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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 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 18 

з них,  
кандидатів наук 13 1 

докторів наук 2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 8 
2 

з них,  
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді - 

чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 5 
3 

 з них,  із захистом дисертації 1 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 2 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього - 

 



 5 

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.+ 1.2.)  

1.1. з них, 
загального фонду державного бюджету  

1.2. спеціального фонду державного бюджету  
2. за  угодами міжнародного співробітництва   
3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 10 

3.1. з них, 
про виконання науково-дослідних робіт  

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 10 

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 1 

 
/* Науково-дослідна робота (НДР) — робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою 
визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні. 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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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.) 26 

1.1. з них,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  21 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  5 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus) - 

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

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) - 
5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор - 

6. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 
імпакт-фактор - 

7. опубліковано монографій, усього - 

7.1. з них,  
за кордоном - 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

8.1. з них,  
за кордоном - 

9. опубліковано підручників 1 
10. опубліковано навчальних посібників - 
11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) - 

11.1. з них,  
патентів на винаходи - 

11.2. патентів на корисну модель - 
12. отримано свідоцтв авторського права - 
13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) - 

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

15.1. з них,  
нової техніки - 

15.2. технологій - 
15.3. матеріалів - 
15.4. сортів рослин та порід тварин - 
15..5 методів, теорій - 

16. подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (16.1.+16.2.) - 

16.1. з них,  
у національних наукових конкурсах - 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (17.1.+17.2.) - 

17.1. з них,  
у національних наукових конкурсах - 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 
18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 4 
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/* Наукова (науково-технічна) продукція (НТП) - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації. 
2.3. Загальний перелік розробок, 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») 

 

№ 
з/п 

Назва та автори розробки  
(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 
(назва організації, 

відомча належність, 
адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1     - 

     - 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
 
 
2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2016 році 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 - - - - 
2 - - - - 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1 - - - - 
2 - - - - 
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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 - - - - 
2 - - - - 

Міжнародні наукові конкурси 
1 - - - - 
2 - - - - 
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 
 
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 
1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 1 

1.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.2. міжнародних семінарів - 
1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 
1.4. всеукраїнських семінарів - 
1.5. інших - 
2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 6 

2.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 
2.3. інших 6 
3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 6 
4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій - 
5 Участь в експертних радах, журі - 
6 Участь в спеціалізованих вчених радах 1 
7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
8 Інше (вказати) - 

 
3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення 
наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 

 

№ 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 ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція  

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, 
аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі 
управління підприємством» 

25-26 травня 2016 р. 
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Студентські наукові заходи 

1 Студентська конференція за результатами 
виробничої практики «Комплексна з фаху» 

«Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та 
аналізу підприємств» 31 березня 2016 р. 

2 Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного 
бухгалтера» 

Робота з документами, що містять конфіденційну 
інформацію.  28 вересня 2016 р. 

3 Студентська конференція за результатами 
виробничої практики «Технологічна з обліку» 

«Актуальні питання розвитку і вдосконалення обліку та 
аналізу підприємств» 19 жовтня  2016 р. 

4 Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного 
бухгалтера» 

Види ділових листів і вимоги до них. 
Реквізити ділових листів і їх оформлення. 26 жовтня 2016 р. 

5 Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного 
бухгалтера» 

Загальне діловодство на підприємствах: організація 
роботи з вхідними документами.  23 листопада 2016 р. 

6 Засідання наукового гуртка «Клуб сучасного 
бухгалтера» 

Загальне діловодство на підприємствах: реєстрація та 
індексація службових документів. 1 грудня 2016 р. 

 
 

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 
конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 
 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 
звання) 

Вид участи  
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор 

Участь у редакційній колегії: 
- Журнал «Економіка і фінанси» (індекс наукового цитування 

(РИНЦ) і Index Copernicus International (імпакт-фактор ICV 5,35  із 9)); 
- Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»; 
- Журнал «Облік і фінанси АПК»; 
- Наукові праці Полтавської державної аграрної академії; 
- Вісник Запорізького національного університету; 
- Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 

Протягом року 

2 Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор Член спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 Полтавської державної 
аграрної академії Протягом року 
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3.4.  Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо: 
 

№ 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 - - - 

2 - - - 
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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 державною адміністрацією, усього 1 

3 Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 1 
4 Співробітництво із  закордонними організаціями, усього 2 

 
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 2 3 4 

1 Навчально-наукова лабораторія 
бухгалтерського обліку 

Призначена для забезпечення 
якісної теоретичної та практичної 
підготовки студентів ПДАА, 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  

 

№ 
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 2 3 4 5 
 - - - - 

 
 
4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською державною 
адміністрацією, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  
 

№ 
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 2 3 4 5 

1 Полтавська районна 
державна адміністрація 

Навчально-практичний центр для 
поглиблення інтеграції навчання, науки і 
виробництва, посилення практичної 
спрямованості навчання студентів, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів АПК, закріплення на практиці 
новітніх технологій у системі 
бухгалтерського обліку, науково-дослідної 
роботи, набуття практичних навичок, 
прискорення адаптації працівників у нових 
умовах господарювання.  
 

Угода про діяльність 
навчально-практичного 

центру ПДАА на базі відділу 
фінансово-господарського 

забезпечення ПРДА з 
практичної підготовки 

студентів від 15.01.2012 р. 

Удосконалення та адаптація 
бухгалтерського обліку в 
ринкових умовах 
господарювання із 
урахуванням положень 
ПКУ 
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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 Україна 
ТОВ АФ «Добробут» ВП ім. 
Воровського Полтавського 
району  

Навчально-практичний центр 
кафедри бухгалтерського обліку з 
практичної підготовки студентів 
та співпраці щодо виконання 
спільних робіт і послуг з метою 
поглиблення інтеграції навчання, 
науки і виробництва, посилення 
практичної спрямованості 
навчання студентів, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів АПК, 
закріплення на практиці новітніх 
технологій сільськогосподарсь-
кого виробництва, науково-
дослідної роботи, набуття 
практичних навичок прискорення 
адаптації працівників у нових 
умовах господарювання. 
 

Угода про діяльність 
навчально-

практичного центру 
ПДАА на базі 

ТОВ АФ «Добробут» 
ВП ім. Воровського 

Полтавського району 
з практичної 

підготовки студентів 
від 16.01.2012 р. 

Удосконалення організації 
бухгалтерського обліку, 
впровадження набутих 
теоретичних знань у 
практичну діяльність 
підприємств 
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Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 Білорусь Гродненський державний 
аграрний університет  

Співробітництво в галузі освіти і 
науки з питань розробки й 
впровадження інноваційних 
освітніх технологій при навчанні 
бакалаврів та магістрів. Із метою 
підвищення якості підготовки 
спеціалістів агропромислового 
комплексу в нових освітніх 
умовах.   

Договір про 
співробітництво у 

галузі науки і освіти 
між кафедрою 

бухгалтерського 
обліку  ПДАА і 

кафедрою бухгалтер-
ського обліку і 

контролю в АПК 
установа освіти 
«Гродненський 

державний аграрний 
університет» від 

05.01.2015 р. 

Розробка та впровадження 
інноваційних освітніх 
технологій при навчанні 
бакалаврів та магістрів, 
обмін досвідом в науковій 
та методичній роботі 

2 Росія Ставропольський державний 
аграрний університет  

 
Співробітництво в галузі освіти і 
науки з питань розробки й 
впровадження інноваційних 
освітніх технологій при навчанні 
бакалаврів та магістрів. З метою 
підвищення якості підготовки 
спеціалістів агропромислового 
комплексу в нових освітніх 
умовах.   
 
 
 

Договір про 
співробітництво у 

галузі науки і освіти 
між кафедрою 

бухгалтерського 
обліку ПДАА і 

кафедрою бухгалтер-
ського обліку 
Федеральної 

державної бюджетної 
освітньої установи 
вищої професійної 

освіти 
«Ставропольський 

державний аграрний 
університет» від 

22.04.2013 р.) 

Розробка та впровадження 
інноваційних освітніх 
технологій при навчанні 
бакалаврів та магістрів, 
обмін досвідом в науковій 
та методичній роботі. 
Спільна участь у написанні 
наукових статтей, 
підручників та монографій. 
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

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

 
№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 28 

1. з них,   
самостійно студентами 10 

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 2 
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) - 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них,   
самостійно студентами - 
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Розділ 6. ІНШЕ 
 

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

Автореферат, 
монографія, 
підручник, 
навчальний 

посібник 

Назва Дата надання 

ВІДЗИВИ НА АВТОРЕФЕРАТИ 

1. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Мартинюк Галина Петрівна 

«Організаційно-економічні засади відродження скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах» 

09.02.2016 

2. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Метелиця Володимир Михайлович 

«Розвиток бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: торія, 
методологія, практика» 

15.02.2016 

3.  Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Мартинюк Галина Петрівна 

«Організаційно-економічні засади відродження скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах» 

09.02.2016 

4. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Метелиця Володимир Михайлович 

«Розвиток бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: торія, 
методологія, практика» 

15.02.2016 

5. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Бадалов Хазр Мехрал Огли 

«Формування та шляхи зниження собівартості продукції рослинництва в 
сільськогосподарських підприємствах» 

03.03.2016 

6. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Монографія  Турило Анатолій Анатолійович  
«Основи управління інноваційним розвитком підприємства» 29.03.2016 

7. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат Мельник Леся Леонідівна 
«Економічні засади прибутковості сільського господарства » 10.05.2016 

8. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Павлова Галина Євгенівна 

«Управління інноваційним розвитком аграрного сектора національної 
економіки» 

10.05.2016 

9. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Чечель Анна Олександрівна  

«Теоретико-методологчні засади еколого-економічного розвитку та 
ревіталізації промислових вугільних тереторій» 

16.05.2016 

10. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат Клеснік Яна Вікторівна 
«Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств» 16.05.2016 

11. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Гладка В. В. 

«Взаємодія органів державного фінансового контролю у процесі 
казначейського обслуговування бюджетних коштів» 

25.05.2016 

12. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Лелюк Ю. М. 

«Фінансова математика: методичні рекомендації для проведення практичних 
зайнять та самостійної роботи студентів» 

25.05.2016 
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13. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат Сас Наталія Миколаївна 
«Механізм регулювання інвестиційних процесів в національній економіці» 26.05.2016 

14. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Машкова Тетяна Володимирівна 

«Обліково-інформаційне відображення якісних параметрів 
сільськогосподарських угідь» 

01.06.2016 

15. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Лещенко Л. О. 

«Механізм формування прибуткового виробництва овочів у с.-г. 
підприємствах» 

02.09.2016 

16. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат Орлянко О. В. 
«Теоретико-методологічні засади функціонування круп’яної індустрії» 15.09.2016 

17. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат Бовсуновська Г. С. 
«Розвиток ринку автотранспортного страхування України» 16.09.2016 

18. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Воловик Д. В. 

«Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних 
підприємств» 

05.10.2015 

19. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Садовий І. І. 

«Підвищення ефективності виробничої діяльності фермерських господарств 
на освоєння динамічних сівозмін» 

06.11.2016 

20. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Галинська А. В. 

«Маркетингова система формування конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств» 

08.11.2016 

21. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Міщенко В. С. 

«Формування витрат і доходів скотарства у сільськогосподарських 
підприємствах» 

01.12.2016 
 

22. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Автореферат 
Данько Ю. І. 

«Системи управління конкурентоспроможності аграрних підприємств : 
теорія, методологія, практика» 

08.12.2016 
 

РЕЦЕНЗІЇ НА ККР 
1. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Рецензія 

на пакет ККР 
Харченко Н. В. 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» 05.09.2016 

2. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Рецензія 
на пакет ККР 

Харченко Н. В. 
 «Організація бухгалтерського обліку» 05.11.2016 

3. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Рецензія 
на пакет ККР 

Харченко Н. В. 
 «Облік ЗЕД» 05.11.2016 

4. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Рецензія 
на пакет ККР 

Прохар Н. В. 
 «Звітність підприємств та моделі і методи» 06.11.2016 

4. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Рецензія 
на пакет ККР 

Прохар Н. В. 
 «Історія економіки та економічної думки » 06.11.2016 

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

1 Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Рецензія 
на монографію 

Славкова О. П. 
«Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських 

підприємств» 
26.02.2016 

2 Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Рецензія 
на монографію 

Король Г. О. 
 «Методичні підходи до удосконалення Бухгалтерського обліку аналізі і 

аудиті » 
08.12.2016 

 Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Рецензія на Єгорова Олена Володимирівна, Дорогань-Писаренко Л. О. 15.02.2016 
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навчальний 
посібник 

«Аналіз господарської діяльності» 

 Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Рецензія на 
навчальний 

посібник 
Савченко О. Ф. 

«Екологічна економіка: теорія, практика, юридична відповідальність» 05.03.2016 

 Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Рецензія на 
навчальний 

посібник 
Нусінова В. Я.  «Фінансовий аналіз промислових підприємств» 15.03.2016 

РЕЦЕНЗІЇ НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Рецензія на 

метод. 
рекомендації 

Орехова А. І. 
 «Адміністративний аудит » 09.09.2016 

2. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Рецензія на 

метод. 
рекомендації 

Орехова А. І. 
 «Міжнародні кредитно-розрахункові операції» 12.09.2016 

3. Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор 
Рецензія на 

метод. 
рекомендації 

Назаренко І. М. 
 «Фінансовий аудит» 12.09.2016 

РЕЦЕНЗІЇ НА СТАТТІ 

 Плаксієнко В. Я. д.е.н., професор Стаття 
Черкасов Олександр Олександрович 

«Розподіл корисності основних виробничих засобів сільськогосподарських 
підприємств: мережевий підхід» 

15.02.2016 

 
 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
 

1. Поглибити дослідження із ініціативної наукової тематики «Удосконалення системи обліково-аналітичного 
забезпечення господарюючих суб’єктів в галузях економіки України» шляхом опублікування результатів дослідження у 
фахових виданнях України та виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus). 

2. Активізувати участь викладачів у науково-дослідній роботі, шляхом сприяння їх творчого та мотиваційного 
зацікавлення, зокрема, керівників наукових гуртків і її учасників – здобувачів вищої освіти. 
 
 
Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор                                                                        В. Я. Плаксієнко  
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ДОДАТКИ 
ДОДАТОК 1 

Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді  
додаються на   --   арк. 

 
ДОДАТОК 2 

Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на -  арк. 
 
Копії отриманих свідоцтв авторського права 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 . 
Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1  
 

 
ДОДАТОК 4 

Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 
1 2 

Підручники 

1 Плаксієнко В. Я. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник / Огійчук М. Ф., Сколотій Л. О., 
Белєнкова М. І. і ін. – 7-е вид., доп. і перероб. – Київ : Алерта, 2016. – 1042 с. 
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ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

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

1 2 
Навчальні посібники 

1  
2  

 
 

ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 
 

№ з/п 
 Назва документу Вид документа  Дата набуття 

чинності 
Власник охоронного 

документа Винахідник 

1 2 3 4 5 6 
Патенти 

1 - - - - - 
2 - - - - - 

Свідоцтва авторського права 
1 - - - - - 
2 - - - - - 
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ДОДАТОК 7 

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

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Плаксієнко Валерій Якович 
Науковий ступінь доктор економічних наук 
Вчене звання професор 
Посада завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
 
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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання (рік початку і 

закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання (рік початку і 

закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика 
роботи, строки виконання (рік 

початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи, строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 Плаксієнко В. Я. тематика роботи: 

«Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України». 
Строки виконання – до кінця 2016 р. 
Рік початку – 2016 
Рік закінчення – 2016 р. 

Договір № 62 від 
16.12.2016 р. 
Замовник: 

Барабан О.В. 
1,0 1,0 

Підвищення ефективності діяльності та  
результативності роботи бухгалтерської 
служби підприємства, зокрема розробка 
концепції та функціональних обов’язків 
бухгалтера-аналітика 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи, строки виконання   
(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
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/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 8 

1  
 
 

Науковий керівник: 
Плаксієнко В. Я., доктор економічних 

наук, професор 
Тематика науково-дослідної роботи: 

«Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 

господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України» 

Строки виконання : 
2015 -2020 рр. 

 

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

1. Плаксієнко В. Я. Перспективы развития аудиторской 
деятельности в Украине в сравнении со странами ЕС /// 
В. Я. Плаксієнко, К. В. Черненко // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини 
та світове господарство». – Випуск 7. Ч. 3. – Ужгород. – 2016. –  С. 12-
14. 

2. Плаксієнко В. Я. Методичні аспекти відображення в обліку і 
звітності  продажу основних засобів / В. Я. Плаксієнко // Вісник 
ХНАУ: Серія «Економічні науки». – ХНАУ, 2016. – № 2. – С. 58-62. 

3. Плаксієнко В. Я. Документальне забезпечення обліку ремонтів 
основних засобів / В. Я. Плаксієнко // Вісник ЗНУ. Серія «Економічні 
науки». – Запоріжжя, 2016. – № 3(31). – С. 18-24. 

4. Плаксієнко В. Я. Трансакційні витрати: значення та облікове 
відображення / В. Я. Плаксієнко // Вісник Сумського НАУ. Серія 
«Економіка і менеджмент» , 2016. – № 8 (58). – С. 3-7. 

8 
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А. Ю. Трушина // Наукові праці Полтавської державної аграрної 
академії. – Полтава : ПДАА. – 2016.  

8. Плаксієнко В. Я. Контролінг витрат в системі ефективного 
управління аграрними підприємствами / В. Я. Плаксієнко,                   
О.О. Черкасов // Наукові праці Полтавської державної аграрної 
академії. – Полтава : ПДАА. – 2016.  
за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 

 

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

 

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

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

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор  

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном; - 
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном; - 
10. опубліковано підручників 

Плаксієнко В. Я. Фінансовий та управлінський облік за 
національними стандартами : підручник / Огійчук М. Ф., 
Сколотій Л. О., Белєнкова М. І. і ін. – 7-е вид., доп. і перероб. – Київ : 
Алерта, 2016. – 1042 с. 

1 

11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  
Черкасов О. О. Організаційно-економічне відтворення основних 

засобів сільськогосподарських підприємств, за спеціальністю 

1 
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08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності), 2016, ПДАА.   

           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,   
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          методів, теорій;  
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   
          технологій,   
          матеріалів,   
          сортів рослин та порід тварин,   
          методів, теорій;  
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

Участь у редакційній колегії: 
- Журнал «Економіка і фінанси» (індекс наукового цитування 

(РИНЦ) і Index Copernicus International (імпакт-фактор ICV 5,35  із 
9)); 

- Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»; 
- Журнал «Облік і фінанси АПК»; 
- Наукові праці Полтавської державної аграрної академії; 
- Вісник Запорізького національного університету; 
- Вісник Дніпропетровського державного аграрного 

університету. 

6 

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

 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  
1. з них,   

самостійно студентами  

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  

 
 
Завідувач кафедри  
бухгалтерського обліку, д.е.н., професор                                 ______________________________                                                   В.Я. Плаксієнко 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на 8 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ бухгалтерського обліку 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Канцедал Наталія Анатоліївна 
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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       



 34 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи, строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Канцедал Н.А., тематика роботи: 
«Наукове обґрунтування організації та 
ведення обліку в домогосподарствах»  
Строки виконання – до кінця 2016 р. 
Рік початку – 2016 
Рік закінчення - 2016 

Договір №28 від 
26.07.2016р. 
Замовник: 
Олійник В.В. 

1000 1000 

Виконано консультування замовника з наступних 
питань: наукова організація обліку доходів фізичних 

осіб, їх розподілу та оптимізації витрат у 
домогосподарствах, виявлення перспективних 

напрямів отримання пасивних доходів фізичними 
особами 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи, строки виконання   
(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
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4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 

х 

5. кількість публікацій (статей), усього 1 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 
 
Канцедал Н.А. Адитивний і процедурний підходи як способи 
пізнання у методології наукових досліджень обліку [Електронний 
ресурс] / Н.А.Канцедал // «Облік і фінанси». – 2016. – №1 (71). – С. 
27-31. (Фахове видання України, індексується у Copernicus). 
Режим доступу до журн.: http://www.afj.org.ua/ua/article/346/ 
 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 
6. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
 
Канцедал Н.А. Адитивний і процедурний підходи як способи 
пізнання у методології наукових досліджень обліку [Електронний 
ресурс] / Н.А.Канцедал // «Облік і фінанси». – 2016. – №1 (71). – С. 
27-31. (Фахове видання України, індексується у Copernicus). 
Режим доступу до журн.: http://www.afj.org.ua/ua/article/346/ 
 

1 

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

 

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

1   

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 
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7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор  

23. опубліковано монографій, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 
24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном; - 
25. опубліковано підручників  
26. опубліковано навчальних посібників  
27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   
           докторських;  
28. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,   
          патентів на корисну модель;   
29. отримано свідоцтв авторського права  
30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  
          міжнародних;  
31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  
          у міжнародних наукових конкурсах;  
32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  
          у міжнародних наукових конкурсах;  
33. створено науково-технічної продукції (НТП)   
у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   
          матеріалів,   
          сортів рослин та порід тварин,   
          методів, теорій;  
34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
у т.ч., нової техніки,   
          технологій,   
          матеріалів,   
          сортів рослин та порід тварин,   
          методів, теорій;  
35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   
          технологій,   
          матеріалів,   
          сортів рослин та порід тварин,   
          методів, теорій;  
36. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

 

37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій  

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи, строки виконання  
(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2  3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 
 
№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

1. з них,   
самостійно студентами  

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  
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ДОДАТОК 7 

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

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ бухгалтерського обліку 
ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Пономаренко Оксана Григорівна 
Науковий ступінь кандидат економічних наук 
Вчене звання доцент 
Посада доцент 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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      
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1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       
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Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Грибовська Ю. М., 
Пономаренко О. Г. 

Наукове обґрунтування побудови 
системи фінансового та податкового 

обліку діяльності ФОП 
(магазин, КВЕД 47.11). 

Договір діє до повного виконання 
сторонами зобов’язань, 

2016 рік. 

Договір № 49 про 
проведення 

консультації з 
питань наукових 

досліджень, їх 
організації та 

наукового 
обслуговування від 
22 листопада 2016 

року. 
Замовник: Сахно 
Альона Юріївна 

2,0 2,0 Послуги по проведенню консультацій з питань 
наукових досліджень, їх організації та наукового 

обслуговування 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       
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2       

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 
7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 
 

 

8. кількість публікацій (статей), усього  

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

 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
  

9. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
 

 

1   

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-
метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ)  

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 

 

38. опубліковано монографій, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
 
 

 

у т.ч., за кордоном; - 

40. опубліковано підручників  

41. опубліковано навчальних посібників 
  

42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

43. отримано охоронних документів, усього  
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у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;  
  

44. отримано свідоцтв авторського права  

45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

48. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

49. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   
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          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

51. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

 

52. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій  

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
10. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки 
України; х 

11. кількість публікацій (статей), усього: - 

1 Науковий керівник:  
Плаксієнко В. Я., доктор економічних 
наук, професор. 
Тематика науково-дослідної роботи:  
Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України. 
Строки виконання : 
2015 – 2020 рр. 

 

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

- 
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за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 - 

12. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus); 
 

- 

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

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ); - 

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

- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор; - 

53. опубліковано монографій, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

55. опубліковано підручників; - 

56. опубліковано навчальних посібників; 
 - 
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57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом; х 

у т.ч., кандидатських; - 

           докторських; - 

58. отримано охоронних документів, усього: - 

у т.ч., патентів на винаходи; - 

          патентів на корисну модель;  
 

- 

59. отримано свідоцтв авторського права; - 

60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах: - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

61. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування: - 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування: - 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

63. створено науково-технічної продукції (НТП): - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

64. впроваджено результатів досліджень у виробництво: - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

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

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

66. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

- 

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

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
 
Розділ 3.  Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 7 

1. 

Конюхов М.Ю. Удосконалення механізму оплати праці: економічні та облікові підходи / М.Ю. Конюхов, 
О. Г. Пономаренко // // Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, 
аудиту та аналізу : зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 16. – Полтава : ФОП Крюков, 2016. –С. 102-106. 

 
з них,   
самостійно студентами 

1. Заїчкіна Л. А. Новації: електронне адміністрування податку на додану вартість/ Л. А. Заїчкіна // 

6 
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Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу : зб. наук. 
пр. / ПДАА. – Вип. 16. - Полтава : ФОП Крюков, 2016 

2. Квіташ І. В. Аналіз методик оцінки дебіторської заборгованості / І. В. Квіташ// Економіка і 
підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу : зб. наук. пр. / ПДАА. 
– Вип. 16. - Полтава : ФОП Крюков, 2016 

3. Конюхов М.Ю. Удосконалення механізму оплати праці: економічні та облікові підходи / М. Ю. 
Конюхов, О. Г. Пономаренко // Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, 
фінансів, аудиту та аналізу : зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 16. - Полтава : ФОП Крюков, 2016 

4. Кужель Є. О. Термінологія обліку власного капіталу / Є. О. Кужель // Економіка і підприємництво: 
організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу : зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 16. - 
Полтава : ФОП Крюков, 2016 

5. Наумова Н.О. Новини та прогалини нормативного забезпечення справляння податку на доходи 
фізичних осіб / Н.О. Наумова // Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, 
фінансів, аудиту та аналізу : зб. наук. пр. / ПДАА. – Вип. 16. - Полтава : ФОП Крюков, 2016 

6. Сівакова В.О. Облік доходів і витрат від реалізації: напрями розвитку наукової дискусії / В. О. Сівакова 
// Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу : зб. 
наук. пр. / ПДАА. – Вип. 16. - Полтава : ФОП Крюков, 2016 

7. Сотник О.А. Процедурні аспекти документування виходу продукції зернових культур / О. А. Сотник // 
Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу : зб. наук. 
пр. / ПДАА. – Вип. 16. - Полтава : ФОП Крюков, 2016 
 

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  

 
Участь у конференціях 

1. Пономаренко О.Г. Удосконалення облікового супроводження справляння єдиного соціального внеску / О. Г. Пономаренко, М.Ю. 
Конюхов // Розвиток і становлення обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою за роки незалежності України: Збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції (24 травня 2016 року). Дніпропетровськ.: ДНАУ. С. 123-124. 

2. Пономаренко О.Г. Альтернативи облікового відображення єдиного податку четвертої групи / О. Г. Пономаренко // Актуальні 
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю  в соціально-орієнтованій системі управління підприємством. Збірник 
матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 травня 2016 року м. Полтава. – Полтава: ПДАА, - 2016. – С. 88-89. 

3. Пономаренко О.Г. Методичні аспекти контролю орендних платежів в аграрному секторі економіки / О. Г. Пономаренко //Фінансові 
аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції 27-28 травня 2016 року м. Одеса. – Одесса: ОНУ ім. І. І. Мечникова., 2016. – С.  82-84. 

4. Пономаренко О.Г. Соціально-спрямований аудит: можливість чи необхідність / О. Г. Пномаренко // Збірник тез доповідей VIII 
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучані кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного 
забезпечення управління підприємством» 24-25 червня 2016 р. м. Луцьк. – Луцьк: Луцький НТУ., 2016. – С. 154-156. 

5. Пономаренко О. Г. Методика тестування стану договірних відносин з оренди земель / О. Г. Пономаренко // Збірник наукових праць 
науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-
дослідної роботи в 2015  році (м. Полтава, 18-19  травня 2016  року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. –  С. 306-307. 

6. Пономаренко О.Г. Раціоналізація організаційного етапу виконання кваліфікаційних робіт студентами економічного профілю / О. Г. 
Пономаренко // Освітні тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми методології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської 
науково-методичної Інтернет-конференції (18 травня 2016 року). Х.:ХНАДУ. С. 61-64. 
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  ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на ___________ рн.. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ___________________________________________________________________________________ 
ЗА 20__16___ РІК 

 
Прізвище, рн’я, по-батькові__Єрмолаєва Марина Валентинівна 
Науковий ступінь кандидат економічних наук 
Вчене звання доцент 
Посада  професор кафедри бухгалтерського обліку 
 
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).  

 
1.5. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

Обсяг фінансування,  
тис. рн.. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. рн.. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. рн.. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.5. НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. рн.. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
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/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       

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

Обсяг фінансування,  
тис. рн.. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 

Науковий керівник: Єрмолаєва М. В., 
к.е.н., доц., професор кафедри 
бухгалтерського обліку 

Договір №  52 , від 
1.12.2016 р.  1,0 1,0 

Надання інформаційно – консультаційних послуг з 
організації та проведення підготовчих робіт перед 
складанням річної фінансової звітності СМП;  
Надання консультаційних послуг зі складання 
річної фінансової звітності ф. № 1-М «Баланс» (Звіт 
про фінансовий стан), ф. № 2-М «Звіт про фінансові 
результати» (Звіт про сукупний дохід). 

 

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       

 
 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 
13. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 
 

х 

14. кількість публікацій (статей), усього 1 

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

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 
 

1 

15. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
 

 

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

 

1   

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ)  
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 
 
 

 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор  

68. опубліковано монографій, усього 
 
 

 

у т.ч., за кордоном; - 

69. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
 
 

 

у т.ч., за кордоном; - 

70. опубліковано підручників  

71. опубліковано навчальних посібників 
 
 

 

72. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

73. отримано охоронних документів, усього  
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у т.ч., патентів на винаходи,  
 
 

 

          патентів на корисну модель;  
 
 

 

74. отримано свідоцтв авторського права  

75. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

76. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

77. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

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

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

79. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

80. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

81. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

 

82. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій  

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
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1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
 
 
 
Розділ 3.  Наукова робота студентів 
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№ з/п Показники Кількість 
1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 4 
1. з них,   

самостійно студентами 3 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 1 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) - 

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

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

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

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них,   
самостійно студентами - 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на  11 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Грибовська Юлія Миколаївна 
Науковий ступінь кандидат економічних наук 
Вчене звання доцент 
Посада доцент 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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 
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1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 - - - - - - 
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Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 - - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 6 7 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Грибовська Ю. М., 
Пономаренко О. Г. 

Наукове обґрунтування побудови 
системи фінансового та податкового 

обліку діяльності ФОП 
(магазин, КВЕД 47.11). 

Договір діє до повного виконання 
сторонами зобов’язань, 

2016 рік. 

Договір № 49 про 
проведення 

консультації з 
питань наукових 

досліджень, їх 
організації та 

наукового 
обслуговування від 
22 листопада 2016 

року. 
Замовник: Сахно 
Альона Юріївна 

2,0 2,0 Послуги по проведенню консультацій з питань 
наукових досліджень, їх організації та наукового 

обслуговування 

1 

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
16. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки 
України; х 

17. кількість публікацій (статей), усього: - 

1 Науковий керівник:  
Плаксієнко В. Я., доктор економічних 
наук, професор. 
Тематика науково-дослідної роботи:  
Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України. 

 

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

- 
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за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 - 

18. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus); 
 

- 

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

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ); - 

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

- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор; - 

83. опубліковано монографій, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

84. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

85. опубліковано підручників; - 

Строки виконання : 2015 – 2020 рр.  
(протокол № 19 від 16.03.2015 р.) 

86. опубліковано навчальних посібників; 
 - 
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87. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом; х 

у т.ч., кандидатських; - 

           докторських; - 

88. отримано охоронних документів, усього: - 

у т.ч., патентів на винаходи; - 

          патентів на корисну модель;  
 

- 

89. отримано свідоцтв авторського права; - 

90. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах: - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

91. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування: - 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

92. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування: - 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

93. створено науково-технічної продукції (НТП): - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

94. впроваджено результатів досліджень у виробництво: - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

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

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

96. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

- 

97. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 1 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 
- - - - - 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 
відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 
 
 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 
 

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1 - - - - - 
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки. 
 
Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього: 2 
1. з них,   

самостійно студентами - 
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2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.): - 

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

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи: - 

7.1. з них,   
самостійно студентами - 

 
Участь у конференціях: 
1. Грибовська Ю. М. Сутність виплат та їх класифікація / Ю. М. Грибовська, С. В. Агеєнко // Актуальні проблеми 

соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : Збірник наукових праць за матеріалами 
Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ч. 5. – Дніпропетровськ : РВВ НМАУ, 2016. – С. 143 – 146. 
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2. Грибовська Ю. М. МСФЗ 15: особливості застосування та визнання виручки / Ю. М. Грибовська, О. В. Колісник 
// Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : Збірник наукових праць за 
матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ч. 5. – Дніпропетровськ : РВВ НМАУ, 2016. – С. 147 – 
149. 

3. Грибовська Ю. М. Організація внутрішнього аудиту розрахунків за виплатами працівникам / Ю. М. Грибовська, 
І. М. Ткаченко // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : Збірник 
наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ч. 5. – Дніпропетровськ : РВВ НМАУ, 
2016. – С. 150 – 154. 

4. Грибовская Ю. Н. Сущность и признание дебиторской задолженности в соответствии с МСФО / Ю. Н. 
Грибовская, В. А. Бунецкий // Труды международной научно-практической конференции «Развитие финансово-
кредитной системы Республики Казахстан в условиях новой глобальной реальности». – Астана : Евразийский 
национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2016. – С. 424 – 427. 

5. Грибовская Ю. Н. / Ю. Н. Грибовская, В. А. Бунецкий Выплаты работникам предприятия в соответствии с 
МСФО: виды и порядок отражения в отчетности //«Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и 
перспективи». Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 2. – Варна: Издательство «Наука и 
икономика», 2016. – С. 255 – 258. 
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ДОДАТОК 7 

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

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ бухгалтерського обліку 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Мокієнко Тетяна Володимирівна 
Науковий ступінь к.е.н. 
Вчене звання доцент 
Посада доцент 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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
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/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Мокієнко Тетяна Володимирівна, 
тематика «Формування та 

впровадження форм внутрішньої 
управлінської звітності та розрахунку 
собівартості продукції (робіт, послуг)», 
строк дії 12 місяців з дня підписання 

договір № 51 від 
01.12.16 р., 
замовник                 

Ярова С. В. 

виконано виконано 

Надання консультаційних послух з «Формування та 
впровадження форм внутрішньої управлінської 
звітності та розрахунку собівартості продукції 
(робіт, послуг)», зокрема щодо питань порядку 
формування виробничої собівартості продукції 

рослинництва та її облікового відображення 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       

 
 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 
19. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 

х 

20. кількість публікацій (статей), усього 2 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 
21. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 

1 

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

 

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

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

 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор  

98. опубліковано монографій, усього  

1 ПРИКЛАД 
Науковий керівник:  
Кулик М.І., кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
агроекологічні засади вирощування 
енергетичних культур в умовах 
України 
Строки виконання : 
2011 -2016 

0111U007241 

у т.ч., за кордоном; - 
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99. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном; - 
100. опубліковано підручників  
101. опубліковано навчальних посібників 
 

 

102. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   
           докторських;  
103. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  1 
          патентів на корисну модель;  1 

104. отримано свідоцтв авторського права  

105. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах 

 

у т.ч., національних;  
          міжнародних;  
106. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  
          у міжнародних наукових конкурсах;  
107. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  
          у міжнародних наукових конкурсах;  
108. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

109. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

110. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   
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          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

111. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

 

112. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 
орденів, наукових премій  

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 
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2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
Розділ 3.  Наукова робота студентів 
 
№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 3 
1. з них,   

самостійно студентами  
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2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  

 
 

1. Ємець М. В. Оцінка основних засобів / М. В. Ємець, Т. В. Мокієнко // Збірник наукових праць за матеріалами 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 
трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. - 2016. - С. 210-215. 

2. Покрасенко К. О. Доходи підприємств: сутність та види / К. О. Покрасенко, Т. В. Мокієнко // Збірник наукових 
праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 
умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. - 2016. - С. 531 - 535. 

3. Щербак К, Б. Відображення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками у фінансовій звітності І 
К. Б. Щербак, Т. В. Мокієнко // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р. м. 
Дніпропетровськ. - 2016.-C. 817-821. 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на  10 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові       Яловега Людмила Василівна  
Науковий ступінь   -   кандидат економічних наук 
Вчене звання     -  
Посада   -    доцент 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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 
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1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 - - - - - - 

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1 - - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 6 7 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Яловега Л.В., тематика роботи: 
«Наукове обґрунтування організації 
та ведення обліку доходів та витрат 
у домогосподарствах»  
Строки виконання – до кінця 2016 р.
Рік початку – 2016 р. 
Рік закінчення – 2016 р.  

Договір № 32 
від 26.07.2016 р. 

Замовник: 
Лісна Наталія 

Григорівна 

1000 1000 

Виконано консультування замовника з 
наступних питань: наукова організація обліку 
доходів та витрат у домогосподарствах; 
виявлення перспективних напрямів отримання 
пасивних доходів фізичними особами 

1 

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 - - - - - - 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
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/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

роботи, строки виконання (рік початку 
і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
22. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки 
України; х 

23. кількість публікацій (статей), усього: 2 
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 

1. Лега О. В., Яловега Л. В. Динаміка нормативного забезпечення 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / О. В. Лега, 
Л. В. Яловега // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1. – 2. – С. 103 – 
109.  

2. Лега О. В., Яловега Л. В. Управлінський облік витрат 
виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації /                   
О. В. Лега, Л. В. Яловега // Актуальні проблеми інноваційної 
економіки. Всеукраїнський науковий журнал. – 2016. – №2. – С. 75 – 
80.  

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 
24. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus); 

- 

1  
 

Науковий керівник: 
Плаксієнко В. Я., доктор економічних 

наук, професор. 
Тематика науково-дослідної роботи: 

«Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 

господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України» 

Строки виконання : 
2015 – 2020 рр. 

 

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

- 
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ); - 

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

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор; - 

113. опубліковано монографій, усього: - 
у т.ч., за кордоном; - 
114. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього: - 
у т.ч., за кордоном; - 
115. опубліковано підручників; - 
116. опубліковано навчальних посібників; - 
117. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом; х 
у т.ч., кандидатських; - 
           докторських; - 
118. отримано охоронних документів, усього: - 
у т.ч., патентів на винаходи; - 
          патентів на корисну модель;  - 
119. отримано свідоцтв авторського права; - 
120. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках: - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
121. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування: - 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
122. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування: 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
123. створено науково-технічної продукції (НТП): - 
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у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
124. впроваджено результатів досліджень у виробництво: - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
125. впроваджено результатів досліджень в навчальний 

процес: - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій;  - 
126. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

- 

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

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

роботи, строки виконання (рік початку 
і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 
- - - - - 
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2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1 - - - - - 
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки. 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 
№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього: 2 

1. 

1. Облікова політика щодо дебіторської заборгованості / Л. В. Яловега, А. Я. Жолобецький // Збірник 
матеріалів студентської наукової конференції. – Полтава : РВВ ПДАА. – 2016. – С. 263–265. – (0,5 др. арк.); 

2. Облік запасів підприємства: теоретичні аспекти / Л. В. Яловега, В. В. Огур // Збірник матеріалів 
студентської наукової конференції. – Полтава : РВВ ПДАА. – 2016. – С. 303–305. – (0,5 др. арк.) 
 

з них, самостійно студентами 

 
 
 
 
 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.): - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.): - 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.): - 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи: - 

7.1. з них,   
самостійно студентами - 

 
Участь у конференціях (Тези): 

1. Витрати на ремонт основних засобів: облік та нормативно-правове забезпечення // Лега О. В., Яловега Л. В., Триль Р. П. // 
International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: 
Baltija Publishing, 240- 245 pag – (0,25 др. арк.); 
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2. Новації оподаткування доходів фізичних осіб у частині заробітної плати / Лега О. В., Яловега Л. В. // Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» 15-18 березня 
2016 р., Братислава (Словаччина). – С. 153 – 154. – (0,25 др. арк.); 

3. Формування професійної успішності викладача вищої школи в сучасних умовах / Лега О. В., Яловега Л. В. // Збірник наукових 
праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками 
науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 290 – 292. – (0,25 др. арк.); 

4. Сравнительная характеристики оценки запасов за П(С)БО и МСБУ 2 «Запасы» / А. В. Кобылко, Л. В. Яловега // Материалы 
Международной научно-практической конференции «Особенности документального обеспечения движения материалов 
сельскохозяйственного назначения», посвященную 20-летию ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и 60-летию доктора экономических наук, профессора, 
Академика МАИН и Российской Акадмии Естествознания, заведующей кафедрой «Финансы» Садвокасовой Куляш Жабыковны. – 2 часть, 
Астана 2016. – С. 558 – 561. – (0,25 др. арк.); 

5. Порядок відображення в обліку нарахування зносу (амортизації) необоротних активів / Н. О. Борщагова, Л. В. Яловега // Матеріали 
науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки 
(спеціальностями) «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю» Вип. - 8. – 
Полтава : ПДАА, 2015. – С. 10–12. – (0,25 др. арк.); 

6. Організація обліку основних засобів на підприємстві / Т. О. Красноусова, Л. В. Яловега // Матеріали науково-практичних 
конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 
стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю» Вип. – 8. – Полтава : ПДАА, 2015. – С. 25–27. – 
(0,25 др. арк.); 

7. Особливості обліку надходження, наявності та вибуття запасів / Ю. І. Сидьорка, Л. В. Яловега // Матеріали науково-практичних 
конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 
стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю» Вип. – 8. – Полтава : ПДАА, 2015. – С. 44–46. – 
(0,25 др. арк.); 

8. Порядок закриття фінансових результатів та їх облік / Є. С. Смірнова, Л. В. Яловега // Матеріали науково-практичних конференцій 
студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний стан і 
перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю» Вип. – 8. – Полтава : ПДАА, 2015. – С. 46–49. – (0,25 
др. арк.); 

9. Особливості обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» / М. С. Тріфонова, Л. В. Яловега 
// Матеріали науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами 
підготовки (спеціальностями) «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю» Вип. – 
8. – Полтава : ПДАА, 2015. – С. 51–52. – (0,25 др. арк.); 

10. Документування в обліку амортизації основних засобів / Н. О. Борщагова, Л. В. Яловега // Матеріали науково-практичних 
конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 
стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю». – Вип. 9. – Полтава : ПДАА, 2016. – С. 17–19. – 
(0,25 др. арк.); 
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11. Облікова політика підприємства у частині витрат виробництва / Т. О. Красноусова, Л. В. Яловега // Матеріали науково-практичних 
конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 
стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю». – Полтава : ПДАА, 2016. – С. 23–25. – (0,25 др. 
арк.); 

12. Місце запасів в обліковій політиці підприємства / Ю. І. Сидьорка, Л. В. Яловега // Матеріали науково-практичних конференцій 
студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний стан і 
перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю». – Полтава : ПДАА, 2016. – С. 34–36. – (0,25 др. арк.); 

13. Облікова політика щодо доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства / Є.С. Смірнова, Л. В. Яловега // 
Матеріали науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки 
(спеціальностями) «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю». – Полтава : 
ПДАА, 2016. – С. 36–37. – (0,25 др. арк.); 

14. Інвентаризація власного капіталу сільськогосподарських підприємств / М.С. Тріфонова, Л. В. Яловега // Матеріали науково-
практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки (спеціальностями) 
«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю». – Полтава : ПДАА, 2016. – С. 37–40. 
– (0,25 др. арк.); 

15. Кредиторська заборгованість у обліковій політиці підприємства / О. В. Яковенко, Л. В. Яловега // Матеріали науково-практичних 
конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 
стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю». – Полтава : ПДАА, 2016. – С. 49–51. – (0,25 др. 
арк.). 

 
 

______________________     Л.В. Яловега 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на  11 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Лега Ольга Василівна  
Науковий ступінь кандидат економічних наук 
Вчене звання доцент 
Посада доцент 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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

 
 



 96 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 - - - - - - 
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Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 - - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 6 7 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Лега О. В. 
Наукове обґрунтування проведення 
податкових розрахунків а частині 

оподаткування доходів фізичних осіб  
Договір діє до повного виконання 

сторонами зобов’язань, 
2016 рік. 

Договір про 
проведення 

консультації з 
питань наукових 

досліджень, їх 
організації та 

наукового 
обслуговування  
Замовник: Нос 

Людмила 
Василівна 

1,0 1,0 Послуги по проведенню консультацій з питань 
наукових досліджень, їх організації та наукового 

обслуговування 

1 

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 - - - - - - 

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
25. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки 
України; х 

26. кількість публікацій (статей), усього: 3 

1 Науковий керівник:  
Плаксієнко В. Я., доктор економічних 
наук, професор. 
Тематика науково-дослідної роботи:  
Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України. 
Строки виконання : 
2015 – 2020 рр. 

 

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

1. Лега О. В., Яловега Л. В. Динаміка нормативного 
забезпечення оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників / О. В. Лега, Л. В. Яловега // Інноваційна 
економіка. – 2016. - № 1. – 2. – С. 103 – 109.  

3 
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2. Лега О. В. Баланс підприємства: історія та сучасні реалії / 
О. В. Лега // Глобальні та національні проблеми економіки. 
Електронне фахове видання. - Випуск № 11. - Червень 2016 р.  

3. Лега О. В., Яловега Л. В. Управлінський облік витрат 
виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації /                   
О. В. Лега, Л. В. Яловега // Актуальні проблеми інноваційної 
економіки. Всеукраїнський науковий журнал. – 2016. - №2. – С. 75 – 
80.  
за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 - 

27. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus); 
 

- 

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

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ); - 

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

- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор; - 

128. опубліковано монографій, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

129. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього: 
 - 
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у т.ч., за кордоном; - 

130. опубліковано підручників; - 

131. опубліковано навчальних посібників; 
 - 

132. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом; х 

у т.ч., кандидатських; - 

           докторських; - 

133. отримано охоронних документів, усього: - 

у т.ч., патентів на винаходи; - 

          патентів на корисну модель;  
 - 

134. отримано свідоцтв авторського права; - 

135. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах: - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

136. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування: - 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

137. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 
метою отримання фінансування: - 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

138. створено науково-технічної продукції (НТП): - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

139. впроваджено результатів досліджень у виробництво: - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

140. впроваджено результатів досліджень в навчальний 
процес: - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

141. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

- 

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

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

№ 
з/п 

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

тематика роботи,   

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   
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строки виконання  (рік початку і 
закінчення) Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1 - - - - - 
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки. 
 
Розділ 3. Наукова робота студентів 
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№ з/п Показники Кількість 
1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього: 4 
1. з них,   

самостійно студентами - 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.): - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.): - 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.): - 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи: - 

7.1. з них,   
самостійно студентами - 

 
Участь у конференціях: 
1. Лега О. В. Аналіз кредиторської заборгованості: теоретичні аспекти / Лега О. В., Савченко А. В. // Збірник тез 

наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Тенденції планування та реформування економіки в сучасних умовах», (м. Київ, 25 – 26 березня 2016). – К. : Аналітичний 
центр «Нова економіка», 2016. – С. 87 – 91.  

2. Лега О.В. Особливості документування операцій з матеріалами сільськогосподарського призначення / Лега О. В., 
Кобилко А. В. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
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проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12 - 13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. 
– С. 395 – 401. 

3. Лега О. В., Яловега Л. В. Новації оподаткування доходів фізичних осіб у частині заробітної плати / Лега О. В., 
Яловега Л. В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження та розробки: 
теоретична цінність та практичні результати» 15-18 березня 2016 р., Братислава (Словаччина). – С. 153 – 154. 

4. Захарчук Л. О. Місце товарної дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємства / Л. О. Захарчук, О. В. 
Лега // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції, 24 - 25 
травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С.  252 – 255. 

5. Кобилко А. В. Місце виробничих запасів у фінансовій звітності / А. В. Кобилко, О. В. Лега // Матеріали студентської 
наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 2016 р. Том І. Тези навчально-наукового 
інституту економіки і бізнесу. – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 270 – 272.  

6. Мироненко О. В. Організація облікової політики щодо виробничих запасів на підприємстві / О. В. Мироненко, О. В. 
Лега // Матеріали науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за 
напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів 
економічного профілю». – Випуск 9. – 2016. – Полтава ПДАА, 2016. – С. 27 – 28. 

7. Мыроненко О. В. Сравнительная характеристики оценки запасов за П(С)БО и МСБУ 2 «Запасы / О. В. Мыроненко, 
О. В. Лега // Международной научно-практической конференции «Развитие финансово-кредитной системы Республики 
Казахстан в условиях новой глобальной реальности», посвященную 20-летию ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и 60-летию доктора 
экономических наук, профессора, Академика МАИН и Российской Академии Естествознания, заведующей кафедрой 
«Финансы» Садвокасовой Куляш Жабыковны. – 2 часть, Астана 2016. – С. 464 – 466. 

8. Лега О. В., Яловега Л. В. Формування професійної успішності викладача вищої школи в сучасних умовах / Лега О. 
В., Яловега Л. В. // Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 
Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 
року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 290 – 292. 

9. Лега О. В. Витрати на ремонт основних засобів: облік та нормативно-правове забезпечення // Лега О. В., Яловега Л. 
В., Триль Р. П. // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: Models of Economic Systems: Conference 
Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing, 240- 245 pag. 

10. Лега О. В. Аналіз кредиторської заборгованості в системі оцінки фінансового стану підприємств / О. В. Лега, Ю. С. 
Крець // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної 
системи в Україні», 11 травня 2016 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 355 – 357. 
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ДОДАТОК 7 

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

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ бухгалтерського обліку 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Скиданенко Юрій Дмитрович 
Науковий ступінь кандидат філологічних наук 
Вчене звання доцент 
Посада доцент кафедри бухгалтерського обліку 
 
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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
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/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Скиданенко Ю. Д. к. філол.. н., доц.. 
кафедри бухгалтерського обліку. 
Черненко К. В. к. е. н., ст.. викладач 
кафедри бухгалтерського обліку. 
«Науково-консультаційні послуги з 
підготовки інформації для складання 
річної звітності суб’єкта малого 
підприємництва». 
Рік початку – 2016. 
Рік закінчення – 2016. 

Замовник – ПП 
Гребенюк А. В. 
Договір № 47 від 
17 листопада 2016 
року. 

1 1 

Інформаційно-консультаційні послуги з питань: 
- підготовка та складання Балансу (Звіту про 

фінансовий стан); 
- підготовка та складання Звіту про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід); 
- підготовка та складання Звіту про власний 

капітал. 

 

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 
28. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 
 

х 

29. кількість публікацій (статей), усього  

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

 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 - 

30. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
 

 

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

 

1   

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ)  
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор  

143. опубліковано монографій, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

144. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

145. опубліковано підручників  

146. опубліковано навчальних посібників 
  

147. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

148. отримано охоронних документів, усього  
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у т.ч., патентів на винаходи,  
  

          патентів на корисну модель;  
  

149. отримано свідоцтв авторського права  

150. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах 

 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

151. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

152. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 
метою отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  
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153. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

154. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

155. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

156. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

 

157. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 
орденів, наукових премій  

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

№ 
з/п 

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

тематика роботи,   

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   
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строки виконання  (рік початку і 
закінчення) Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
 
Розділ 3.  Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 
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Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

Скиданенко Ю. Д. канд. філол. наук, доцент; Чирва В. С., спеціальність «Облік і аудит», ОКР «Магістр» 
Класифікація як інструмент управління дебіторською заборгованістю  
(стаття подана для публікації у науковому збірнику ПДАА). 

 1. 

з них,   
самостійно студентами - 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  
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7.1. з них,   
самостійно студентами  

Участь в конференціях (викладач) 

1 

Трушина А. Ю., асистент, Скиданенко Ю. Д., кандидат філологічних наук, доцент. Облік витрат за місцями 
виникнення та центрами відповідальності як складова управління витратами. // Збірник наукових праць науково-
практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за 
підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 
2016. – Сс. 309-310 

 

2 

Скиданенко Ю. Д., к. філол.. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку; Трушина А. Ю., асистент кафедри 
бухгалтерського обліку. Витрати виробництва: їх облік та відображення у фінансовій звітності. // II Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвітку обліку, аналізу та контролю в 
соціально-орієнтованій системі управління підприємством, присвячена 90-річчю від народження професора 
Дмитра Мусійовича Фесенка. – Полтава, 2016. Сс. 136-138Ё 

 

Участь в конференціях (студенти) 

1 

Чирва В. С., магістрант факультету обліку та фінансів. Науковий керівник – Скиданенко Ю. Д., кандидат 
філологічних наук, доцент. Еволюція поняття дебіторської заборгованості. // Матеріали студентської наукової 
конференції Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 2016 р. Том І. Тези навчально-наукового 
інституту економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. Cc. 341-342 

 

2 

Шолух О. Ю., магістрант факультету обліку та фінансів. Науковий керівник – Скиданенко Ю. Д., кандидат 
філологічних наук, доцент. Розрахунки з підзвітними особами: практичний аспект обліку // Матеріали 
студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 2016 р. Том І. Тези 
навчально-наукового інституту економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. Сс. 353-354 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на  11 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Остапенко Тетяна Миколаївна 
Науковий ступінь кандидат економічних наук 
Вчене звання доцент 
Посада доцент 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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 
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1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 - - - - - - 
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Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 - - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 6 7 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Остапенко Т. М., 
Остапенко О. М. 

Наукове обґрунтування побудови 
системи фінансового та податкового 

обліку діяльності ФОП 
(магазин, КВЕД 47.11). 

Договір діє до повного виконання 
сторонами зобов’язань, 

2016 рік. 

Договір № 49 про 
проведення 

консультації з 
питань наукових 

досліджень, їх 
організації та 

наукового 
обслуговування від 
22 листопада 2016 

року. 
Замовник: 

Антоненко Едуард 
Вікторович 

2,0 2,0 Послуги по проведенню консультацій з питань 
наукових досліджень, їх організації та наукового 

обслуговування 

1 

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
31. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки 
України; х 

32. кількість публікацій (статей), усього: - 

1 Науковий керівник:  
Плаксієнко В. Я., доктор економічних 
наук, професор. 
Тематика науково-дослідної роботи:  
Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України. 

 

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

- 
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за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 - 

33. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus); 
 

- 

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

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ); - 

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

- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор; - 

158. опубліковано монографій, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

159. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

160. опубліковано підручників; - 

Строки виконання : 
2015 – 2020 рр. 

161. опубліковано навчальних посібників; 
 - 
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162. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом; х 

у т.ч., кандидатських; - 

           докторських; - 

163. отримано охоронних документів, усього: - 

у т.ч., патентів на винаходи; - 

          патентів на корисну модель;  
 

- 

164. отримано свідоцтв авторського права; - 

165. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах: - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

166. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування: - 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

167. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 
метою отримання фінансування: - 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

168. створено науково-технічної продукції (НТП): - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

169. впроваджено результатів досліджень у виробництво: - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

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

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

171. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

- 

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

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 
- - - - - 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 
відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 
 
 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 
 

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1 - - - - - 
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки. 
 
Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього: - 
1. з них,   

самостійно студентами - 
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2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.): - 
3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.): - 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.): - 

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

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи: - 

7.1. з них,   
самостійно студентами - 

 
Участь у конференціях: 
1) Остапенко Т. М. Облік витрат і виходу продукції птахівництва / Т. М. Остапенко // Матеріали VIII Міжнародної 

науково-практичної конференції [«Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та 
аналітичного забезпечення управління підприємством»], (Луцьк, 24  25 червня 2016 р.).  С. 134 – 135. 

2) Антоненко Е. Відображення інформації про витрати діяльності у фінансовій звітності суб’єкта господарювання / 
Е. Антоненко [«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»], (Полтава, 25 
листопада 2016 р.).  С. 24 – 25. 

3) Оніпко С. Відображення інформації про витрати діяльності у фінансовій звітності суб’єкта господарювання/ С. 
Оніпко [«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»], (Полтава, 25 
листопада 2016 р.).  С. 74 – 75. 
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ДОДАТОК 7 

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

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Ліпський Роман Вікторович 
Науковий ступінь кандидат економічних наук 
Вчене звання _____________________________ 
Посада доцент кафедри бухгалтерського обліку 
 
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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
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/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 Плаксієнко В. Я. тематика роботи: 

«Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України». 
Строки виконання – до кінця 2016 р. 
Рік початку – 2016 
Рік закінчення – 2016 р. 

Договір № 62 від 
16.12.2016 р. 
Замовник: 

Барабан О.В. 
1,0 1,0 

Підвищення ефективності діяльності та  
результативності роботи бухгалтерської 
служби підприємства, зокрема розробка 
концепції та функціональних обов’язків 
бухгалтера-аналітика 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 
34. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 
 

х 

35. кількість публікацій (статей), усього  

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

 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

36. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
 

 

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

 

1 Науковий керівник:  
Плаксієнко В. Я., доктор економічних 
наук, професор 
Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України 
Строки виконання : 
2015 -2020 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ)  
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор  

173. опубліковано монографій, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

174. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

175. опубліковано підручників  

176. опубліковано навчальних посібників  

177. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

178. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  
          патентів на корисну модель;   
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179. отримано свідоцтв авторського права  

180. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах 

 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

181. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

182. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 
метою отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

183. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   
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          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

184. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

185. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  
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186. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

 

187. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 
орденів, наукових премій 

 
Нагороджений почесною грамотою виконавчого комітету 
Полтавської міської ради  
 

2 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 



 135

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 
№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

1. з них,   
самостійно студентами 1 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на  11 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Прийдак Тетяна Борисівна 
Науковий ступінь - 
Вчене звання - 
Посада асистент 
 
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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 
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1.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1 - - - - - 

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1 - - - - - - 



 139

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1 - - - - - - 

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 6 7 

Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Трушина А. Ю. асистент кафедри 
бухгалтерського обліку. 
Прийдак Т. Б. к. е. н., асистент кафедри 
бухгалтерського обліку. 
«Науково-консультаційні послуги з 
впровадження автоматизованої 
обробки бухгалтерської інформації з 
використанням програмного продукту 
«1С: 8.2». 
Рік початку – 2016. 
Рік закінчення – 2016. 

Замовник – 
Непорада Д. Г. 
Договір № 57 від 
07 грудня 2016 
року. 

1 1 

Інформаційно-консультаційні послуги з питань: 
- налагодження облікової інформації в системі 

«1С: 8.2»; 
- методики ведення бухгалтерського обліку 

необоротних та оборотних активів, капіталу, 
зобов’язань, доходів, витрат та формування 
фінансових результатів з використанням типової 
конфігурації «1С: 8.2»; 

- формування регламентованих та 
спеціальних звітів у програмі «1С: 8.2». 

1 

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 
37. наукова новизна; особливості обліку в галузях економіки 
України; х 

38. кількість публікацій (статей), усього: - 

1 Науковий керівник:  
Плаксієнко В. Я., доктор економічних 
наук, професор. 
Тематика науково-дослідної роботи:  
Удосконалення системи обліково-
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України. 

 

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

- 
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за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 - 

39. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus); 
 

- 

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

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ); - 

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

- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор; - 

188. опубліковано монографій, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

189. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього: 
 - 

у т.ч., за кордоном; - 

190. опубліковано підручників; - 

Строки виконання : 
2015 – 2020 рр. 

191. опубліковано навчальних посібників; 
 - 
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192. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом; х 

у т.ч., кандидатських; - 

           докторських; - 

193. отримано охоронних документів, усього: - 

у т.ч., патентів на винаходи; - 

          патентів на корисну модель;  
 

- 

194. отримано свідоцтв авторського права; - 

195. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах: - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

196. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування: - 

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

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

197. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 
метою отримання фінансування: - 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

198. створено науково-технічної продукції (НТП): - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

199. впроваджено результатів досліджень у виробництво: - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

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

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

201. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

- 

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

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 
- - - - - 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 
відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 
 
 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 
 

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1 - - - - - 
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – Відсутні розробки. 
 
Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього: - 
1. з них,   

самостійно студентами - 
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2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.): - 

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

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи: - 

7.1. з них,   
самостійно студентами - 

 
 

Участь у конференціях (тези): 
1. Прийдак Т. Б.  Об’єкти обліку витрат виробництва цукрових буряків / Т. Б. Прийдак, Т. В. Мокієнко// Збірник 

наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної 
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академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2016 р. С. 297 – 299. 

2. Прийдак Т. Б.  Контроль витрат виробництва цукрових буряків / Т. Б. Прийдак, Т. В. Мокієнко // Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та 

контролю соціально-орієнтованій системі управління підприємством» присвячена 90 річчю від дня народження 

професора Д. М. Фесенка (25 – 26 травня 2016 р., м. Полтава). - 2016. – С. 274 - 276. 

3. Облік оплати праці працівників на підприємстві / М. Г. Лемішко, Т. Б. Прийдак // Матеріали науково-

практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничої практики. Сучасний стан і перспективи 

вдосконалення практичної підготовки студентів економічного профілю. - Випуск 1.  Полтава : ПДАА, 2016.  С. 19  

21.  

4. Економічна сутність виробничих запасів / А. В. Оніпко, Т. Б. Прийдак // Матеріали науково-практичних 

конференцій студентів за результатами проходження виробничої практики. Сучасний стан і перспективи вдосконалення 

практичної підготовки студентів економічного профілю. - Випуск 1.  Полтава : ПДАА, 2016.  С. 25  26.  

5. Економічний зміст амортизації основних засобів / А. В. Фисун, Т. Б. Прийдак // Матеріали науково-практичних 

конференцій студентів за результатами проходження виробничої практики. Сучасний стан і перспективи вдосконалення 

практичної підготовки студентів економічного профілю. - Випуск 1.  Полтава : ПДАА, 2016.  С. 34  36.  
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на 10 арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові  Черненко Ксенія Володимирівна 
Науковий ступінь к.е.н. 
Вчене звання _____________________________________________________________________________ 
Посада старший викладач 
 
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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1       

2       

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 

Черненко К.В. 
Скиданенко Ю.Д. 

Договір діє до повного виконання 
сторонами зобов’язань, 

2016 рік. 

Договір № 47 про 
проведення 

консультації з з 
підготовки 
інформації 

складання річної 
звітності  від 17 
листопада 2016 

року. 
Замовник: 
Гребенюк 
Анастасія 

Володимирівна 

2,0 2,0 
Науково – консультаційні послуги з підготовки 

інформації для складання річної звітності суб’єкта 
малого підприємництва 

1 

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

40. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 
 

х 

41. кількість публікацій (статей), усього 4 

1 ПРИКЛАД 
Науковий керівник:  
Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
удосконалення системи обліково – 
аналітичного забезпечення 
господарюючих суб’єктів в галузях 
економіки України 
Строки виконання : 
2015 -2020 

 

у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 
 
К.В. Черненко. Організація бухгалтерського обліку та її методичні 

2 
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засади в простому товаристві / К.В.Черненко // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Мерія «Економічні науки». 
Випуск 17. Частина 4. – Херсон, 2016 – С. 143 – 147. 
К.В. Черненко.  Перспективы развития аудиторской деятельности в 
Украине в сравнении со странами ЕС / К.В. Черненко // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія 
«Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 
7. Ч.3 – Ужгород, 2016 – С 12 – 14. 
за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 
К.В. Черненко. Аудит достоверности бухгалтерской отчетности в 
Украине / К.В. Черненко // Международный журнал Естественно – 
гуманитарные исследования № 11 (1), 2016 январь – март. ООО 
«Академия знаний» г. Краснодар, Россия 2016. – С. 42 – 46. 
K.V. Chernenko. Foreign and domestic experience of cost accounting for 
innovation / K.V. Chernenko // United Kingdom, Cambridge, England, 24-
26 May 2016. / Volume VI “Cambridge University Press”, 2016/ 
 

2 

42. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
 

 

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

 

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

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

 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
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203. опубліковано монографій, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

204. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

205. опубліковано підручників  

206. опубліковано навчальних посібників  

207. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

208. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

 патентів на корисну модель;  
 
 

 

209. отримано свідоцтв авторського права  
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210. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

211. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

212. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 
метою отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

213. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   
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          методів, теорій;  

214. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

215. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

216. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 
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217. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 
орденів, наукових премій  

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
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/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
 
Розділ 3.  Наукова робота студентів 
№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

1. з них,   
самостійно студентами  

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  
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ДОДАТОК 7 

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

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ бухгалтерського обліку 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Трушина Анастасія Юріївна 
Науковий ступінь - 
Вчене звання - 
Посада асистент кафедри бухгалтерського обліку 
 
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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
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/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Трушина А. Ю. асистент кафедри 
бухгалтерського обліку. 
Прийдак Т. Б. к. е. н., асистент кафедри 
бухгалтерського обліку. 
«Науково-консультаційні послуги з 
впровадження автоматизованої 
обробки бухгалтерської інформації з 
використанням програмного продукту 
«1С: 8.2». 
Рік початку – 2016. 
Рік закінчення – 2016. 

Замовник – 
Непорада Д. Г. 
Договір № 57 від 
07 грудня 2016 
року. 

1 1 

Інформаційно-консультаційні послуги з питань: 
- налагодження облікової інформації в системі 

«1С: 8.2»; 
- методики ведення бухгалтерського обліку 

необоротних та оборотних активів, капіталу, 
зобов’язань, доходів, витрат та формування 
фінансових результатів з використанням типової 
конфігурації «1С: 8.2»; 

- формування регламентованих та 
спеціальних звітів у програмі «1С: 8.2». 

 

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 
43. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 
 

х 

44. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 
 
Плаксієнко В. Я. Контролінг витрат в системі ефективного 
управління аграрними підприємствами / В. Я. Плаксієнко,                   
А. Ю. Трушина // Наукові праці Полтавської державної аграрної 
академії. – Полтава : ПДАА. – 2016. – Вип… (…)  – С. … – ….   
 
 
 
 

1 

1   

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 
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45. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
 

 

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

 

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

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

 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

218. опубліковано монографій, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

219. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
  

у т.ч., за кордоном; - 

220. опубліковано підручників  

221. опубліковано навчальних посібників 
  

222. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
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у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

223. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  
  

          патентів на корисну модель;  
.  

224. отримано свідоцтв авторського права  

225. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах 

 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

226. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

227. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 
метою отримання фінансування  
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

228. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

229. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  
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230. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

231. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

 

232. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 
орденів, наукових премій  

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

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

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 
його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 
 
№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

1. з них,   
самостійно студентами  

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  
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Участь у конференціях (викладач) 

1 
Цвик А. Г. Виплати працівникам як складова системи мотивації персоналу / А. Г. Цвик, А. Ю. Трушина // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми соціально-економічних 
систем в умовах трансформаційної економіки»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 квітня 2016 р.). – С. 761 – 765. 

 

2 

Скиданенко Ю. Д. Витрати виробництва: їх облік та відображення у фінансовій звітності / Ю. Д. Скиданенко, А. 
Ю. Трушина // ІІ Міжнародна науково-практична конференція [«Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»],  (м. Полтава, 25-26 
травня 2016 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 136 – 138. 

 

3 

Трушина А. Ю. Анализ влияния методов дифференциации затрат на процесс их формирования / А. Ю. Трушина 
// Труды международной научно-практической конференции [«Развитие финансово-кредитной системы 
Республики Казахстан в условиях новой глобальной реальности»], (г. Астана, 15 апреля 2016 года). – Астана : 
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2016. – С. 537 – 538. 

 

4 

Трушина А. Ю. Особенности формирования производственных затрат сельскохозяйственными предприятиями 
Украины / А. Ю. Трушина // Сборник научных статей по материалам ХIХ Международной научно-практической 
конференции [«Современные технологии сельскохозяйственного производства»], (г. Гродно, 24 мая 2016 года) − 
Гродно : ГГАУ, 2016. − С. 268 – 270. 

 

5 

Цвык А. Г. Особенности индексации заработной платы в Украине в 2016 году / А. Г. Цвык, А. Ю. Трушина // 
Сборник научных статей по материалам XVII Международной студенческой научной конференции 
[«Бухгалтерский учет. Общественные науки»], (г. Гродно, 25 апреля, 19 мая 2016 года) − Гродно : ГГАУ, 2016. − 
С. 269 – 271. 

 

6 

Трушина А. Ю. Облік витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності як складова управління 
витратами / А. Ю. Трушина, Ю. Д. Скиданенко // Збірник наукових праць науково-практичної конференції 
професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної 
роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 309 – 311. 

 

7 

Трушина А. Ю. Розвиток когнітивних здібностей студентів у контексті підвищення якості освіти / А. Ю. 
Трушина // Матеріали 47-ї науково-методичної конференції викладачів та аспірантів [«Науково-методичні 
засади системи забезпечення якості освітньої діяльності»] (м. Полтава, 15-16 березня 2016 року). – Полтава : 
РВВ ПДАА, 2016. – С. 189 – 191. 

 

Участь у конференціях (студенти) 

1 

Цвик А. Г. Методологічні аспекти обліку розрахунків за виплатами працівникам / А. Г. Цвик // Матеріали 
науково-практичних конференцій студентів за результатами проходження виробничих фахових практик за 
напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 
студентів економічного профілю». - м. Полтава, ПДАА. - Випуск 9. – 2016. 
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ДОДАТОК 7 

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

 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ бухгалтерського обліку ПДАА 
ЗА 2016 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Черкасов Олександр Олександрович 

Науковий ступінь - 
Вчене звання -  
Посада асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії 
 
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 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 
1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 
1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
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/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
1       

2       

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

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені /* (у переліку) 
 
/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 
 
/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
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(рік початку і закінчення) 
1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 
 
/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 
46. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 
аналогами 

х 

47. кількість публікацій (статей), усього 4 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 

1. Черкасов О. О. Амортизація як інструмент відтворення 
основних засобів сільського господарства [Електронний ресурс] / 
О. О. Черкасов // Глобальні та національні проблеми економіки. – 
2016. – Вип. 9. – С. 441 – 445. – Режим доступу: http://global-
national.in.ua/archive/9-2016/91.pdf. 

2. Черкасов О. О. Системний аналіз відтворення основних 
засобів у сільському господарстві / О. О. Черкасов // Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні 
науки. – 2016. – Вип. 16. – Ч. 3. – С. 59 – 62. 

3. Черкасов О. О. Фінансове забезпечення відтворення 
основних засобів сільського господарства / О. О. Черкасов // Вісник 
Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2016. – 
Т. 21. – Вип. 2. – С. 110 – 114. 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 
48. кількість публікацій (статей) у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
 

 

1 Науковий керівник:  
Плаксієнко В.Я., доктор економічних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Організаційно-економічне 
відтворення основних засобів 
сільськогосподарських підприємств 
Строки виконання : 
2011 -2016 

 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-
метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-
гуманітарних Copernicus) 
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ)  

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 
 
1. Черкасов А. А. Воспроизводство основных средств сельского 
хозяйства Украины в контексте экономической эффективности их 
использования / А. А. Черкасов // East European Scientific Journal. – 
Warszawa, Polska. – 2016. – № 1(5). – vol. 4. – P. 48 – 53.  
 

 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

233. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

234. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

235. опубліковано підручників  

236. опубліковано навчальних посібників  

237. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

1 
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наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: 
«Організаційно-економічне відтворення основних засобів 
сільськогосподарських підприємств» 

           докторських;  

238. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

239. отримано свідоцтв авторського права  

240. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 
форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

241. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

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

242. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 
метою отримання фінансування  

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

243. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

244. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 2 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   
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          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій; 
 
1) Пропозиції щодо методики оцінки рівня ефективності відтворення 
основних засобів на основі використання інтегрального показника, 
механізм визначення черговості заміни активної групи основних 
засобів, аналіз розподілу корисності основних виробничих засобів 
галузі рослинництва із використанням типової сівозміни для зони 
Лісостепу України, оцінка альтернативних варіантів енергозасобів за 
допомогою функціонально-вартісного аналізу, методичний апарат до 
визначення норми амортизації з урахуванням концепції цінності 
грошей у часі та темпів морального зносу основних засобів у 
сільському господарстві, обґрунтування механізму використання 
аграрних розписок для фінансування придбання основних засобів 
сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими 
господарствами, прийняті до впровадження Департаментом 
агропромислового розвитку Полтавської обласної державної 
адміністрації (довідка № 72 від 06.05.2016 р.); 
 
2) Розроблений методичний підхід до розрахунку інтегрального 
індексу ефективності відтворення основних засобів, рекомендації 

2 
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Великобагачанського району (довідка № 51 від 28.04.2016 р.) 

245. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 1 

у т.ч., нової техніки,   
          технологій,   
          матеріалів,   
          сортів рослин та порід тварин,   
          методів, теорій; 
Прийнято до використання у навчальному процесі Полтавської 
державної аграрної академії основні теоретичні та практичні 
розробки дисертаційної роботи щодо методики розрахунку 
інтегрального індексу ефективності відтворення основних засобів 
сільськогосподарських підприємств, модель проведення МТО-аналізу 
для визначення черговості заміни активної групи основних 
виробничих засобів, методики розрахунку коефіцієнта ефективності 
капітального ремонту техніки, системи показників обґрунтування 
зовнішніх джерел фінансування відтворення основних засобів у 
сільськогосподарських підприємствах використовуються у 
навчальному процесі при викладанні наступних навчальних 
дисциплін: «Економіка підприємства», «Економіка і організація 
інноваційної діяльності», «Інноваційний розвиток підприємства», 
«Потенціал і розвиток підприємства», «Організація виробництва», 
«Управління потенціалом підприємства» (довідка від 27.04.2016 р. 
№ 01-06/59). 

1 

246. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 

6 

247. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 
орденів, наукових премій  
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В інших наукових виданнях: 
5. Черкасов О. О. Інтегральна оцінка відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств / В. Я. Плаксієнко, // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери». 
– м. Харків, 19 лютого 2016 р. – С. 217 – 221. (Особистий внесок – розроблено концептуальний підхід до розрахунку інтегрального індексу 
ефективності відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств») 

6. Черкасов О. О. Перспективні напрями фінансування відтворення основних засобів у сільському господарстві / В. Я. Плаксієнко, 
О. О. Черкасов // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми розвитку аграрної економіки в 
умовах глобалізації», присвяченої пам’яті професора В. Я. Амбросова. – Харків: «Смугаста типографія», 10 березня 2016 р. – С. 137 – 139. 
(Особистий внесок – визначено основні джерела фінансування відтворення основних засобів у сільському господарстві») 
 
 
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 
/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

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

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   № 

з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 
/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 
відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 
 
 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 
 

№
 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження / * 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
 
 
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-
технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при його 
наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  
1. з них,   

самостійно студентами  

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  

 
 
____________________ О.О. Черкасов 


