
Додаток 1 

Аналіз відповідності освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників освітньому компоненту 

 
1 Мискін Юрій ігоревич 

 Базова освіта (назва ЗВО та спеціальності 
за дипломом про вищу освіту) 

Національний університет державної податкової служби України, 
2006 р., Спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом: магістр з обліку і аудиту 

 Стаж педагогічної роботи 15 років 

 Місце роботи, посада (основне, 

внутрішній сумісник, зовнішній 
сумісник) 

УДФСУ, професор кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики (основне місце роботи) 

 Науковий ступінь, вчене звання 

(категорія) 

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит  

Тема дисертації: «Бюджетна політика забезпечення соціально-економічного розвитку України», 

доцент кафедри бухгалтерського обліку 

 Наявність досвіду професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

Головний бухгалтер ГО «Україна інтелектуальна», 2015-2021рр. 

 Керівництво (консультування) дисертації 
на здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю, що була захищена в 

Україні або за кордоном 

 

 Публікації у наукових виданнях, які 
включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection, 

1. Мискін Ю.І., Мискіна О.О. Ідентифікація напрямків активізації інвестиційної діяльності як об’єкта податкового 
стимулювання. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 57. С. 112-120. Фахове видання. 

2. Мискін Ю.І. Сутність фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики. Економіка та держава. 2018. № 

4. С. 79-82. Фахове видання. 

3. Мискін Ю.І. Сутність бюджетної політики. Сталий розвиток економіки. 2018. № 2. С. 195-205. Фахове видання. 
4. Мискін Ю.І. Діалектика фіскальної соціології: від амбівалентності до синергетики. Облік і фінанси. 2018. № 2 (80). 

С. 89-95. Фахове видання. 

5. Мискін Ю.І. Теоретико-організаційні основи бюджетної політики. Проблеми системного підходу в економіці. 
2018. № 2 (64). С. 82–86. Фахове видання. 

6. Мискін Ю.І. Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними процесами в умовах застосування 

інформаційних технологій. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2018. Вип. 290. С. 185–193. Фахове видання. 

7. Мискін Ю.І., Мацелюх Н.П.  Оцінка ефективності бюджетної політики України в контексті забезпечення 

екологічних, економічних та соціальних стандартів розвитку. Вісник Київського національного університету 

технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2019. № 3 (135). С. 18-26. Фахове видання. 

 Дисципліни, які викладає в цілому по 

ЗВО 

Управлінський облік 

Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні 

Інформаційні системи обліку та звітності за міжнародними стандартами 



 Педагогічне навантаження на рік, у т.ч. 
лекційних годин в цілому по ЗВО та з 

конкретної спеціальності 

598/82 
за спеціальністю «Облік і оподаткування»: 598/82 

 

 

 

  



Додаток 2 

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 

1 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

1. Мискін Ю.І., Мискіна О.О. Ідентифікація напрямків активізації інвестиційної 

діяльності як об’єкта податкового стимулювання. Вісник економіки транспорту і 

промисловості. 2017. № 57. С. 112-120. Фахове видання. 
2. Мискін Ю.І. Сутність фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики. 

Економіка та держава. 2018. № 4. С. 79-82. Фахове видання. 

3. Мискін Ю.І. Сутність бюджетної політики. Сталий розвиток економіки. 2018. № 2. 

С. 195-205. Фахове видання. 
4. Мискін Ю.І. Діалектика фіскальної соціології: від амбівалентності до синергетики. 

Облік і фінанси. 2018. № 2 (80). С. 89-95. Фахове видання. 

5. Мискін Ю.І. Теоретико-організаційні основи бюджетної політики. Проблеми 
системного підходу в економіці. 2018. № 2 (64). С. 82–86. Фахове видання. 

6. Мискін Ю.І. Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними 

процесами в умовах застосування інформаційних технологій. Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія 

«Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2018. Вип. 290. С. 185–193. Фахове 

видання. 
7. Мискін Ю.І., Мацелюх Н.П.  Оцінка ефективності бюджетної політики України в 
контексті забезпечення екологічних, економічних та соціальних стандартів розвитку. 

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія 

Економічні науки. 2019. № 3 (135). С. 18-26. Фахове видання. 

2 наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права 

на твір 

 

3 наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

1. Мискін Ю.І. Соціалізація бюджетної політики України [монографія] / Ю. І. Мискін. 

– Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. 508 с. (26,7 д.а.) 

4 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 
конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

1. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Управлінський облік» для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 
071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування», 

2018. 



робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 
загальною кількістю три найменування 

2. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Управлінський облік» для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність  

071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування», 
2018. 

3. Методичні рекомендації для організації індивідуально-консультаційної роботи з 

навчальної дисципліни «Управлінський облік» для підготовки здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і 

оподаткування», 2018. 

5 захист дисертації на здобуття наукового ступеня Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.08 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації: 

«Бюджетна політика забезпечення соціально-економічного розвитку України», 2020 

6 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 

 

7 участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад 

 

8 виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, 
або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних 

базах 

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри управлінського обліку, 
бізнес-аналітики та статистики «Обліково-інформаційні інструменти управління 

активізації розвитку суб’єктів господарювання» (№ держреєстрації 0119U002482, 

термін виконання 2019-2023 рр.) 

9 робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої 

освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду (контролю); 

 

 
 

10 участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 

категорії»; 

 



11 наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою); 

 

12 наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Мискін Ю. І. Діагностика стану і тенденцій трансформації бюджетної політики 
України. Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки 

країни : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 19 січня 2019 р. Дніпро, 2019. 

Ч. 2. С. 73–76. (0,2 друк. арк.). 

2. Мискін Ю. І. Домінанти удосконалення технології управління бюджетною 

політикою України. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : матеріали 

ХХVІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Вінниця, 21 січня 2019 року. Вінниця, 
2019. Ч.2. С. 16–19. (0,2 друк. арк.). 

3. Мискін Ю. І. Інформаційно-технологічне забезпечення формування і реалізації 

бюджетної політики України. Суспільство, економіка, право: теорія, методологія, 

концепції розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08–09 лютого 2019 
р. Київ, 2019. С. 70–73. (0,2 друк. арк.). 

4. Мискін Ю. І. Концептуальна сутність управління оподаткуванням. Реформування 

податкової системи України відповідно до європейських стандартів: матеріали наук.-
практ. конф., м. Ірпінь, 31 жовтня 2013 р. Ірпінь, 2013. С. 315–319. (0,2 друк. арк.). 

5. Мискін Ю. І. Концептуальне обґрунтування бюджетної політики забезпечення 

соціально-економічного розвитку України: оцінка фактичного стану. Перспективні 
напрями розвитку національної економіки в умовах змін ринкового середовища: 

проблеми та перспективи : зб. тез доп. науково-практичної конференції, м. Одеса, 19 

січня 2019 р. Одеса, 2019. С. 77–81. (0,2 друк. арк.). 

13 проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 
мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14 керівництво студентом, який посів призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або 
у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) 
рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Підготовка студентів, які посіли призові місця на І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Управлінський облік». Серед них: Гулянич Лілія (група ОБР-
17-3); Слободянюк Катерина (група ОБР-17-3); Шостак Анна (група ОБР-17-3); 

Дорошенко Дарина (група ОБР-17-3); Назарчук Антон (група ОБ-17-1); Охмак 

Олександра (група ОБР-17-3); Чернай Марія (група ОБ-17-1). 

https://moodle.nusta.edu.ua/user/view.php?id=2327&course=1561
https://moodle.nusta.edu.ua/user/view.php?id=2342&course=1561
https://moodle.nusta.edu.ua/user/view.php?id=2346&course=1561
https://moodle.nusta.edu.ua/user/view.php?id=2330&course=1561
https://moodle.nusta.edu.ua/user/view.php?id=2308&course=1561
https://moodle.nusta.edu.ua/user/view.php?id=2337&course=1561
https://moodle.nusta.edu.ua/user/view.php?id=2323&course=1561


Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

15 керівництво школярем, який посів призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, 
II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала 

академія наук України»; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу 
Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт учнів 

– членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім 

третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

 

16 наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

17 участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під 
егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18 діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; 

 

19 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 

Головний бухгалтер ГО «Україна інтелектуальна», 2015-2021рр. 

 

 


