
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 15 вересня 2017 року (протокол №2) щодо доповіді старшого викладача кафедри 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, 

 к.е.н. Кушніренка Олександра Анатолійовича про виконання першого етапу науково-
дослідної роботи «Управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств в 

контексті сталого розвитку: обліково-контрольний аспект» за грантом Президента 
України Державного фонду фундаментальних досліджень, 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь старшого викладача кафедри бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту Кушніренка Олександра Анатолійовича Вчена рада відзначає, що 
для проведення наукового дослідження шляхом виконання науково-дослідної роботи виконані 
такі заходи: 

1. На підставі Розпорядженням Президента України № 78/2017-рп від 07 квітня 2017 року 
укладено договір «Про проведення наукових досліджень шляхом виконання науково-
дослідної роботи «Управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств в 
контексті сталого розвитку: обліково-контрольний аспект»» між ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» та Міністерством освіти і науки України від 03.07.2017 
р. 

2. Визначено два етапи виконання науково-дослідної роботи: перший етап липень – 
вересень 2017 року; другий етап жовтень – грудень 2017 року, (із поданням звіту за кожний 
етап). 

3. Оформлено необхідну кошторисну документацію для виконання наукового 
дослідження у відповідності до вимог законодавства. 

Вчена рада ухвалила: 
1. Робота кандидата економічних наук, старшого викладача кафедри бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту Кушніренка О.А. у рамках першого етапу проведення наукових 
досліджень шляхом виконання науково-дослідної роботи «Управління оподаткуванням 
сільськогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку: обліково-контрольний 
аспект» за договором № Ф 70/114-2017 від 03.07.2017 р. виконана в повному обсязі відповідно 
до технічного завдання. 

2. Роботу першого етапу проведення наукових досліджень шляхом виконання науково-
дослідної роботи оцінити задовільною. 

3. Звіт кандидата економічних наук, старшого викладача кафедри бухгалтерського 
обліку, аналізу та аудиту Кушніренка О.А. щодо виконання першого етапу науково-дослідної 
роботи «Управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств у контексті сталого 
розвитку: обліково-контрольний аспект» за грантом Президента України Державного фонду 
фундаментальних досліджень затвердити. 

4. Рекомендувати оформлення звітної документації за виконану роботу для 
представлення в Міністерство освіти і науки України. 
 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
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