
Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту 

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики 

 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають 

відповідну освітній програмі «Управлінський облік та бізнес-аналітика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у межах 

спеціальності «Облік і оподаткування» освітню та/або професійну кваліфікацію  

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності (заняття) за 

відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням посади та 

строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, 

здобутий, науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер,  дата, ким виданий 

диплом), наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web 

of Science Core Collection), протягом 

останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 

навчальних  

кредитів (годин) 

підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Титенко Лариса 

Василівна 

Доцент кафедри 

управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 

Київський інститут 

народного 

господарства,  

1988 р. 
 

спеціальність 

«Бухгалтерський 

облік і аналіз 

господарської 

діяльності»,  

 

кваліфікація: 

економіст 

Науковий ступінь: 

Кандидат 

економічних наук за 

спеціальністю 

08.00.09 – 

бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 
видами економічної 

діяльності) 

 

Тема дисертації: 

«Облік і аналіз 

виробничих запасів 

фармацевтичних 

підприємств» 

Диплом:  

Серія: ДК 

Номер: 010001 

Виданий на підставі 
рішення Атестаційної 

- Професійна кваліфікація: Голова правління 

в Державній акціонерній компанії «Ліки 

України», у період 2000-2014 рр. 

 

- Публікації у фахових виданнях та Scopus, 

Web of Science Core Collection: 

1. Титенко Л.В. Удосконалення 
формування первісної вартості виробничих 

запасів. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: 

Економіка і менеджмент. 2017. № 25-2. С. 

158-162 Фахове видання 

2. Титенко Л.В. Логістичні принципи 

формування обліково-аналітичного 

забезпечення стратегічного управління 

підприємством. Економіка та суспільство. 

2017. URL: http://economyandsociety. 

in.ua/journal/13_ukr/235.pdf Фахове видання 

3. Титенко Л.В. Напрями формування 
концептуальної моделі обліково-

Університет 

державної 

фіскальної служби 

України, 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації від 
13.06.2017 р. 

Серія СС 

Номер 

40233365/54-17 

 

Тема 

«Підвищення 

кваліфікації з 

англійської мови», 

загальна кількість 

кредитів 7.2, 

годин 216 
 

П. 1 

П. 2 
П. 3 

П. 4 

П. 8 

П. 11 

П. 12 

П. 14 

П. 19 



колегії від 25.01.2013 

 

Вчене звання: Доцент 

кафедри 

управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 

Атестат: 

Серія: АД 
Номер: 001599 

Виданий на підставі 

рішення атестаційної 

колегії від 18.12.2018 

аналітичного забезпечення системи 

стратегічного управління. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Економіка і 

менеджмент. 2017. № 28 С. 234-238 Фахове 

видання 
4. Титенко Л.В. Інформаційна логістика 

бізнес-процесів у системі стратегічного 

управління. Економіка та суспільство. 2018. 

URL: http://economyandsociety. 
in.ua/journal/16_ukr/77.pdf Фахове видання 

5. Титенко Л.В., Богдан С.В., Муравський 

О.Ю. Аналітичне забезпечення оцінки 

ефективності логістичного менеджменту 

підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. 

URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2018/25_ 2018_ukr/143.pdf  

Фахове видання 
6. Титенко Л.В., Богдан С.В., Мізіренко 

О.С. Управлінський внутрішній контроль в 

системі забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Економіка та суспільство. 

2018. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/

202.pdf Фахове видання 

7. Tytenko L. Economic security as an element 

of strategic management system: accounting 

and analytical aspect. Baltic Journal of 

Economic Studies. Volume 4 Number 3. Riga: 

Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. P. 

309-318 Web of Science 

8. Титенко Л.В., Богдан С.В. Обліково-

інформаційне забезпечення управління 
ризиками податкового консультування 

Економіка та суспільство. 2019. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/ 

202.pdf Фахове видання 

9. Титенко Л.В., Богдан С.В.  Аналітичний 

інструментарій управління ризиками 

податкового консультування. 

Інфраструктура ринку. 2019. URL: 

http://www.market-

infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/143.pdf  

Фахове видання 
10. Tytenko L., Bohdan S., Kliuchko O., 

Tymoshenko V. Software and information 

support for business analysis in enterprise 

management. Modern Economics. 2020. 

Університет 

державної 

фіскальної служби 

України, 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації від 

29.12.2017 р. 

Серія СС 

Номер 
40233365/92-17 

 

Тема «Технології 

розробки 

дистанційного 

курсу», загальна 

кількість кредитів 

3, годин 108. 

 

 

Вища школа 
бізнесу та 

підприємництва у 

Островці 

(Республіка 

Польща), 

Сертифікат про 

проходження 

науково-

педагогічного 

стажування від 

26.01.2018 

 
Тема «Інноваційні 

освітні технології: 

європейський 

підхід та його 

впровадження у 

підготовку 

фахівців з 

економіки та 

управління», 

загальна кількість 

кредитів 2, годин 
60 



Number 20. Р. 272–277 Фахове видання 

11. Титенко Л.В., Ключко О.О., Тимошенко 

В.Ю. Управління інформаційними ризиками 

облікової системи підприємства. 

Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 42. 

URL: http://market-

infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/66.pdf 

Фахове видання 
12. Титенко Л.В., Богдан С.В. Трансфертне 

ціноутворення як інструмент управлінського 
обліку. Галицький економічний вісник. 2020. 

Том 64. № 3. С. 87-95. Фахове видання 

13. Kraievskyi V.M., Tytenko L.V., Paianok 

T.M., Bohdan S.V., Hmyrya V.P. Accounting 

and analytical support for assessing the level of 

economic security of the enterprise. Financial 

and credit activity: problems of theory and 

practice. 2020, Vol. 4 (35). P. 87-98 Web of 

Science 

Мискін Юрій 
Ігорович 

Професор 

кафедри 

управлінського 
обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 

Національний 

університет 

державної 

податкової служби 

України,  

2006 р. 
 

спеціальність – 

облік і аудит  

кваліфікація – 

магістр з обліку і 

аудиту 

Науковий ступінь: 

Доктор економічних 

наук за спеціальністю 
08.00.08 – гроші, 

фінанси та кредит 

 

Тема дисертації: 

«Бюджетна політика 

забезпечення 

соціально-

економічного 

розвитку України» 

Диплом:  

Серія: ДД 

Номер: 010349 
Виданий на підставі 

рішення Атестаційної 

колегії від 26.11.2020 

 

Вчене звання: Доцент 

кафедри 

бухгалтерського 

обліку 

Атестат: 

Серія: 12ДЦ 

Номер: 030773 
Виданий на підставі 

рішення атестаційної 

колегії від 07.05.2012 

- Професійна кваліфікація: головний 

бухгалтер ГО «Україна інтелектуальна», у 

період 2015-2021 рр. 
 

- Публікації у фахових виданнях та 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 

Університет 

державної 

фіскальної служби 

України, 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації від 

06.06.2017 р. 

Серія СС 

Номер 
40233365/15-17 

 

Тема «Технології 

розробки 

дистанційного 

курсу», загальна 

кількість кредитів 

3, годин 108. 

 

П. 1 

П. 3 

П. 4 

П. 5 
П. 8 

П. 12 

П. 14 

П. 19 



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. 

Остапенко  

Яна 

Олександрівна 

доцент кафедри 

управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 

Український 

фінансово – 

економічний 

інститут,  

1998 р. 

Спеціальність: 

«Облік і аудит», 
кваліфікація: 

«Економіст» 

 

Науковий ступінь: 

Кандидат 

економічних наук за 

спеціальністю 

08.00.09 - 

бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 
видами економічної 

діяльності) 

 Тема дисертації: 

«Бухгалтерський 

облік і контроль 

доходів і витрат 

підприємств 

готельного 

господарства», 

Диплом: 

Серія: ДК 

Номер: 029327  
Виданий:  

30.06.2015р., 

Міністерством освіти 

і науки України 

Вчене звання: 

Доцент 

кафедри 

управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 
Атестат: 

Серія: АД  

Номер: 001597  

Публікації у фахових виданнях: 

1. Остапенко Я.О., Замота І.О. Моделювання  

оптимального  виробництва  продукції  на  

виробничому підприємстві. Математичне 

моделювання в економіці. 2018. №1. С. 139 

– 151.  

2.Остапенко Я.О. Використання PSPP під 
час статистичного аналізу. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 2018. №2 

(13). URL: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/13-2018-ukr  

3. Остапенко Я. О., Морозовський П. А., 

Браунагель А. В. Прийняття управлінських 

рішень через призму економіко-

статистичного аналізу доходу. Modern 

Economics. 2019. № 14(2019). С. 218-224.  

4. Остапенко Я. О.,Параниця Н.В., 

Макаренко О.Я. Статистичний аналіз і 
тенденції розвитку готельного господарства 

в Україні. Приазовський економічний 

вісник. 2020. №1(18). С.311-316.  

5. Остапенко Я., Юхимчук Д. Питання 

економічної сутності, класифікації та 

методів обліку витрат на виробництво 

молокопереробної галузі. Галицький 

економічний вісник. 2021. Том 68. № 1. С. 

52-61.  

6. Остапенко Я. О. Використання ІКТ для 

статистичного аналізу психологічних 

процесів майбутніх психологів / Інженерні 
та освітні технології. 2021. Т. 9. № 1. С. 102–

113.  

1. Examination 

center Universal 

test Ukraine  

сертифікат  

№000884416 
 "English Level B2"  

від 26.06.2018р. 

 

2. European 

academy of 

sciences 

Certificate of 

attendance 

International 

Training Seminar 

“Science and 

education: 
European 

approach” 

Тема: «The using 

of the statistical 

methods and 

modeling in making 

managerial 

decisions: 

theoretical aspect» 

від 02.09.2018р. 

138 годин 
 

П 1. 

П 2. 

П 3. 

П 4. 

П 8. 

П 12. 
П 14. 



Виданий:  

18.12.2018р. 

Міністерством освіти 

і науки України 

відповідно до 

рішення вченої ради 

Університету 

Державної фіскальної 

служби України 

 

 

  



Досягнення у професійній діяльності (відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) НПП, які 

забезпечують освітній процес за ОП: 

 

 

 

Титенко Лариса Василівна, 

 

кандидат економічних наук, доцент 

 

 

 

 

п. 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. Титенко Л.В. Удосконалення формування первісної вартості виробничих запасів. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. № 25-2. С. 158-162 Фахове видання 

2. Титенко Л.В. Логістичні принципи формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління 

підприємством. Економіка та суспільство. 2017. URL: http://economyandsociety. in.ua/journal/13_ukr/235.pdf Фахове видання 

3. Титенко Л.В. Напрями формування концептуальної моделі обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного 

управління. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. № 28 С. 234-238 

Фахове видання 



4. Титенко Л.В. Інформаційна логістика бізнес-процесів у системі стратегічного управління. Економіка та суспільство. 2018. 

URL: http://economyandsociety. in.ua/journal/16_ukr/77.pdf Фахове видання 

5. Титенко Л.В., Богдан С.В., Муравський О.Ю. Аналітичне забезпечення оцінки ефективності логістичного менеджменту 

підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_ 2018_ukr/143.pdf  Фахове видання 

6. Титенко Л.В., Богдан С.В., Мізіренко О.С. Управлінський внутрішній контроль в системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Економіка та суспільство. 2018. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/202.pdf Фахове видання 

7. Tytenko L. Economic security as an element of strategic management system: accounting and analytical aspect. Baltic Journal of 

Economic Studies. Volume 4 Number 3. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. P. 309-318 Web of Science 

8. Титенко Л.В., Богдан С.В. Обліково-інформаційне забезпечення управління ризиками податкового консультування 

Економіка та суспільство. 2019. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/ 202.pdf Фахове видання 

9. Титенко Л.В. Аналітичний інструментарій управління ризиками податкового консультування. Інфраструктура ринку. 2019. 

URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_ 2019_ukr/143.pdf  Фахове видання 

10. Tytenko L., Bohdan S., Kliuchko O., Tymoshenko V. Software and information support for business analysis in enterprise 

management. Modern Economics. 2020. Number 20. Р. 272–277 Фахове видання 

11. Титенко Л.В., Ключко О.О., Тимошенко В.Ю. Управління інформаційними ризиками облікової системи підприємства. 

Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 42. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/66.pdf Фахове видання 

12. Титенко Л.В., Богдан С.В. Трансфертне ціноутворення як інструмент управлінського обліку. Галицький економічний вісник. 

2020. Том 64. № 3. С. 87-95. Фахове видання 

13. Kraievskyi V.M., Tytenko L.V., Paianok T.M., Bohdan S.V., Hmyrya V.P. Accounting and analytical support for assessing the level 

of economic security of the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020, Vol. 4 (35). P. 87-98 Web of Science  

 

п. 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:  

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99787 – стаття «Інформаційна логістика бізнес-процесів у системі 

стратегічного управління» від 18.09.2020; 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99785 – стаття «Обліково-інформаційне забезпечення управління 

ризиками податкового консультування» від 18.09.2020; 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99786 – стаття «Аналітичний інструментарій управління ризиками 

податкового консультування» від 18.09.2020; 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99993 – навчальний посібник «Управлінські інформаційні системи в 

обліку та оподаткуванні» від 28.09.2020; 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105678 – стаття «Трансфертне ціноутворення як інструмент 

управлінського обліку» від 22.06.2021 

 

п. 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. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / В.О. Осмятченко, Т.І. Тесленко, О.М. Герасименко, Л.В. Титенко [та ін.]. К.: Простобук, 

2017. 552 с. (23 д.а. / 3,8 д.а.) 



2. Краєвський В.М., Титенко Л.В., Паянок Т.М., Параниця Н.В., Богдан С.В. Управлінські інформаційні системи в обліку та 

оподаткуванні: навч. посіб. Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 288 с. (16,6 д.а. / 3,3 д.а.) 

 

п. 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. Титенко Л.В., Богдан С.В. Бізнес-аналітика та моделювання: робоча програма для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік, податковий аудит 

та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2020. 23 с.  

2. Титенко Л.В. Бізнес-аналітика та моделювання: конспект лекцій для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік, податковий аудит та бізнес-

аналітика»). Ірпінь, 2021. 249 с. 

3. Титенко Л.В., Богдан С.В. Бізнес-аналітика та моделювання: методичні рекомендації до проведення практичних робіт для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна 

програма «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 119 с. 

4. Титенко Л.В., Богдан С.В. Бізнес-аналітика та моделювання: методичні рекомендації до організації самостійної роботи для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна 

програма «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 91 с. 

5. Титенко Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: робоча програма для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма 

«Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2020. 22 с.  

6. Титенко Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: конспект лекцій для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма 

«Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 117 с. 

7. Титенко Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: методичні рекомендації до проведення 

практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

(освітньо-професійна програма «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 96 с. 

8. Титенко Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: методичні рекомендації до організації 

самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 77 с. 

9. Титенко Л.В., Богдан С.В. Бізнес-аналітика та моделювання ІІ: робоча програма для підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Управлінський облік та 

бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2020. 23 с. 

10. Титенко Л.В. Бізнес-аналітика та моделювання ІІ: конспект лекцій для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Управлінський облік та бізнес-

аналітика»). Ірпінь, 2021. 125 с. 

11. Титенко Л.В., Богдан С.В. Бізнес-аналітика та моделювання ІІ: методичні рекомендації до проведення практичних робіт для 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна 

програма «Управлінський облік та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 103 с. 



12. Титенко Л.В., Богдан С.В. Бізнес-аналітика та моделювання ІІ: методичні рекомендації до організації самостійної роботи 

для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-

професійна програма «Управлінський облік та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 59 с. 

13. Титенко Л.В. Аналітичні технології в логістиці: робоча програма для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Управлінський облік та бізнес-

аналітика»). Ірпінь, 2020. 26 с. 

14. Титенко Л.В. Аналітичні технології в логістиці: конспект лекцій для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Управлінський облік та бізнес-

аналітика»). Ірпінь, 2021. 126 с. 

15. Титенко Л.В. Аналітичні технології в логістиці: методичні рекомендації до проведення практичних робіт для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма 

«Управлінський облік та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 95 с. 

16. Титенко Л.В. Аналітичні технології в логістиці: методичні рекомендації до організації самостійної роботи для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма 

«Управлінський облік та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 49 с. 

17. Титенко Л.В. Стратегічний управлінський облік: робоча програма для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Управлінський облік та бізнес-

аналітика»). Ірпінь, 2020. 25 с. 

18. Титенко Л.В. Стратегічний управлінський облік: конспект лекцій для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Управлінський облік та бізнес-

аналітика»). Ірпінь, 2021. 88 с. 

19. Титенко Л.В. Стратегічний управлінський облік: методичні рекомендації до проведення практичних робіт для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма 

«Управлінський облік та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 80 с. 

20. Титенко Л.В. Стратегічний управлінський облік: методичні рекомендації до організації самостійної роботи для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма 

«Управлінський облік та бізнес-аналітика»). Ірпінь, 2021. 70 с. 

 

п. 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.) 

 

п. 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  від 31.01.2020 

 



п. 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. Титенко Л.В. Організація руху інформаційних потоків у системі стратегічного управління діяльністю підприємства. II 

international Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part II, June 

23th, 2017. Leipzig, Germany. Leipzig University, Faculty of economics and management science. 2017. P.125-127 

2. Титенко Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення як ключовий інструмент управління стратегічним розвитком підприємства. 

Innovative Educational Technologies: European and Its Application in training in Economics and Management. Training. Poland: WSBiP, 2018 C. 

84-86 

3. Титенко Л.В. Дисконтно-опціонний підхід в аналізі ефективності бізнес-проектів / Обліково-аналітичні й статистичні методи 

та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 

листопада – 1 грудня 2019 р., м. Ірпінь). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 475-477 

4. Титенко Л.В. Інтегрована звітність та її роль у прийнятті управлінських рішень / Розвиток бухгалтерського обліку та 

оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (5-

6 листопада 2020 р., м. Ірпінь). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 301-303 

5. Титенко Л.В. Оцінка ефективності логістичного менеджменту на вітчизняних підприємства / Обліково-аналітичні й 

статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції (25 листопада – 1 грудня 2020 р., м. Ірпінь). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 479-482  

6. Титенко Л.В. Організація цифрового маркетингу в бізнес-організації / Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового 

аудиту та бізнес-аналітики : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 квітня 2021 р., м. Ірпінь). Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2021. С. 633-635 

 

п. 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 магістрантом групи ОМР-17-3 Богданом С.В. з науковою роботою за темою «Управління ризиками податкового 

консультування: обліково-аналітичний аспект (І місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт-2019); 

2. Керівництвом магістрантами групи ОМІ-18-4 Муравським О.Ю. та Мізіренко О.С. з науковою роботою за темою «Державний 

податковий ризик-менеджмент: вітчизняна практика та зарубіжний досвід» (переможці конкурсу «Tax Challenge 2019);  



3. Керівництвом магістрантом групи ОМІ-18-4 Замотою І.О. з науковою роботою за темою «Теорія та практика оптимізації 

оподаткування суб’єкта підприємницької діяльності» (лауреат ІІІ ступеня конкурсу «Tax Challenge 2019); 

4. Керівництво студентом групи ОББ-19-4к Кизюн В.М. з науковою роботою «Управлінські технології обліку та цифровізації 

операцій трансфертного ціноутворення» (І місце у І етапі, ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» 2020); 

5. Керівництво магістрантами Муравським О.Ю. та Кундиловським Д.Ю. з науковою роботою «Бізнес-аналітичні технології 

логістичного менеджменту підприємства» (І місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020).  

6. Керівництво командою ННІ обліку, аналізу та аудиту у складі Кундиловського Д.Ю., Журибеди М.О., Кизюн В.М., Романюк 

А.П., Гринишин М.І. на щорічному студентському конкурсі з вирішення професійних етичних дилем «Ethics Challenge 2020», 

організатором якого виступила міжнародна організація CFA Institute за підтримки проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору». 

 

п. 19. досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності):  

Голова правління, Державна акціонерна компанія «Ліки України», 2000-2014 рр. 

 

 

 

  



 

Мискін Юрій Ігорович, 

 

доктор економічних наук, доцент 

 

 

 

 

п. 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. 

 

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

 

п. 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. Мискін Ю.І. 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. 

2. Мискін Ю.І. 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. Мискін Ю.І. 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. 

 

п. 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 

 

п. 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.) 

 

п. 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.). 

 

п. 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:  

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). 

 

п. 19. досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності):  

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

 

 

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


3. Остапенко Яна Олександрівна, к.е.н.,доцент 

 

П 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. Остапенко Я.О., Замота І.О. Моделювання  оптимального  виробництва  продукції  на  виробничому підприємстві. Математичне моделювання в 

економіці. 2018. №1. С. 139 – 151. Фахове видання. 
2. Остапенко Я.О. Використання PSPP під час статистичного аналізу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. №2 (13). URL: 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/13-2018-ukr Фахове видання. 

3. Остапенко Я. О., Морозовський П. А., Браунагель А. В. Прийняття управлінських рішень через призму економіко-статистичного аналізу доходу. 
Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 218-224. Фахове видання. 

4. Остапенко Я. О.,Параниця Н.В., Макаренко О.Я. Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного господарства в Україні. Приазовський 

економічний вісник. 2020. №1(18). С.311-316. Фахове видання. 
5. Остапенко Я., Юхимчук Д. Питання економічної сутності, класифікації та методів обліку витрат на виробництво молокопереробної галузі. 

Галицький економічний вісник. 2021. Том 68. № 1. С. 52-61. Фахове видання. 

6. Остапенко Я. О. Використання ІКТ для статистичного аналізу психологічних процесів майбутніх психологів / Інженерні та освітні технології. 

2021. Т. 9. № 1. С. 102–113. Фахове видання. 
 

П 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: 
1  Авторське свідоцтва № 94633 від 10.12.2019  Монографія «Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів податкових надходжень» 

2. Авторське свідоцтво 96793 від 19.03.2020 Навчальний посібник "Фінансова статистика. 

3. Авторське свідоцтво 96792 від 19.03.2020 Навчальний посібник "Статистика" 

4. Авторське свідоцтво 98356 від 26.06.2020 Навчальний посібник "Митна статистика України" 
5. Авторське свідоцтво 100030 від 28.09.2020 Стаття «Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного господарства в Україні» 

 

П 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) (22,2 д.а./4,4 д.а.). 

2. Краєвський В. М. 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). ( 17,7 д. а. / 5,9 д.а.). 

3. Краєвський В. М.   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) (12,6 д. а. / 2,1 д.а.). 

4. Митна статистика України: навчальний посібник / П.В. Пашко, О.Ю. Ушаков, В.М. Краєвський, та ін.; Університет державної фіскальної 

служби України.- Ірпінь: УДФСУ,2020. – 380 с. (44д. а. / 6,0 д.а.). 
Монографія: 

1. 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. / 2,8 д.а.). 
 

П 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. Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладні програми аналізу статистичних даних та моделювання”  для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого  (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузь знань: 07  «Управління та адміністрування» спеціальність: 071 
«Облік і оподаткування», 2020р. 

2. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Прикладні програми аналізу статистичних даних та моделювання» підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань: 07  «Управління та адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і 

оподаткування» ОПП «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку» ОПП «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку» , 2020р. 
3. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни “Прикладні програми аналізу статистичних даних та 

моделювання” для підготовки здобувачів вищої освіти першого  (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузь знань: 07  

«Управління та адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку», 2020р. 
4. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Прикладні програми аналізу статистичних даних та 

моделювання” для підготовки здобувачів вищої освіти першого  (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузь знань: 07  «Управління та 

адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку», 2020р. 
5. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі та оподаткуванні» підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня (денної форми навчання) галузь знань: 07  «Управління та адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», 

2019р. 

6. Робоча програма навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі та оподаткуванні» підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань: 07  «Управління та адміністрування» спеціальність: 071 «Облік і 

оподаткування»  (для всіх спеціалізацій), 2019р. 

7. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі та оподаткуванні» галузь знань: 07  Управління та адміністрування 
спеціальність: 071 Облік і оподаткування, 2019р. 

8. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі та оподаткуванні» підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузь знань: 07  «Управління та адміністрування» спеціальність: 

071 «Облік і оподаткування», 2019р. 
9. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз та моделювання психологічних процесів» підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма 

«Психологія», 2019 р. 
10. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Математичні методи в психології» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня, галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітньо-професійна програма 053 «Психологія» «Психологія», 2019 р. 

11. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Статистика» галузі знань: 07  «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки». 
спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» для всіх освітньо-професійних програм, 2018 р. 

12. Методична розробка для проведення практичних занять з навчальної дисципліни  «Статистика» підготовки здобувачів вищої освіти першого  

(бакалаврського) рівня, галузі знань: 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності: 071 «Облік і 
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 051 «Економіка» для всіх освітньо-професійних програм, 2018 р. 

13. Методична розробка до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Статистика» підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня, галузі знань 07  «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 051 «Економіка» для всіх освітньо-професійних програм, 2018 р. 
 

П 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.) 

 

П.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. Остапенко Я.О. Програмні продукти статистичних та економіко-математичних досліджень в економіці. International Scientific Conference Anti-
Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part III, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. P.48-50. 

2. Остапенко Я.О., Пінчук А. В. Статистичний аналіз видатків Державного бюджету в системі фінансово-економічного регулювання Фінанси, 

підприємництво та облік: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 7 
квітня 2018р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. – С.90-93. 

3. Остапенко Я.О., Блохіна М.М. Статистичний аналіз податкових надходжень до бюджету України та сучасні проблеми  податкової системи 

України. Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні  та  соціальні  чинники:  матеріали  ІІ  Міжнародної  
науково-практичної  конференції  (м.  Одеса,  2  березня  2018  р.)   Одеса  :  ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018.-С.101-106. 

4. Остапенко Я.О., Гулянич Л.М. Статистичне дослідження інфляції в Україні. Облік і оподаткування: реалії та перспективи: матеріали IV 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 8-10 квітня 2019 року), 2019.-С.516-519. 

5. Остапенко Я.О., Слободянюк К.В. Трудова міграція в Україні через призму статистики. Облік і оподаткування: реалії та перспективи: матеріали IV 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 8-10 квітня 2019 року), 2019.-С.519-523. 

6.  Остапенко Я. О., Буличов А.С. Статистичний аналіз  витрат на оплату праці суб’єктів підприємницької діяльності за видами економічної  

діяльності. Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 8-10 
квітня 2019 року), 2019.-С.512-515. 

7. Остапенко  Я.О., Тихонова Є. В. Статиститичний аналіз товарообороту МП "HELIZA". Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в 

оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: Університет 

ДФС України, 2020. С.-727-730. 
8. Остапенко Я. О., Семіхова А.П. Проблеми розвитку економіки:  Оцінка та перспективи вирішення. Проблеми  розвитку  економіки:  оцінка  та  

перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Дніпро,  21  листопада  2020 р.).  –  Дніпро: НО «Перспектива», 

2020. – С. 143-148.   
9. Паянок Т. М., Остапенко Я. О., Параниця Н. В. Достовірність експертних оцінок у процесі державного фінансового контролю. Управління 

публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки[Електронне видання]: збірник тез Міжнародного податкового 

конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 199-202.  
10. Ostapenko Ya.O. Braunahel A.V. Analysis and trends of hotel development in Ukraine. Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства:економіко-

правові та соціально-гуманітарні аспекти: збірник тез за матеріаламти Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки.-Житомир:Житомирська політехніка,2020.-С.560. 

11. Ostapenko Y.A., Ostapenko A.V. International tourism and globalization. Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства: економіко-правові та 
соціально-гуманітарні аспекти: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених, присвяченої Дню науки.-Житомир: Житомирська політехніка,2020.-С.562 

12. Остапенко Я.О., Буличов О.С., Охмак О.М. Сучасний стан податкової системи України : аналітичний погляд.  Молодіжний  податковий  конгрес  
[Електронне  видання]  :  збірник  тез  (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020.-С.66 – 69. 

13. Остапенко Я. Моделювання в бухгалтерському обліку. Синергетичні  драйвери  розвитку  обліку,  податкового  аудиту  та  бізнес-аналітики : 

збірник тез за матеріалами  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. С.591-593. 
 

П 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 IІ етапі Всеукр. студ. олімпіади зі статистики у 2018/2019 н.р.: 
Горуля Віталій Олегович отримав диплом ІІІ ступеня 

2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукр. студ. олімпіади зі статистики: 

2018р.: 

1. Бежевець І. – ІІ місце 
2. Бондаренко К. -ІІІ місце 

3. Бубнівська Д. – ІІІ місце . 

 2019 р.: 
Коханчук К. - ІІ м 

Буличов О. -  ІІ м 

Дзядик Х. -   ІІІ м 

Сліпородський Е.-  ІІІ м 
Твердун С. -  ІІІ м 

2020р.: 

1. Коханчук К.- І місце 
2. Буличов О. -  І місце 

3. Безпелько Т. – ІІ місце 

4. Лисаченко О. – ІІ місце 
5. Топтунов Д. – ІІ місце 

6. Климюк А. – ІІІ місце 

7. Черепок А. – ІІІ місце  

2021р.: 
1. Безус А. - І місце 

2. Найден Ю. - ІІ місце 

3. Найден А. - ІІ місце 
4. Голопупова Д. - ІІ місце 

5. Шпанчук Б. - ІІІ місце 

6. Мунтян А. - ІІІ місце 
7. Ковалевська Є. - ІІІ місце 

3. Робота у складі орг. комітету/журі І етапу Всеукр. студ. олімпіади зі статистики 2017-2021 р. 

 

 


