
Види і результати професійної діяльності к.е.н. Осипенко С.А. 

за 2015-2019 рр. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість п'ять публікацій): 
1. Осипенко С.О. Адміністративно-територіальна реформа як основа 

побудови фінансової децентралізації / С.О. Осипенко, І.А. Когут // Зб. наук. 

праць ТДАТУ (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. - № 1-2 (33-

34). С. 355-365  

2. Осипенко С.О. Наукова парадигма фінансової децентралізації / С.О. 

Осипенко // Зб. наук. праць ТДАТУ (економічні науки) / ТДАТУ. – 

Мелітополь, 2017. - № 3-4 (35-36). С. 346-358  

3. Осипенко С.О. Фінансова децентралізація в умовах унітарного 

устрою держави / С. О. Осипенко // Вісник Запорізького нац-го ун-ту : зб. наук. 

праць / ЗНУ. – Запоріжжя, 2015. – № 3 (27). – С. 144–151  

4. Осипенко С.О. Сучасні тенденції реформування державного 

фінансового контролю в Україні / С.О. Осипенко // Зб. наук. праць ТДАТУ 

(економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. - № 2 (37). С. 206-212.  

5. Осипенко С.О. Особливості організації державного фінансового 

контролю на місцевому рівні в умовах посилення фінансової децентралізації / 

С.О. Осипенко // Зб. наук. праць ТДАТУ (економічні науки) / ТДАТУ. – 

Мелітополь, 2018. - № 3 (38). С. 145-150. 

 

Пункт 3. Наявність виданих одного навчального посібника та 

монографії: 

1. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник/ І.А.Когут І.А., С.О. 

Осипенко – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019. – 325 с.  

2. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських 

територій в умовах підвищення самостійності регіонів: колективна 

монографія [за ред. О.О. Яцух.]. -  Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 

2019 – 337 с.  

 

Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової 

теми:  
Науково-технічна підпрограма № 6 на 2016-2020 «Розробити науково-

методичні основи фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку 

сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів». Державний 

реєстраційний номер - 0116U002742. 

 

Пункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 
- підготовка переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2017-2018 

н.р. (Марченко К.Ю., 21 ФБ Диплом ІІІ ступеня);  



- підготовка переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» у 2017-2018 н.р. (Марченко К.Ю., 21 ФБ Диплом ІІ ступеня); 

 

Пункт 14. керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: 

 «Проблеми функціонування місцевих бюджетів в умовах підвищення 

самостійності регіонів» 

 

 

 


