
Додаток 1 

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

працівників освітньому компоненту 

 
1 Пілевич Дмитро Станіславович 

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

Академія державної податкової служби України, 
2001 р., Спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом: економіст  

 Стаж педагогічної роботи 18 років 

 Місце роботи, посада (основне, 

внутрішній сумісник, зовнішній 
сумісник) 

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

 Науковий ступінь, вчене звання 

(категорія) 

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством  

Тема дисертації: «Механізм формування комплементарної інвестиційної політики України», 

доцент кафедри бухгалтерського обліку 

 Наявність досвіду професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

 

 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 Пілевич Д.С. Теоретичне обґрунтування сутності інформаційної інфраструктури та її роль у розвитку економічних 
систем. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 3 (11). С. 12-20. Фахове видання. 

2. Пілевич Д.С. Інформаційна прозорість функціонування страхових компаній в Україні (Д.С.Пілевич, А.В.Баранець, 

М.В.Дубина). Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 145-154. Фахове видання. 

3. Пілевич Д.С. Науково-концептуальні засади визначення сутності електронної комерції. Проблеми і перспективи 
економіки та управління. 2018. № 4 (16), С. 114-121. Фахове видання. 

4. Пілевич Д.С. Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції. Бізнес Інформ. 2019. 

№2. C. 109–114. Фахове видання. 
5. Пілевич Д.С. Роль електронної комерції в розвитку інформаційної економіки. Проблеми і перспективи економіки 

та управління : науковий журнал. 2019. № 1 (17). С.88-95. Фахове видання. 

6. Пілевич Д.С. Напрями розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації національної економіки. 
Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 387-395. Фахове видання. 

7. Пілевич Д. С. Теоретико-прикладні засади використання blockchain-технології в бухгалтерському обліку. 

Проблеми економіки. 2020. № 1 (43), С. 267-274. Фахове видання. 

8. Pilevych D. Information systems and technologies in accounting and taxation as a means of integration into the digital 
economy / Pilevych D., Izmailov Y., Shevtsiv L., Petlenko Y., Driha O., Lagun A. // International Journal of Management – 

2020. Volume 11, Issue 2 – pp. 123-132. Scopus. 

9. Пілевич Д.С. Трансформація системи бухгалтерського обліку в умовах розвитку цифрових технологій. Проблеми 
і перспективи економіки та управління. 2020. № 3 (23). С. 149-157. Фахове видання. 



 Дисципліни, які викладає в цілому по 
ЗВО 

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні 
 Системи електронної звітності 

Комплексна автоматизація комерційної діяльності 

Автоматизація управлінського обліку та звітності 
Автоматизація обліку за видами діяльності 

 Педагогічне навантаження на рік, у т.ч. 

лекційних годин в цілому по ЗВО та з 

конкретної спеціальності 

769/98 

071 «Облік і оподаткування» 769/98/98 

 

 

 

  



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 Пілевич Д.С. Теоретичне обґрунтування сутності інформаційної інфраструктури та 

її роль у розвитку економічних систем. Проблеми і перспективи економіки та 

управління. 2017. № 3 (11). С. 12-20. Фахове видання. 
2. Пілевич Д.С. Інформаційна прозорість функціонування страхових компаній в 

Україні (Д.С.Пілевич, А.В.Баранець, М.В.Дубина). Проблеми і перспективи економіки 

та управління. 2018. № 3 (15). С. 145-154. Фахове видання. 

3. Пілевич Д.С. Науково-концептуальні засади визначення сутності електронної 
комерції. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4 (16), С. 114-121. 

Фахове видання. 
4. Пілевич Д.С. Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної 
комерції. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 109–114. Фахове видання. 

5. Пілевич Д.С. Роль електронної комерції в розвитку інформаційної економіки. 

Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. 2019. № 1 (17). 
С.88-95. Фахове видання. 

6. Пілевич Д.С. Напрями розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах 

діджиталізації національної економіки. Проблеми і перспективи економіки та 

управління. 2019. № 4 (20). С. 387-395. Фахове видання. 

7. Пілевич Д. С. Теоретико-прикладні засади використання blockchain-технології в 

бухгалтерському обліку. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43), С. 267-274. Фахове 

видання. 
8. Pilevych D. Information systems and technologies in accounting and taxation as a means 

of integration into the digital economy / Pilevych D., Izmailov Y., Shevtsiv L., Petlenko Y., 

Driha O., Lagun A. // International Journal of Management – 2020. Volume 11, Issue 2 – pp. 

123-132. Scopus. 
9. Пілевич Д.С. Трансформація системи бухгалтерського обліку в умовах розвитку 

цифрових технологій. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3 (23). 

С. 149-157. 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) 

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 

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри управлінського обліку, 

бізнес-аналітики та статистики «Обліково інформаційні інструменти управління 
активізації розвитку суб’єктів господарювання» (номер 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. Пілевич Д.С. Концепції розгляду змісту категорії «електронна комерція» // 
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Облік і 

оподаткування: реалії та перспективи» / м. Ірпінь, 8-10 квітня 2019 року, с. 172-175. 

2. Пілевич Д.С. Оцінка впливу чинників на формування депозитів фізичних осіб // 
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Облік і 

оподаткування: реалії та перспективи» / м. Ірпінь, 8-10 квітня 2019 року, с. 534-537. 

58. 
3. Пілевич Д.С. Сутність інформаційної системи ринку кредитних послуг та 

особливості її розвитку // Збірник тез податкового конгресу «Управління публічними 

фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки». Грудень 2019 

року. С. 602-605. 
4. Пілевич Д.С. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток ринку фінансових 

послуг // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні 

технології бізнесу, природокористування і туризму». 9 квітня 2020 року. С. 56- 
5. Пілевич Д.С. Технології автоматизації бухгалтерського обліку: вимоги та переваги 

використання на підприємстві /Пілевич Д.С., Пілевич О.А./ Збірник тез за матеріалами 

XVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Обліково-аналітичні й 

статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці». Грудень 2020. С. 212-
215. 

6. Пілевич Д.С. Трансформація фінансового конторою в умовах діджиталізації 

національної економіки // Збірник тез Молодіжного податкового конгресу. 20 травня 
2020 року. С. 627-632. 

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). 

 

 


