
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Когут І.А. 

за 2015-2019 рр. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість вісім публікацій): 
1. Когут І.А. Особливості реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні / І.А. Когут // Збірник наукових 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки). – 2016. – № 1(30). – С. 299-305 

2. Когут І.А., Формування доходів бюджетів сільських територій в 

умовах фінансової децентралізації / І.А. Когут, С.О. Осипенко // // Збірник 

наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – 2016. – № 1(30). – С. 306-312 

3. Когут І.А. 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 

4. Когут І.А. Бюджетна система та бюджетний устрій в мовах 

реформування системи публічного управління/ І.А. Когут // Зб. наук. праць 

ТДАТУ (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. - № 1 (36). С. 285-

293. 

5. Когут І.А. Стан та перспективи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування/ І.А. Когут // Зб. наук. праць ТДАТУ (економічні 

науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. - № 2 (37). С. 192-199. 

6. Когут І.А. Бюджетна система та бюджетний устрій в мовах 

реформування системи публічного управління/ І.А. Когут // Зб. наук. праць 

ТДАТУ (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. - № 1 (36). С. 285-

293.  

7. Когут І.А. Стан та перспективи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування/ І.А. Когут // Зб. наук. праць ТДАТУ (економічні 

науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. - № 2 (37). С. 192-199.  

8. Когут І.А. Фінансові інструменти формування спроможних 

територіальних громад/ І.А. Когут // Зб. наук. праць ТДАТУ (економічні 

науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. - № 3 (38). С. 121-131.  

 

Пункт 3. Наявність виданих одного посібника та монографії: 

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

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

2. Формування спроможних об’єднаних територіальних громад в умовах 

фінансової децентралізації / І.А. Когут// Фінансове забезпечення соціально-

економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення 

самостійності регіонів: колективна монографія [за ред. О.О. Яцух.]. -  

Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019 – 337с. С. 291-327.  

 



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 12. Наявність авторських свідоцтв: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83454. 

Науковий твір «Approach to the implementation of administrative and territorial 

reform in Ukraine». Дата реєстрації  04.12.18 р. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83451. 

Науковий твір «Формування доходів бюджетів сільських територій в умовах 

фінансової децентралізації». Дата реєстрації  04.12.18 р. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83453. 

Науковий твір «Концептуальні підходи до управління витратами суб’єктів 

господарювання». Дата реєстрації  04.12.18 р. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83449. 

Науковий твір «Адміністративно-територіальна-реформа як основа побудови 

фінансової децентралізації». Дата реєстрації  04.12.18 р. 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83452. 

Науковий твір «Особливості реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні». Дата реєстрації  04.12.18 р. 

 

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

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 
- керівник наукової роботи студентки Лось О., яка  зайняла 3 місце у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Гроші, фінанси і кредит», який проходив на базі Київського національного 

університету ім.. Т.Г. Шевченко, 2016 р. 

 

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

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 
- Студент  Корхут Є.А. посів 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси», яка проводилась у 

Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця 

(2017 р.). 

- Студент  Бражко О.В. посів 4 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси», яка проводилась у 

Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця 

(2017 р.). 

-Студент  Корхут Є.А. нагороджений грамотою за знання методів 



фінансового аналізу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Фінанси і кредит», яка проводилась у Харківському 

національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця (2017 р.). 

-Студент  Бражко О.В. нагороджений грамотою за високі показники у 

виконанні тестових завдань у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Фінанси і кредит», яка проводилась у Харківському 

національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця (2017 р.). 

- Студент  Бражко О.В. посів 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси», яка проводилась у 

Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця 

(2018 р.). 

- Студент  Дмитров О.М. посів 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси», яка проводилась у 

Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця 

(2019 р.). 

 

Пункт 14. Робота у складі організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії II етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади: 

- робота  у складі апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси», яка проводилась у 

Хмельницькому національному університеті (2016 р.); 

- робота  у складі апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», яка проводилась у 

Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця 

(2017 р. та 2018 р.) 

- робота  у складі апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

Олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», Харківський національний 

економічний університет ім. Семена Кузнеця, Харків 2019р. 

- робота  у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади 

дисципліни «Державні фінанси», Харківський національний економічний 

університет ім. Семена Кузнеця, Харків 2019р. 

 

Пункт 14. керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: 

 «Фінансове забезпечення розвитку сільських територій в умовах 

підвищення самостійності регіонів» 

 

 

 


