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№ 
з/п 

Вид  роботи 

Підсумковий 

результат 
(рукопис, 
друкована 

праця, обсяг, 
тираж тощо) 

Виконавець 

1 2 3 4 

1 

Продовжити наукові дослідження згідно наукової 
теми кафедри "Удосконалення механізму 

фінансової діяльності підприємств, організацій і 
установ". 

  
викладачі 

кафедри 

2 
Прийняти участь у роботі науково-практичних 
конференцій професорсько-викладацького 

складу ПДАА. 

  
викладачі 

кафедри 

3 
Приймати активну участь у міжнародних та 
Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

  
викладачі 

кафедри 

4 
Викладачам кафедри, які є керівниками 
магістерських робіт, спільно з магістрами, 

підготувати та опублікувати наукові статті. 

  
викладачі 
кафедри 

5 
Підготувати та опублікувати наукову статтю у 
фаховому виданні "Система раннього виявлення 
та подолання банкрутства підприємств". 

друкована 
праця 

Чумак В.Д. 

6 
Опублікувати наукову статтю у фаховому 
виданні "Впровадження системи раннього 
виявлення та подолання фінансової кризи". 

друкована 
праця 

Чумак В.Д. 

7 
Рецензування авторефератів, методичних 

розробок, дипломних робіт. 
  

Чумак В.Д. 

Безкровний О.В. 

8 

Підготовка наукових статей: "Зарубіжний досвід 
та вітчизняні реалії адміністрування податків"; 

"Податкова політика аграрних підприємств в 
умовах реформування податкового 
законодавства". 

друкована 

праця 
Безкровний О.В. 

9 Підготовка відзивів на автореферати дисертацій. 
друкована 

праця 

викладачі 

кафедри 

10 
Підготовка рецензій на наукові статті аспірантів 
та викладачів без наукового ступеня. 

друкована 
праця 

викладачі 
кафедри 

11 
Підготовка рецензій на методичні рекомендації та 

навчально-методичні посібники. 

друкована 

праця 

викладачі 

кафедри 

12 
Підготовка та опублікування статей у фахових 
виданнях. 

друкована 
праця 

викладачі 
кафедри 

13 Редагування наукового студентського збірника. 
друкована 

праця 
Зоря О. П. 

14 
Виконання обов'язків секретаря наукового 
збірника "Наукові праці ПДАА". 

  Зоря О.П. 

15 
Виконання обов'язків відповідального за наукову 

роботу кафедри фінансів і кредиту. 
  Зоря О.П. 



16 

Підготовка наукових статей у фахових виданнях: 
"Система управління інформаційної ьезпеки 
банківських установ", "Перспективи 

впровадження медичного страхування в Україн і". 

друкована 
праця 

Лихопій В.І. 

1 2 3 4 

17 
Підготовка статті на тему: "Кредитна система в 
Україні". 

друкована 
праця 

Зоря С.П. 

18 

Підготовка та публікація статті у фаховому 

виданні на тему: "Особливості грошового обігу в 
Україні". 

друкована 
праця 

Зоря С.П. 

19 

Публікація статті на тему: "Components of the 

Public Debt and experience of its restructuring in the 
Eastern Erope countries". 

друкована 

праця 
Некрасенко Л. А. 

20 

Участь у ХХІ Міжнародній науковій конференції 

"Економіка для Екології" та написання тез на 
тему: "Population health and Environmental Tax 
Poliuce in Ukraine". 

друкована 
праця 

Некрасенко Л. А. 

21 
Керівництво науковою рообтою аспірантів та 

здобувачів кафедри. 
  

Аранчій В.І.  

Мармуль Л.О.     
Чупіс А.В.           

Чумак В.Д.      
Капаєва Л.М.       

Зоря О.П.         

Томілін О.О.                                                                                                                                                                                                                                            

22 
Підготовка та публікація статті "Податкові 
ризики: характеристика та шляхи мінімізації". 

друкована 
праця 

Мисник Т. Г. 

23 Написання 5 розділу докторської дисертації. рукопис Остапенко О.М. 

24 

Написання статті для фахових видань:                                                                                                                                                                                                                         

"Розвиток страхування сільськогосподарського 
страхування".                                                                                                                                                                                                                                                                            

друкована 

праця. 
Остапенко О.М. 

25 

Організація  за підсумками виробничих практик 
круглого столу з питань податкового 

менеджменту та конференцій на тему: 
"Особливості здійснення та перспективи 

вдосконалення фінансової роботи суб'єктів 
підприємництва", "Практичні аспекти арарппр у 
фінансовій роботі підприємств", "Практичні 

аспекти фінансового менеджменту на 
підприємствах АПК". 

  Собчишин В. М. 

26 

Підготовка та опублікування 2-х 

статей у фахових виданнях: 
"Система управління 
фінансовими ресурсами 

підприємства", "Управління 
запасами на 

сільськогосподарському 
підприємстві". 

друкована 

праця 
Собчишин В.М. 

 


