
Додаток 1 

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

працівників освітньому компоненту 

 
1 Новицька Надія Володимирівна 

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

Національний технічний університет України "КПІ", 
2002 р., Спеціальність «економічна кібернетика», кваліфікація за дипломом: економіст  

 Стаж педагогічної роботи 4 роки 8 міс. 

 Місце роботи, посада (основне, 

внутрішній сумісник, зовнішній 
сумісник) 

УДФСУ, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики і статистики (основне місце роботи) 

 Науковий ступінь, вчене звання 

(категорія) 

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

Тема дисертації: «Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку» 

 Наявність досвіду професійної діяльності 
(заняття) за відповідним фахом 

Директор, ТОВ «ІФР», м .Київ, 2011–2017 рр. 

 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. Коротун В. І., Новицька Н. В. Нелегальний ринок алкогольних напоїв України: проблеми статистичної 

оцінки. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 1. С. 134–152. 

Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html Фахове видання 

2. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Нелегальний обіг алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів в Україні : методика статистичної оцінки. Світ фінансів. 2018. № 2. С. 43–56. Фахове видання  

3. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Гармонізація структури спирту та алкогольних напоїв у 

контексті виконання вимог угоди про асоціацію України з ЄС. Бізнес Інформ. 2018. № 7. C. 221–228. Фахове 

видання 
4. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Заходи протидії форстолінгу тютюнових компаній: 

європейський досвід та висновки для України. Проблеми економіки. 2019. № 2 (40). С. 134–144.  Фахове 

видання  

5. Korotun V., Brydun Y., Novytska N., Khliebnikova I. European and Ukrainian Experience of Anti-Forestalling 

Regulations.Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10, Iss. 8(46), 2373-2381. 

DOI:10.14505/jarle.v10.8(46).16. Scopus 

6. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Створення і запровадження системи виявлення та 

відстеження тютюнових виробів в Україні. Фінанси України. 2020. № 4. C. 82–96. Фахове видання 

7. Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Вплив акцизної політики України на трансформаційні процеси ринку 

тютюнових виробів. Економіка України. 2020. № 10 (77). С. 19–33. Фахове видання 



 Дисципліни, які викладає в цілому по 
ЗВО 

Аналіз даних за допомогою R 
Економетрика 

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика 

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

конкретної спеціальності 

334/66 
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 334/66/46 

за спеціальністю 051 «Економіка»: 334/66/24 

за спеціальністю 293 «Міжнародні економічні відносини»: 334/66/24 

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 334/66/24 
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: 334/66/20 

 

 

 

  



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. Коротун В. І., Новицька Н. В. Нелегальний ринок алкогольних напоїв України: 

проблеми статистичної оцінки. Збірник наукових праць Університету державної 

фіскальної служби України. 2017. № 1. С. 134–152. Режим доступу 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html Фахове видання 

2. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Нелегальний обіг алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів в Україні : методика статистичної оцінки. Світ фінансів. 

2018. № 2. С. 43–56. Фахове видання  
3. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Гармонізація структури спирту та 

алкогольних напоїв у контексті виконання вимог угоди про асоціацію України з ЄС. 

Бізнес Інформ. 2018. № 7. C. 221–228. Фахове видання 
4. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Заходи протидії форстолінгу 

тютюнових компаній: європейський досвід та висновки для України. Проблеми 

економіки. 2019. № 2 (40). С. 134–144.  Фахове видання  
5. Korotun V., Brydun Y., Novytska N., Khliebnikova I. European and Ukrainian Experience 

of Anti-Forestalling Regulations.Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. 

Vol. 10, Iss. 8(46), 2373-2381. DOI:10.14505/jarle.v10.8(46).16. Scopus 

6. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Створення і запровадження системи 
виявлення та відстеження тютюнових виробів в Україні. Фінанси України. 2020. № 4. 

C. 82–96. Фахове видання 

7. Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Вплив акцизної політики України на 
трансформаційні процеси ринку тютюнових виробів. Економіка України. 2020. № 10 

(77). С. 19–33. 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 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: 

1. № 86880 Діалектика реформування акцизного оподаткування тютюнових виробів в 
Україні: євроінтеграційний аспект. 

2. № 86881 Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Нелегальний обіг 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні : методика статистичної оцінки 
3. № 86882 Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Гармонізація структури 

спирту та алкогольних напоїв у контексті виконання вимог угоди про асоціацію 

України з ЄС. 

4. № 86883 Протидія нелегальному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів: 
досвід країн ЄС та ОЕСР. 



5. № 96693 Коротун В. І., Кощук Т.В., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Модернізація 
системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів, 2020. 

6.№ 96794 Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. та ін. Трансформація 

акцизної політики, 2020 
7 №96795 Коротун В. І., Новицька Н. В.,Брехов С.С. та ін. Протидія агресивному 

податковому плануванню, 2020 

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. Протидія агресивному податковому плануванню: світовий досвід та виклики для 

України : монографія / [Брехов С. С., Коротун В. І., Сушкова О. Є., Новицька Н. В. та 
ін.]; за заг. ред. С. С. Брехова та В. І. Коротуна. –К.: Алерта, 2017. – 344 с. (25,3 д.а. / 

1,5 д.а.) 

2. Діалектика реформування акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні: 
євроінтеграційний аспект / за заг. ред. В. І. Коротуна. Ірпінь: Університет ДФС України, 

2018. 102 с. (5,93 д.а.  / 2,0 д.а.) 

3. Dialectics of the reform of the excise taxation of tobacco products in Ukraine: 
eurointegration aspect / [Korotun V. I., Novytska N. V., Koshchuk T. V., Khliebnikova I. I.]; 

ed. by V. I. Korotun. K.: Alerta, 2018, 94 p. (5,35 д.а. / 1,8 д.а.) 

4. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових 

надходжень: монографія / [Паянок Т. М., Лаговський В. В., Краєвський В. М. та ін.]. К.: 
ЦП «Компринт», 2019. 426 с. (26,8 д.а. / 2,0 д.а.) 

5. Встановлення відповідності умов контрольованих операцій з виробництва на 

замовлення вимогам законодавства з трансфертного ціноутворення [Брехов С. С., 
Кощук Т. В., Новицька Н. В. та ін.]. К.: Алерта, 2019. 110 с. (6,39 д.а. / 1,6 д.а.) 

6. Модернізація податкової та митної політики в інституціональному забезпеченні 

розвитку економіки України : [монографія] / К. О. Ващенко, П. В. Пашко, С. В. Онишко 

та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф. П. В. Пашка, д.е.н., проф. С. В. Онишко. – Ірпінь: 
Університет ДФС України, 2020. – 518 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 129). (29,8 д.а. / 2,1 д.а.) 

7. Модернізація системи контролю за обігом тютюнових виробів / Новицька Н. В., 
Хлєбнікова І. І., Коротун В. І., Кощук Т. В. та ін. / за заг. ред. Новицької Н. В. Ірпінь – 

Хмельницький, 2020. 120 с. (7,76 д.а. / 1,9 д.а.). 

8. Податкове регулювання ринку тютюнових виробів в умовах його тран-сформації 
[Коротун В. І., Кощук Т. В., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І.] / за заг. ред. Кощук Т. В. 

Ірпінь–Хмельницький, 2020. 133 с. (6,8 д.а. / 2,1 д.а.). 

10. Tax Regulation of the Tobacco Products Market In the Conditions of Its Transformation 

[V. I. Korotun, T. V. Koshchuk, N. V. Novytska, I. I. Khliebnikova,] / Ed. by T. V. Koshchuk. 
Irpin – Khmelnytskyi, 2020. 121 p. (6,8 д.а. / 1,8 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/ 

 



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

5 захист дисертації на здобуття наукового ступеня  

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 

1. Розбудова комплексної системи протидії тінізації ринку підакцизних товарів 
України в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0117U004361) (2017–2018) 

(відповідальний виконавець). 

2. Вдосконалення системи контролю за обігом тютюнових виробів в Україні (№ 
держреєстрації 0119U000568) (2017–2019) (керівник). 

3. Розвиток системи контролю за виробництвом та обігом спирту та алкогольних 

напоїв в Україні (№ держреєстрації 0120U104526) (2020) (керівник). 
4. Оптимізація екологічного оподаткування діяльності, яка створює надмірне 

навантаження на навколишнє природне середовище (№ держреєстрації 0120U104522) 

(2020) (керівник). 

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); 

Наукове консультування ДФС/ДПС України в рамках виконання ННТР на тему: 
– «Розбудова комплексної системи протидії тінізації ринку підакцизних товарів 

України в умовах євроінтеграції» (виконувалася Університетом державної фіскальної 

служби України відповідно Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт 
ДФС на 2017 рік, затвердженого наказом ДФС від 01.03.2017 № 517 та Тематичного 

плану наукових (науково-технічних) робіт ДФС на 2018 рік, затвердженого наказом 

ДФС від 28.02.2018 № 114 протягом 01.2017–06.2018 років відповідно до Технічного 

завдання на проведення ННТР від 14.03.2017 № 5/2017/6); 



– «Вдосконалення системи контролю за обігом тютюнових виробів в Україні» 
(виконувалася Університетом державної фіскальної служби України відповідно 

Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт ДФС на 2019 р., затвердженого 

наказом ДФС від 27.02.2019 № 150 протягом 01.2019–12.2019 р. відповідно до 
Технічного завдання на проведення ННТР від 05.03.2019 № 9/2019/11). 

– «Оптимізація екологічного оподаткування діяльності, яка створює надмірне 

навантаження на навколишнє природне середовище» (виконувалась Університетом 
державної фіскальної служби України у 2020 році в межах бюджетної програми КПВК 

3501530 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики», 

відповідно до Заявки на виконання, затвердженої Департаментом адміністрування 

податків ДПС України від 12 вересня 2019 р. № 17/2020); 
– «Розвиток системи контролю за виробництвом та обігом спирту та алкогольних 

напоїв в Україні» (виконувалась Університетом державної фіскальної служби України 

у 2020 році у 2020 році в межах бюджетної програми КПВК 3501530 «Наукова і 
науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики» відповідно до Заявки на 

виконання ННТР, затвердженої Департаментом податків і зборів ДФС від 20 березня 

2019 р. № 3/2020). 

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. Новицька Н. В. Методичні підходи до статистичної оцінки частки тіньового 
сектору ринку алкогольних напоїв. Інституційні перетворення у фіскальній системі 

України: зб. наук. праць за матер. науково-практичного круглого столу, 12–13 травня 

2017 р. / Університет ДФС України, Науково-дослідний інститут фіскальної політики. 
– Ірпінь–12–13 травня 2017 р., 2017. – С. 54–57. 

2. Новицька Н. В., Капелюш А. А. Особливості організаційного забезпечення 

протидії нелегальному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в країнах. 

Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. 
«WTPDFSU'2017»: зб. наук. праць за матер. XІV Міжн. наук.-практ. конф., 28 – 29 

вересня 2017 року / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 

2017. – C. 275–280. 
3. Коротун В. І., Новицька Н. В. Особливості оцінки обсягів нелегального обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні. Економічні перспективи 

підприємництва в Україні: зб. наук. праць за матер. міжн. наук.-практ. конф., 27 – 28 
жовтня 2017 року / Університет Державної фіскальної  служби України. Ірпінь, 2017. – 

C. 

4. Новицька Н. В., Хлєбнікова І І. Інноваційні механізми контролю за обігом 

підакцизних товарів: європейські тенденції. Оподаткування та економічна безпека 
держави в епоху діджиталізації: зб. наук. праць за матер. міжн. наук.-практ. кр. столу, 

23 лютого 2018 року / Університет Державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2018. 

– C. 134–137. 
6. Новицька Н. В., Чалаплюк Т. В. Гармонізація структури спирту та алкогольних 

напоїв у контексті виконання вимог угоди про асоціацію України з ЄС. Протидія 



мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-
практ. круглого столу, 17 травня 2018 року / Університет Державної фіскальної служби 

України. Ірпінь, 2018. –С. 150–153. 

7. Новицька Н. В., Хлєбнікова І І. Імплементації зобов’язань України в рамках 
міжнародних домовленостей як основа протидії нелегальному обігу тютюнових 

виробів. Удосконалення правового регулювання митної справи. зб. наук. праць за матер. 

наук.-практ. інтернет-конф., 16 травня 2018 року / Науково-дослідний центр митної 
справи НДІ фіскальної політики УДФСУ. Хмельницький, 2018. – C. 42–46. 

8. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Заходи протидії форстолінгу 

тютюнових компаній: європейський досвід та висновки для України. Трансформація 

фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: тези доп. Х наук.-практ. конф. 
(м. Івано-Франківськ, 22-23 лист. 2018 р.). Івано-Франківськ – Ірпінь, 2018. С. 144–148. 

9. Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Акцизне оподаткування: інституційний підхід. 

Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації: зб. матер. ІV наук.-практ. 
інтернет-семінару, Ірпінь, 26 лютого – 7 березня 2019 р. Ірпінь, 2019. С. 134–137. 

10. Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Світовий досвід впровадження електронної 

системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів: перспективи для 

України. Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України. 
зб. матер. ІV наук.-практ. інтернет-семінару, Ірпінь, 16–17 травня 2019 року. Ірпінь, 

2019. С. 178–181. 

11. Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Концептуальні підходи до створення та 
запровадження системи виявлення та відстеження тютюнових виробів в Україні. 

Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної 

безпеки. зб. тез Податкового конгресу Ірпінь, 12 грудня 2019. Ірпінь: Університет ДФС 
України, 2020. С. 79–80. 

12. Новицька Н. В., Лєпеха М. О. Оптимізація екологічного оподаткування викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря: зб. тез Податкового конгресу 

«Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної 
економічної безпеки», Ірпінь, 12 грудня 2019. Ірпінь: Університет ДФС України  

13. Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Актуальні питання вдосконалення державного 

контролю за ринком спирту та алкогольних напоїв в Україні. Фіскальна політика в 
умовах макроекономічної стабілізації: зб. матер. ІV наук.-практ. інтернет-семінару, 

Ірпінь, 24 лютого – 6 березня 2020 р. С. 113–116.  

14. Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Акцизне оподаткування 
електронних сигарет. Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та 

практика України. зб. матер. ІV наук.-практ. інтернет-семінару, Ірпінь, 15 травня 2020 

року. Ірпінь, 2020. С. 172–176. 

15. Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Кращі практики оподаткування викидів двоокису 
вуглецю. Сучасні проблеми економіки та фінансів: зб. матер. міжн. наук.-практ. конф., 



Київ, 28 жовтня 2020. Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», 2020. С. 59–61. 

16. Кощук Т. В., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Практика справляння акцизу із 

тютюнових виробів для нагрівання та електронних сигарет у країнах ЄС: висновки для 
України. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної 

економічної безпеки. зб. тез Міжнародного податкового конгресу. Ірпінь, 3 грудня 2020. 

Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. C. 501–504. 
17. Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. Аналіз обсягів та частки нелегального обігу в 

Україні за методом оцінки за реалізацією. Управління публічними фінансами та 

проблеми забезпечення національної економічної безпеки. зб. тез Міжнародного 

податкового конгресу. Ірпінь, 3 грудня 2020. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 
C. 545–547. 

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 

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). 

Директор, ТОВ «ІФР», м .Київ, 2011–2017 рр. 

 


