
Додаток 1 

 

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

працівників освітньому компоненту 

 
1 Краєвський В.М. 

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

Національний аграрний університет, 1999 р.,  
спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом: економіст-бухгалтер 

 Стаж педагогічної роботи 17 років 

 Місце роботи, посада (основне, внутрішній 

сумісник, зовнішній сумісник) 

Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та 

статистики (внутрішній сумісник) 

 Науковий ступінь, вчене звання (категорія) Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності); Тема дисертації: «Обліково-інформаційні системи формування національного багатства 

України», професор кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики 

 Наявність досвіду професійної діяльності 
(заняття) за відповідним фахом 

Начальник відділу рахунків споживання та нагромадження,  
Управління національних рахунків Державного комітету статистики України 1999-2004 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. Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Костенко О.М. Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні 

економіки підприємств. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2017. Випуск 2. С. 
19-24 Фахове видання 

2. Камінська Т.Г., Краєвський В.М. Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської діяльності. Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Випуск 4. С. 25-31 

Фахове видання 
3. Камінська Т.Г., Краєвський В.М. Трансрівневі обліково-інформаційні системи індикативного управління 

сільськогосподарським підприємством. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2017. 

Випуск 1. С. 51-56 Фахове видання 
4. Краєвський В.М., Павліший Д. Принципи і методи створення єдиної (інтегрованої) системи обліку. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2017. Випуск 3. С. 106-109 Фахове 

видання 
5. Краєвський В.М., Костенко О.М. Проектування когерентності облікових систем. Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. 

Вип. 290. С. 123-135 Фахове видання 

6. Камінська Т.Г., Краєвський В.М. Методологічні засади обліково-інформаційного відображення витрат в торгівлі 
нафтопродуктами. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2018. № 7 (15). С. 81-

89 Фахове видання 



7. Краєвський В.М., Костенко О.М., Пужайло О.І., Вислоух К.Д. Аналіз і синтез як види діяльності: методологія 
конструкції та праксеологія призначення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні 

науки». 2019. №10(30). С.80-87 Фахове видання 

8. Краєвський В.М., Костенко О.М., Головій І.С., Стригуненко Г.І. Концепції аналізу і синтезу: сучасні суспільні 
запити й наукові та прикладні спроможності. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні 

науки». 2019. №10 (30). С. 73-80 Фахове видання 

9. Краєвський В.М., Костенко О.М., Добриніна Є.В., Когут С.С. Аналітичний та синтетичний контекст обліково-
аналітичної оцінки причин і врахування наслідків суспільних явищ і процесів. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №11(31). С. 72-79. Фахове видання 

10. Краєвський В.М., Костенко О.М., Сіромах М.І. Обґрунтування особливостей зовнішньоторговель-них операцій 

підприємства для організації ефективної системи їх обліку та аналізу. Міжнародний науковий журнал 
«Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №11(31). С.79-88. Фахове видання 

11. Kraievskyi V.M., Kostenko O.M., Kalivoshko O.M., Kiktev M.O., Lyutyy I.M. Financial Infrastructure of 

Telecommunication Space: Accounting Information Attributive of Syntalytical Submission. 2019 IEEE International 
Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). URL: 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9061494/metrics# metrics Scopus 

12. Краєвський В.М., Пінчук К.С. Удосконалення управлінського обліку та внутрішньогосподар-ського контролю 

у будівництві. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування, 2020. Вип. 5, С. 98-107 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 

14. Краєвський В.М., Костенко О.М., Скорик М.О., Довбиш Н.Є. Концепції і методи розвитку підприємства: 

економічний та обліково-аналітичний контекст. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні 

науки». 2021. №2 (46). 1 Т. С. 43–49 Фахове видання 

 Дисципліни, які викладає в цілому по ЗВО Система національних рахунків 
Системний аналіз та моделювання соціально-економічних процесів 

Стратегічний облік в управлінні суб’єктів господарювання 

Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні 
Статистика 

 Педагогічне навантаження на рік, у т.ч. 

лекційних годин в цілому по ЗВО та з 

конкретної спеціальності 

332/46 

 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 332/46/46 

 

 

 

  



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. Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Костенко О.М. Синергія методів аналізу і синтезу в 

науковому пізнанні економіки підприємств. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. 

Серія: Економічні науки. 2017. Випуск 2. С. 19-24 Фахове видання 

2. Камінська Т.Г., Краєвський В.М. Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської 
діяльності. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: 

Економічні науки. 2017. Випуск 4. С. 25-31 Фахове видання 

3. Камінська Т.Г., Краєвський В.М. Трансрівневі обліково-інформаційні системи 
індикативного управління сільськогосподарським підприємством. Міжнародний 

науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2017. Випуск 1. С. 51-56 Фахове 

видання 
4. Краєвський В.М., Павліший Д. Принципи і методи створення єдиної (інтегрованої) 

системи обліку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні 

науки». 2017. Випуск 3. С. 106-109 Фахове видання 

5. Краєвський В.М., Костенко О.М. Проектування когерентності облікових систем. 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. Вип. 290. С. 123-135 

Фахове видання 
6. Камінська Т.Г., Краєвський В.М. Методологічні засади обліково-інформаційного 

відображення витрат в торгівлі нафтопродуктами. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2018. № 7 (15). С. 81-89 Фахове видання 

7. Краєвський В.М., Костенко О.М., Пужайло О.І., Вислоух К.Д. Аналіз і синтез як види 

діяльності: методологія конструкції та праксеологія призначення. Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №10(30). С.80-87 Фахове 

видання 
8. Краєвський В.М., Костенко О.М., Головій І.С., Стригуненко Г.І. Концепції аналізу і 

синтезу: сучасні суспільні запити й наукові та прикладні спроможності. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №10 (30). С. 73-80 

Фахове видання 

9. Краєвський В.М., Костенко О.М., Добриніна Є.В., Когут С.С. Аналітичний та 

синтетичний контекст обліково-аналітичної оцінки причин і врахування наслідків 

суспільних явищ і процесів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: 
«Економічні науки». 2019. №11(31). С. 72-79 Фахове видання 



10. Краєвський В.М., Костенко О.М., Сіромах М.І. Обґрунтування особливостей 
зовнішньоторговель-них операцій підприємства для організації ефективної системи їх 

обліку та аналізу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні 

науки». 2019. №11(31). С.79-88 Фахове видання 
11. Kraievskyi V.M., Kostenko O.M., Kalivoshko O.M., Kiktev M.O., Lyutyy I.M. Financial 

Infrastructure of Telecommunication Space: Accounting Information Attributive of Syntalytical 

Submission. 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of 
Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). URL: 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9061494/metrics# metrics Scopus 

12. Краєвський В.М., Пінчук К.С. Удосконалення управлінського обліку та 

внутрішньогосподар-ського контролю у будівництві. Економічний вісник. Серія: фінанси, 
облік, оподаткування, 2020. Вип. 5, С. 98-107 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 

14. Краєвський В.М., Костенко О.М., Скорик М.О., Довбиш Н.Є. Концепції і методи 

розвитку підприємства: економічний та обліково-аналітичний контекст. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні науки». 2021. №2 (46). 1 Т. С. 43–49 

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 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 06.07.2018 № 80077 – науковий 

твір «Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України»;  
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 13.11.2018 № 82822 – стаття 

«Галузеві особливості формування індикаторів обліково-інформаційної системи 

управління сільськогосподарським підприємством»; 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 13.11.2018 № 82823 – стаття 
«Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні економіки підприємств»; 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 13.11.2018 № 82824 – стаття 

«Гармонізація індикаторів обліково-інформаційної системи управління 
сільськогосподарським підприємством»; 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 13.11.2018 № 82825 – стаття 

«Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської діяльності»; 
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 10.12.2019 № 94633 – 

монографія «Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових 

надходжень»; 

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 23.12.2019 № 94957 – стаття 
«Financial sustainability modelling and estimation of the public joint-stock company «National 

shareholder company «Naftogaz of Ukraine»; 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 19.03.2020 № 96792 – 
навчальний посібник «Статистика»; 



9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 19.03.2020 № 96793 – 
навчальний посібник «Фінансова статистика»; 

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 26.06.2020 № 98356 – стаття 

«Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні економіки підприємств». 
11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 28.09.2020 № 99993 – 

навчальний посібник «Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні»; 

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) 

Монографії: 

1. Бардаш С.В., Краєвський В.М., Костенко О.М. Економічна синталітика: філософський 
дискурс становлення та розвитку: монографія. К.: видавництво «Вик Принт», 2017. 255 с. 

(10,6 д.а. / 3,5 д.а.) 

3. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень: 
монографія / Т.М. Паянок, В.В. Лаговський, В.М. Краєвський та ін. К. ЦП «Компринт», 

2019. 425 с. (26,8 д.а. / 2,7 д.а.) 

4. Костенко О.М., Краєвський В.М., Пилипенко О.І. Активізація розвитку 
сільськогосподарських підприємств: обліково-інформаційні інструменти управління: 

монографія. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 309 с. (12,9 д.а. / 4,3 д.а.) 

5. Краєвський В.М., Костенко О.М., Воробйова Л.С., Скрипник М.І. Теорія, методологія, 

організація аналізу і синтезу в науці та практиці господарської діяльності: монографія. К.: 
ФОП Ямчинський О.В., 2020. 172 с. (7,2 д.а. / 1,8 д.а.) 

6. Костенко О.М., Краєвський В. М. Обліково-інформаційне забезпечення управління 

функціонуванням сільськогосподарських підприємств: монографія. К.: видавництво «Вік 
принт», 2020. 293 с. (12,2 д.а. / 6,1 д.а.) 

 

Навчальні посібники: 

1. Краєвський В.М., Параниця Н.В., Остапенко Я.О. Фінансова статистика: навч. посіб. 
Університет ДФС України. Ірпінь, 2018. 307 с. (17,7 д.а. / 5,9 д.а.) 

2. Краєвський В.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В. Статистика: навч. посіб. Університет 

ДФС України. Ірпінь, 2019. 218 с. (7,1 д.а. / 2,4 д.а.) 
3. 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.) 
4. Пашко П.В., Ушаков О.Ю., Краєвський В.М., Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця 

Н.В., Богдан С.В. Митна статистика України: навч. посіб. Університет ДФС України. 

Ірпінь, 2020. 380 с. (44,0 д.а.  / 6,3 д.а.) 

5. Лаговський В.В., Краєвський В.М. Бізнес-аналітика та моделювання : навч. посіб.; 
Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 442 с. (25,5 / 12,8 д.а.) 

6. Паянок Т.М., Краєвський В.М., Параниця Н.В., Богдан С.В. Економетрика: 

прикладний аспект: навч. посіб. Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 380 с. (12,0 д.а. / 
3,0 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. Краєвський В.М. Стратегічний облік в управлінні суб’єктів господарювання: робоча 
програма для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і 

оподаткування»). Ірпінь, 2020  
2. Краєвський В.М. Стратегічний облік в управлінні суб’єктів господарювання: конспект 

лекцій для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і 
оподаткування»). Ірпінь, 2020 

3. Краєвський В.М. Стратегічний облік в управлінні суб’єктів господарювання: 

методичні рекомендації до проведення семінарських занять для підготовки здобувачів 

вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»). Ірпінь, 2020 

4. Краєвський В.М. Стратегічний облік в управлінні суб’єктів господарювання: 

методичні рекомендації до організації самостійної роботи для підготовки здобувачів 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»). Ірпінь, 2020 

5. Краєвський В.М. Система національних рахунків: 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 

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. Відповідальний виконавець ініціативної НДР «Інституціональний концептуалізм 

фінансової інфраструктури України: методологічна структуризація та аналітична оцінка» 

(номер державної реєстрації 0116U008081, термін виконання 2017-2022 рр.); 
2. Керівник 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.);  

3. Член редакційної колегії Наукового фахового журналу «Економічний вісник. Серія: 

фінанси, облік, оподаткування». 

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. Краєвський В.М., Костенко О.М. Синталітичний аспект наукового пізнання / Тези 

Міжнародної наукової конференції «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів 
суспільного інтересу» (20-21 жовтня 2017 р.). 2017. С. 327-330 

2. Краєвський В.М., Гнатюк С.В. Застосування кореляційно-регресійного аналізу при 

дослідженні виробництва соняшникової олії в Україні / Збірник тез ХIV Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції «Обліково-аналітичні і статистичні методи та 

моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» (26 листопада – 3 грудня 2018 року), 2018. С. 

10-14  

3. Краєвський В.М. Формування системи Critical Success Factors в галузевому бізнес-
аналізі / Збірник тез ХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Обліково-аналітичні і статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» 

(25 листопада – 6 грудня 2019 року), 2019. С. 436-438 
4. Краєвський В.М., Журибеда М.О. Організація податкового консультування у цілях 

підвищення рівня податкової культури / Молодіжний податковий конгрес: збірник тез (м. 

Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь, 2020. С. 336-339 
5. Kraievskyi V.M. Indication – information system – indicator: transaction information 

overflow / Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in 

Training in Economics and Management. Internship. Riga: Baltic Research Institute of 

Transformation Economic Area Problems, 2020. P. 69-72 

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 

1. Голова Оргкомітету І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни «Статистика»; 

2. Голова Оргкомітету І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Управлінський облік»; 



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; 

3. Член апеляційної комісії Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт зі 
спеціальності «Облік і оподаткування» 

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 конкурсів захистів 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; 

Член організації «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України», м. Київ, 
членський квиток № 3406 

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

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

Начальник відділу рахунків споживання та нагромадження, Управління національних 

рахунків Державного комітету статистики України 1999-2004 рр. 

 


