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19. Параниця Н.В., Параниця С.П., Батрак Т.С. Think Tanks як інституції та їх значення 
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10. №94957 Стаття Financial sustainability modelling and estimation of the public joint-
stock company «National shareholder company «Naftogaz of Ukraine» 

11. №94633 Монографія «Аналітика та прогнозування соціально-економічних  процесів 

і податкових надходжень» 
12. № 96792 Навчальний посібник «Статистика» 

13. №96793  Навчальний посібник «Фінансова статистика» 

14. №98356 Навчальний посібник «Митна статистика України» 
15. №99993 Навчальний посібник «Управлінські інформаційні системи в обліку та 

оподаткувані» 

16. №1000030 Стаття «Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного 

господарства в Україні» 

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) 

Навчальний посібник:  

1. Митна статистика України: статистичний довідник / П. В. Пашко,   

О. Ю. Ушаков, Т. М. Паянок, Я. О. Остапенко, Н. В. Параниця ; Університет  державної  
фіскальної  служби  України.  –  Ірпінь,  2017. – 422 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 97). (19,2 д.а. / 4,8 д.а.) 



2. Фінансова статистика : навчальний посібник / В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, Я. 
О. Остапенко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – 308 с. – (Серія «Податкова 

та митна справа в Україні», т. 32). (14 д.а. / 4,7 д.а.) 

3. Статистика: навчальний посібник / В. М. Краєвський, Я. О. Остапенко, Н. В. 
Параниця. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 218 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 45). (9,9 д.а.  / 3,3 д.а.) 

4. Економетрика: прикладний аспект: навч. посіб. / Т. М. Паянок, В. М. Краєвський, 
Н.В. Параниця, С.В. Богдан ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 208 с. – (Серія 

«На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 78). (9,5 д.а.  / 2,3 д.а.) 

5. Митна статистика України : навч. посіб. / П. В. Пашко, О. Ю. Ушаков, В. М. 

Краєвський, [та ін.] ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : 
УДФСУ, 2020. – 380 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 135). (17,3 

д.а. / 2,9 д.а.) 

6. Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні : навч. посіб. / В. М. 
Краєвський, Л. В. Титенко, Т. М. Паянок, Н. В. Параниця, С. В. Богдан / Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 288 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; 

т. 136). (16,6 д.а.  / 3,3 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 

1. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної 
дисципліни “Митна статистика” для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, галузь знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальність 

071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Митна логістика», 2020 р. 
2. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни “Митна статистика” для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, галузь знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальність 

071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Митна логістика», 2020 р. 
3. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної 

дисципліни “Митна статистика” для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, галузь знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальність 
071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Митна логістика», 2020 р. 

4. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Митна статистика” для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 07 “Управління та 
адміністрування” спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна 

програма «Митна логістика» 

5. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної 

дисципліни “Математична статистика” для підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 017 Фізична 

культура і спорт 

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 

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); 

Наукове консультування ТОВ «Науково-консалтингова компанія «Інноваційні 

програми» в межах укладеного договору про співробітництво 

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. Параниця Н.В. Вплив варіації фінансового ринку на ВВП. Фінансова система 

України в умовахекономічної та фінансової глобалізації світу. – Том 2. : тези доп. 

всеукр. наук.-практ. конф. (Київ,15 грудня 2017 р.). Київ, 2017. С.149-152. 
2. Параниця Н.В. Задорожня Т.М. Функціонування механізму взаємодії банківського 

та реального секторів в Україні. Математичні методи та моделі в оподаткуванні, 

бізнесі, економіці: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Ірпінь, 4-10 грудня 2017р.). 
Ірпінь, 2017.  С.165–170. 

3. Параниця Н.В. Регресійний аналіз показників публічного акціонерного товариства 

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”. Сучасні проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, 
практичні та освітянські аспекти : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

березень 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 315-317. 

4. Параниця Н.В. Моделювання та оцінка фінансової стійкості діяльності публічного 
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.  



Облік і оподаткування: реалії та перспективи  : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. 
(м.Ірпінь, квітень 2018 р.). Ірпінь, 2018. С. 604-608. 

5. Параниця Н.В. Інтегральна оцінка економічного потенціалу підприємства. 

Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи : тези 
доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Познань, Польща, 12-13 квітня 2018 р.). Познань, 

2018. С.86–88. 

6. Параниця Н.В., Задорожня Т.М. Теоретичні основи інтегральної оцінки 
економічного потенціалу підприємства. Математичні методи та моделі в 

оподаткуванні, бізнесі, економіці: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (Ірпінь, 4-10 

грудня 2018). Ірпінь, 2018. С.15-18. 

7. Параниця Н.В., Задорожня Т.М. Статистичний аналіз показників 
зовнішньоекономічних зв’язків України. Тридцять дев'яті економіко-правові дискусії: 

тези доп. міжн. наук.-практ. конф. Львів, 2019.  С.17-20. 

8. Параниця Н.В., Буднік І.О. Аналіз динаміки географічної структури 
зовнішньоторговельних товаропотоків України. Облік і оподаткування: реалії та 

перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції (м. Ірпінь, 1-3 квітня 2020 року), 2020. – с. 287–289. 

9. Параниця Н.В., Ключко О.О. Методологія моделювання в соціально-
економічному просторі регіону. Всеукраїнська науково-практична on-line конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Вплив інноваційних змін на розвиток 

суспільства: економіко-правові та соціально-гуманітарні аспекти» (Житомир 11-15 
травня 2020 р.). Житомирська політехніка державний університет. – С.501. 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/12.-ekonomichni-nauky-innovatsiyi-v-

ekonomitsi-problemy-rozvytku-tsyfrovoyi-ekonomiky.pdf 
10. Параниця Н. В. Степанова Д. О. Підготовка та атестація податкових консультантів. 

Молодіжний податковий конгрес [Електронне видання] : збірник тез (м. Ірпінь, 20 

травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. С. 449-453. 

11. Параниця Н. В. Шостак А. С. Роль фінансового ринку у розвитку реального 
сектору України. Молодіжний податковий конгрес [Електронне видання] : збірник тез 

(м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. С. 1176-1178. 

Борейко Н.М. 
12. Параниця Н. В. Напрями підтримки суб’єктів господарювання у сфері електронної 

комерції в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Протидія 

мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: збірник матеріалів 
ІІІ Науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 15 травня 2020 р.). Ірпінь: НДІ 

фіскальної політики. – С.149-15 

13 проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік; 

 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/12.-ekonomichni-nauky-innovatsiyi-v-ekonomitsi-problemy-rozvytku-tsyfrovoyi-ekonomiky.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/12.-ekonomichni-nauky-innovatsiyi-v-ekonomitsi-problemy-rozvytku-tsyfrovoyi-ekonomiky.pdf


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; 

1) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукр. студ. олімпіади 
зі статистики (2019 р.): 

1. Безус Анастасія Олександрівна (І місце),  

2. Чемерис Таїсія Романівна (І місце) 
2) Робота у складі орг. комітету/журі І етапу Всеукр. студ. олімпіади зі статистики 2020-

2021 рр. 

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). 

 

 

 
 


