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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

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

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 14 

з них,  

кандидатів наук 
14 

докторів наук - 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 3 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
- 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 1 

 з них,  із захистом дисертації 1 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 1 

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

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

 

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

одиниць 

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

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 6 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
- 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 6 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 2 

4.1. 
з них, 

завершених  
1 

4.2. перехідних  - 

4.3. нових  1 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 2 

5.1. 
з них, 

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

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

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

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 8 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
7 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  1 

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

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
3 

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 1 

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

імпакт-фактор 
- 

7. опубліковано монографій, усього - 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників 3 
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№ з/п Показники Кількість, одиниць 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 2 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель 2 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

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

13.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 3 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій 3 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

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

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 1 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій 1 

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

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

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.  Назва  
Формування ефективного 

виробництва і реалізації зерна в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Автори розробки  

Кухта К.О. 

 

Розроблені наукові рекомендації 

щодо підвищення прибутковості 

виробництва зерна, на основі 

подальшої переробки та формування 

додаткової вартості за рахунок 

створення власних потужностей з 

виробництва концентрованих кормів. 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Посулля-Агро» 

Лубенського району 

Полтавської області 

12.01.2016 р. 

(довідка № 24-

11/16) 

Пропозиції розглянуті та 

рекомендовані до впровадження 

2.  Назва  
Формування ефективного 

виробництва і реалізації зерна в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Автори розробки  

Кухта К.О. 

 

Розроблені наукові рекомендації 

щодо підвищення рівня ефективності 

виробництва зерна на основі 

удосконалення збутової політики, 

оцінки додаткових витрат та 

додаткового доходу при зміні 

термінів реалізації зернової продукції. 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Полтава-Сад» 

Полтавського району 

Полтавської області 

18.02.2016 р. 

(довідка № 14-

03/54) 

Пропозиції розглянуті та 

рекомендовані до використання 

3.  Назва  
Формування ефективного 

виробництва і реалізації зерна в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Автори розробки  

Кухта К.О. 

 

Розроблені основні елементи 

дослідження стосовно формування 

механізмів прийняття стратегічних 

рішень, щодо подальших дій на 

різних етапах оцінки рівня 

ефективності виробництва 

зерна сільськогосподарськими 

підприємствами  

Департамент 

агропромислового 

розвитку Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

03.03.2016 р. 

(довідка № 01-

14/67) 

Пропозиції були розглянуті та 

визнані актуальними 

 

 

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – 

відсутня. 
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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 

Тютюнник С. В., 

к.е.н., доцент; 

Тютюнник Ю. М., 

 к.е.н., доцент 

Оцінювання динаміки та факторів 

зміни рентабельності операційної 

діяльності 

International Scientific-Practical 

Conference Modern 

Transformation of Economics 

and Management in the Era of 

Globalization: Conference 

Proceedings. January 29, 2016/ 

Klaipeda: Baltija Publishing. 

2016. – С. 232-235. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

 

 

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

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів - відсутні. 
 

№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1     

Міжнародні наукові конкурси 

1     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

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

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 6 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших 6 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 7 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 7 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів - 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 4 

5 Участь в експертних радах, журі - 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 1 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

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

№ 

з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська 

тощо) наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1.  Конференція, всеукраїнська 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні вектори 

соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні». 

17-18 листопада 

2016 р. 

2.  Конференція, вузівська  
Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу ПДАА. 

Секція факультету обліку та фінансів. 
19 травня 2016 р. 

3.  Конференція, вузівська  
47-ма науково-методична конференція викладачів і аспірантів ПДАА «Науково-

методичні засади забезпечення якості освітньої діяльності». Секція факультету 

обліку та фінансів. 

15-16 березня 2016 

р. 

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

ПДАА 2015-2016 н.р. 
Щомісяця 

впродовж  2016 р. 

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

ПДАА 2015-2016 н.р. 
Щомісяця 

впродовж  2016 р. 

6.  Круглий стіл, вузівський  
Круглий стіл «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: сутність, 

перспективи впровадження». 

28 квітня 2016 р. 

7.  Круглий стіл, вузівський  
Круглий стіл «Перспективи та труднощі впровадження об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків». 

01 жовтня 2016 р. 

Студентські наукові заходи 

1.  Конференція, вузівська  
Студентська наукова конференція за результатами наукових досліджень у 2015 р. 

Підсекція економічної теорії, економічних досліджень, філософії, історії та 

педагогіки. 

23 квітня 2016 р. 

2.  Конференція, вузівська  
Науково-практична конференція за підсумками вивчення дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності»  

23 листопада 

2016 р. 

3.  Конференція, вузівська  
Науково-практична конференція за підсумками вивчення дисципліни 

«Статистика суб’єктів підприємницької діяльності»  
05 грудня 2016 р. 

4.  Круглий стіл, вузівський 
Круглий стіл на тему ««Критика глобалізації  та корпоративного глобалізму» із 

студентами напряму підготовки «Фінанси і кредит» 1 курс ОКР «Магістр». 

29 квітня 2016 р. 

5.  Круглий стіл, вузівський 
Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи з дисципліни «Макроеко-

номіка» студентами напрямів підготовки «Облік і аудит», «Фінанси і кредит». 

31 травня 2016 р. 

6.  Круглий стіл, вузівський 
Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи з дисципліни «Мікроеко-

номіка» студентами напрямів підготовки «Облік і аудит», «Фінанси і кредит». 

6 червня 2016 р. 
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1 2 3 4 

7.  Круглий стіл, вузівський 
Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи з дисципліни «Економічна 

теорія ІІ» студентами напрямів підготовки «Облік і оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 1 курс (СТН). 

5 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 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегічні 

вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні», участь у 

редакційній колегії матеріалів конференції. 

17-18 листопада 

2016 р. 

2 Рудич А.І., к.е.н., доцент Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегічні 

вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні», участь у 

редакційній колегії матеріалів конференції. 

17-18 листопада 

2016 р. 

3 Єгорова О.В., к.е.н., доцент Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегічні 

вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні», участь у 

редакційній колегії матеріалів конференції. 

17-18 листопада 

2016 р. 

4 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», участь 

у редакційній колегії матеріалів конференції. 

25 листопада 

2016 р. 

5 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Участь у Спеціалізована вчена рада К 44.887.01 Полтавської державної аграрної 

академії для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальностями: 

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

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Впродовж 

2016 р. 

 

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

№ з/п 
Учасники  (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 

грамота, угода про співпрацю) 
1 2 3 4 

1    
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

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

звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники 
Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії 

наук України та національних галузевих академій наук, усього 
- 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною 

адміністрацією чи Полтавською міською Радою, усього 
- 

3 
Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 1 

4 
Співробітництво із  закордонними організаціями, усього - 

 

 

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

обладнанням, тощо ) – відсутні. 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1    

 

 

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

академії наук України та національних галузевих академій наук – відсутні. 
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1     
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4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською Радою, спрямовані на 

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

№ 

з/п 

Назва 

наукової 

установи-

партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, 

видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

1     

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

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

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

В рамках наукового співробітництва із Лубенською філією приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» Лубенського району Полтавської 

області проводились науково-дослідні дослідження на тему «Удосконалення методології економічного аналізу ефективності господарської 

діяльності та фінансового стану суб'єктів господарювання». Науковий керівник робіт - Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., доцент. Строки 

виконання: 2014 -2016 рр. Розроблені пропозиції щодо підвищення рівня ефективності виробництва зерна на основі впровадження прогресивних 

технологій виробництва. Пропозиції були визнані актуальними та прийнятими до використання. 
 

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 Лубенська філія 

приватного 

акціонерного 

товариства «Райз-

Максимко» 

Лубенського району 

Полтавської області 

Спільне проведення науково-дослідних робіт з питань 

удосконалення методології економічного аналізу 

ефективності господарської діяльності та фінансового стану 

підприємства, впровадження в практику аналітичних 

розрахунків статистичних прийомів обробки інформації з 

метою вивчення виробничого потенціалу та прогнозування 

економічних показників 

Договір про наукове 

співробітництво, термін 

дії, 25.12.2013-

25.12.2016 

Розроблені пропозиції 

щодо підвищення рівня 

ефективності вироб-

ництва зерна. Пропози-

ції були визнані актуаль-

ними та прийнятими до 

використання. 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      



 16 

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

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

діяльність студентів на кафедрі). 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 7 

з них,  

самостійно студентами 
5 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 1 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 4 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 4 

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.) 
2 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 2 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 2 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 1 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 



 17 

Розділ 6. ІНШЕ 
 

Результати досліджень відображені у фахових та інших виданнях науково-методичних збірників і журналів, у виступах на науково-

практичних і навчально-методичних конференціях, семінарах, проблемних лекціях, окремі питання досліджень відображені у науково-

тематичних збірниках, методичних рекомендаціях і методичних розробках. 

 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 
1. В зв’язку із поширенням практики проведення науково-практичних Інтернет-конференцій МОН необхідно збирати (та перевіряти) інформацію 

щодо технічних та організаційних можливостей  умов для їхнього проведення в конкретному ВНЗ: технічні можливості для проведення конференцій у 

формі Webінару та для публікації матеріалів конференцій на сайті з можливістю інтерактивного обговорення доповідей учасників в період проведення 

конференції. 

2. Розширити практику підготовки та подання на розгляд державних органів наукових оцінок стану та перспектив розвитку базових галузей 

економіки та секторів виробничої сфери. Систематично готувати та подавати інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації органам державної 

влади та місцевого самоврядування, забезпечувати участь науковців у роботі профільних комісій при зазначених органах, спільну підготовку проектів 

нормативних і законодавчих актів, широке використання результатів наукових досліджень у їх діяльності. 
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ДОДАТКИ 

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

додаються на 3 арк. 
 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на 10 арк. 

 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій, 

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

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 . 

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

1  

 

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

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 . 
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ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

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

1 2 

Навчальні посібники 

1 
Єгорова О. В, Дорогань-Писаренко Л. О., Литвин О. Ю. Аналіз господарської діяльності: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів аграрного профілю], Полтава : РВВД ПДАА, 2016. – 308 с. 

2 Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб., Полтава : ПДАА, 2016. – 432 с. 

3 
Шупик І. І. Глобальна економіка. Словник-довідник. Навч. посіб. - [для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво], Полтава : РВВ 

ПДАА, 2016. – 104 с. 
 

ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 
 

№ 

з/п 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1 Укладач плівки в 

тепличному 

господарстві 

кооперативу 

Патент України на 

корисну модель UA 

№ 111083, бюл. № 

20, 

25.10.2016 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Литвин О.Ю, Дорогань-Писаренко Л.О., 

Махмудов Х.З., Аранчій В.І.,Чіп Л.О., Галич 

О.А., Горб О.О., Слинько В.Г., Березницький 

В.І., Федій Б.С., Прасолов Є.Я. 

2 Спосіб виготовлення 

брикету для опалення 

приміщення твердо-

паливним котлом» 

Патент України на 

корисну модель UA 

№ 111080, бюл. № 

20 

25.10.2016 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Литвин О.Ю, Дорогань-Писаренко Л.О., 

Махмудов Х.З., Аранчій В.І.,Чіп Л.О., Галич 

О.А., Горб О.О., Слинько В.Г., Березницький 

В.І., Федій Б.С., Прасолов Є.Я. 

Свідоцтва авторського права – відсутні. 

1      

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді додається на 156 арк. 


