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Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та економічного 
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Тема докторської дисертації: «Державне регулювання розвитку сільських 

територій: теорія, методологія, практика» (2009 р.) 



 

 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності (п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 

№ 

з/п 

Види і результати професійної діяльності Документи та конкретна інформація, що підтверджують 

виконання п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності  

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

1. Лісовий А. В., Савченко А. М. Стратегічний аналіз 

оподаткування сільських територій України. Науковий вісник 

Льотної академії. Серія : Економіка, менеджмент та право : 

збірник наукових праць / Гол. ред. М. С. Письменна. 

Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. Вип. 1. 212 с. С. 43-50. Фахове 

видання. 

2.Лісовий А. В.  Ружинська Н. О. Аналіз розвитку житлово-

комунального господарства: методичні аспекти. Малий і 

середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-

правовий науково-практичний журнал. 2016. № 1-2. С. 61-68. 

Фахове видання. 

3.Лісовий А. В. Уніфікація термінології державного 

фінансового аудиту в системі контролюючих органів України. 

Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, оподаткування. 

2017. № 1. С. 85-91. Фахове видання. 

4.Лісовий А. В., Смутчак З. В.  Державна політика 

управління міграційними процесами в контексті стабілізації 

національної економіки. Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної  власності : Збірник наукових 

праць, 2017. Вип. 16. С. 125-131. Фахове видання. 

5. Лісовий А. В., Проскура К. П. Документальне 

обґрунтування ризиків фіктивності здійснених платниками 

податків операцій з постачання товарів у податкових 

перевірках. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 



оподаткування : науковий журнал, 2019. Випуск 3. С. 212-222. 

Фахове видання. 

3 наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 

1.Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-

господарської діяльності суб’єктів економіки : монографія за 

заг. ред. А. В. Лісового та Е. В. Кондукової; Університет 

державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2017 р.  346 с.   

2.Лісовий А. В. Податкове регулювання розвитку сільських 

територій України : монографія А. В. Лісовий, Т. А. Лісова 

ФОП Мельник А.А. 2018. 184 с. 

3. Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив 

на економічну інтеграцію країни : монографія .За ред.. Л. М. 

Чернелевського. К. : НУХТ, 2018. 211 с.  

4 наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

Луценко І. О. спец., 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством, 2017. 

8 виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання 

1. Керівник НДР кафедри аудиту та економічного аналізу 

«Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-

господарської діяльності суб’єктів державного та приватного 

сектору економіки» (номер державної реєстрації НДР: 

0114U002195, термін виконання: 2012-2016 рр.) 

2. Керівник НДР кафедри аудиту та економічного аналізу 

«Державний фінансовий аудит: проблеми теорії та практики» 

(номер державної реєстрації НДР: 0118U000351, термін 

виконання: 2017-2020рр.) 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

Завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу з 2010 р. по 

теперішній час. 

 

 



(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника 

11 участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад 

Член постійної спеціалізованої вченої ради УДФСУ 

Д27.855.01 за спеціальностями: 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит та 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством.  

Офіційний опонент (Босенко А. В., дисертація на здобутт 

наукового ступеня кандидата економічних наук, 04.03.2016, 

Кіровоградський національний технічний університет); 

Офіційний опонент (Панасюк О. Ю., дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук, 22.09.2016, 

Університет економіки та права «КРОК»);  

Офіційний опонент (Олійник Н. Р., дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук, 27.10.2016, 

Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України); 

Офіційний опонент Рубан О. О., дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук, 23.09.2017 

Національний університет біоресурсів і 

природокористуванняУкраїни); 

Офіційний опонент (Козлянченко О. М., дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 

13.10.2017 Чернігівський національний технологічний 

університет); 

Офіційний оппонент (Горбунов О.В., дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук, 09.10.2018, 

Центрально-український національний технічний 

університет); 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=08.00.08
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=08.00.08
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Офіційний опонент (Головня О. М., дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук, 10.09.2018, 

Класичний приватний університет). 

13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування 

2. Лісовий А. В. Методичні рекомендації до проведення 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний 

аналіз» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня заочної форми навчання. УДФСУ. 

2018. 30 с. 

3. Лісовий А. В. Методичні рекомендації до проведення 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний 

аналіз» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня денної форми навчання. УДФСУ. 2018. 

40 с. 

4. Лісовий А. В. Методичні рекомендації до проведення 

семінарських занять з навчальної дисципліни «Стратегічний 

аналіз». УДФСУ. 2018. 44 с. 

5. Лісовий А. В., Савченко А. М. Методичні рекомендації для 

написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи для 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», 2017. 36 с. 
 

 

Директор ННЦ організації 

 освітнього процесу              Л. ВИННИЧЕНКО 

 

 

  



Додаток 2 

до розпорядження УДФСУ  

від ______________№_____ 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічного працівника  

 

(ПІБ викладача) 

 

№ з/п Вид наукової діяльності Інформація про результати наукової діяльності 

1. Основні публікації за спеціальністю та/або 

навчальними дисциплінами, що 

викладаються викладачем  

1. Лісовий А. В. Проскура К.П. Проблеми податкового 

контролю в Україні та напрями підвищення його ефективності. 

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету 

України. 2014.Вип. 24.6. С. 140–150. Фахове видання. 

2.Лісовий А. В.  Ружинська Н.О. Аналіз розвитку житлово-

комунального господарства: методичні аспекти . Малий і середній 

бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-

практичний журнал. 2016. № 1-2. С. 61-68. Фахове видання. 

3.Лісовий А. В. Уніфікація термінології державного 

фінансового аудиту в системі контролюючих органів України. 

Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, оподаткування. 2017. 

№ 1. С. 85-91. Фахове видання. 

4.Лісовий А. В., Смутчак З. В.  Державна політика управління 

міграційними процесами в контексті стабілізації національної 

економіки. Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної  власності : Збірник наукових праць, 2017. Вип. 

16. С. 125-131. Фахове видання. 

5. Лісовий А. В., Проскура К. П. Документальне обґрунтування 

ризиків фіктивності здійснених платниками податків операцій з 

постачання товарів у податкових перевірках. Економічний вісник. 

Серія: фінанси, облік, оподаткування : науковий журнал, 2019. 

Випуск 3. С. 212-222. Фахове видання. 

2. Науково-дослідні роботи, в яких викладач 

приймав участь 

1. Керівник НДР кафедри аудиту та економічного аналізу 

«Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-



господарської діяльності суб’єктів державного та приватного 

сектору економіки» (номер державної реєстрації НДР: 

0114U002195, термін виконання: 2012-2016 рр.) 

2. Керівник НДР кафедри аудиту та економічного аналізу 

«Державний фінансовий аудит: проблеми теорії та практики» 

(номер державної реєстрації НДР: 0118U000351, термін виконання: 

2017-2020рр.) 

3. Участь у конференціях і семінарах 1. Лісовий А. В. Удосконалення єдиного податку як 

джерела розвитку сільських територій . Бюджетно-податкова 

політика та регіональний розвиток України : матер. міжнародн. 

наук.-практ. конференції, 22 травня 2015 р. / Міністерство освіти і 

науки України, Національний університет державної податкової 

служби України. Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2015. С. 280-283 

с. 

2. Лісовий А. В. Податок з купівлі як інструмент 

удосконалення системи місцевого оподаткування. Облік і 

оподаткування: реалії та перспективи : матеріали І Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 31 березня 

2016 року), 2016. 480 с.  

3. Лісовий А. В. Державний фінансовий аудит: уніфікація 

понятійного і термінологічного апарату. Облік і оподаткування: 

реалії та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 15-17 травня 2017 

року), 2017.  521 c.  

4. Лісовий А. В. Вдосконалення податкової системи України 

як фактор зниження рівня тіньової економіки. Облік і 

оподаткування: реалії та перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 18-20 квітня 

2018 року, 2018. 540 c.  

5. Лісовий А. В. Удосконалення податкової системи України 

як метод детінізації економіки. Конкурентоспроможна модель 

інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ 



міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 

Центрально-український національний технічний університет, 11 

квітня 2018 року), 2018. 420 c. 

4. Робота з аспірантами та докторантами 

(наукове керівництво / консультування) 

Залізко В. Д. (докторська) спец., 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством, 2015; 

Матухно М. О.  спец., 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, 2015; 

Ружинська Н. О., спец., 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством, 2015; 

Луценко І. О. спец., 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством, 2017. 

5. Керівництво науковою роботою 

здобувачів вищої освіти 

2016р. – статті 5; підготовка тез доповідей – 2. 

2017 р. – статті 7;  

2018р. – статті 5;  

2019р. – статті 4. 

 

 

Директор ННЦ організації 

 освітнього процесу              Л. ВИННИЧЕНКО 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=08.00.08

