксієнко В. Я. 

Суворова З. .Г. 

д. е. н., професор 

- 

Удосконалення та адаптація бухгалтерського 

обліку в ринкових умовах господарювання із 

урахуванням положень ПКУ 

2. 

Навчально-практичний центр кафедри бухгалтерського обліку 

Полтавської державної аграрної академії на базі ТОВ АФ 

«Добробут» ВП ім. Воровського Полтавського району з 

практичної підготовки студентів (Угода від 16.01.2012 р.) 

Плаксієнко В. Я. 

Срібний А. Д. 

д. е. н., професор 

- 

Удосконалення організації бухгалтерського 

обліку, впровадження набутих теоретичних 

знань у практичну діяльність підприємств 

3. 

Філіал кафедри бухгалтерського обліку Полтавської 

державної аграрної академії при Гродненському державному 

аграрному університеті з розробки і впровадження 

інноваційних освітніх технологій при навчанні бакалаврів та 

магістрів (Договір від 05.01.2015 р.) 

Плаксієнко В. Я. 

Пестіс В. К. 

д. е. н., професор, 

д. е. н., професор 

Розробка та впровадження інноваційних 

освітніх технологій при навчанні бакалаврів 

та магістрів, обмін досвідом в науковій та 

методичній роботі 

4. 

Філіал кафедри бухгалтерського обліку Полтавської 

державної аграрної академії при Федеральній державній 

бюджетній освітній установі вищої професійної освіти 

«Ставропольський державний аграрний університет» з 

Плаксієнко В. Я. 

Трухачьов В. І. 

д. е. н., професор, 

д. е. н., професор 

 

Розробка та впровадження інноваційних 

інноваційних освітніх технологій при 

навчанні бакалаврів та магістрів, обмін 

досвідом в науковій та методичній роботі. 



розробки і впровадження інноваційних освітніх технологій 

при навчанні бакалаврів та магістрів  

(Договір від 22.04.2013 р.) 

Спільна участь у написанні наукових статтей, 

підручників та монографій. 

НАУКОВІ ШКОЛИ 

№ Назва школи Керівник школи 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Наукова діяльність керівника 
Напрями роботи 

(спеціальність) 

1. 

Школа 

Плаксієнка Валерія Яковича 

Плаксієнко Валерій 

Якович 

доктор 

економіч-

них наук, 

професор 

Плаксієнко В.Я. опублікував понад 

150 наукових публікацій. Під його 

науковим керівництвом підготовлено і 

захищено 40 кандидатських і 5 

докторських дисертацій 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ 

№ Назва інституту, дата заснування Керівник інституту 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність Напрями роботи 

1. немає - - - - 
 

НАУКОВА РОБОТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
НАУКОВА ТЕМАТИКА 

Державна тематика 

№ Виконавець 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва теми 

1. немає - - 

Договірна тематика 

1. немає - - 

Ініціативна тематика 

1.  Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення господарюючих суб’єктів в галузях економіки України 

2.7 
ДОГОВОРИ НА НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАНУ, НААН, НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ТА 

СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМИ 

1. не укладено -  

2.15 ЗАВЕРШЕНІ НАУКОВІ РОБОТИ 

№ 
Виконавці 

роботи 

Науковий 
ступінь, 

вчене 
звання 

Назва роботи Одержані результати 

1.    -  

2.     

2.16 ВПРОВАДЖЕНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ 

№ 
Виконавці 

роботи 

Науковий 

ступінь, 

вчене звання 

Назва роботи Де впроваджено, економічний ефект 

1. немає - - - 



2.14 ВПРОВАДЖЕНІ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
Назва авторського 

свідоцтва, патенту 
Номер 

Дата 

реєстрації 

Ким 

зареєстровано 

Автори і 

співавтори 

(жирним 

виділити 

власника) 

Де впроваджено Економічна ефективність, тис. грн. 

1. немає - - - - - - 

2.1 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ГРАНТИ, 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

№ 
Ім’я, прізвище, 

По батькові НПП 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва гранта, стипендії Хто надав Кількість отриманих коштів, тис. грн. 

1. немає - - - - 

2.18 ПРОБЛЕМНІ ТА СЕРТИФІКОВАНІ (АКРЕДИТОВАНІ) НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ 

№ Назва лабораторії Керівник лабораторії 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Фінансування Призначення лабораторії 

Акредитовані 

1. немає - - - - 

Не акредитовані 

1.  Навчальна лабораторія Черненко К. В. - - Навчальна бухгалтерія 

2.10 ОДЕРЖАНО ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ ТА 

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 

№ Назва патенту 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер Дата реєстрації Ким зареєстровано 

1. немає - - - - 

2.10 АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ОДЕРЖАНІ НА 

СОРТИ, ПОРОДИ, НОВІ МЕТОДИ, ТЕОРІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, НОВІ ВИДИ ВИРОБІВ 

№ Назва авторського свідоцтва 

Автори і 
співавтори 

(жирним виділити 
власника) 

Номер Дата реєстрації Ким зареєстровано 

1. немає - - - - 

ПІДРУЧНИКИ 

№ Назва підручника Автори Місце, назва, рік видання В т.ч. надання грифу 

1. Фінансовий та управлінський облік за 

національними стандартами (видання 7-е) 

Огійчук М.Ф., СколотійЛ.О., 

БелєнковаМ.І. і ін. 
Київ: Алерта, 2016,. 

Гриф МОН України від 24.12.08 р. 

(Лист № 4/18-Г-2871.1) 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ Назва навчального посібника Автори Місце, назва, рік видання В т.ч. надання грифу 

1. немає    

 


