
Додаток 1 

 

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

 

1 Паянок Тетяна Миколаївна 

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

Національний університет державної податкової служби України, 
2006 р., спеціальність «Облік і аудит»,  

кваліфікація за дипломом: магістр з обліку і аудиту  

 Стаж педагогічної роботи 14 років 

 Місце роботи, посада (основне, внутрішній 
сумісник, зовнішній сумісник) 

Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та 
статистики (основне місце роботи) 

 Науковий ступінь, вчене звання (категорія) Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; Тема дисертації: «Ефективність 
податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні», доцент кафедри статистики та 

математичних методів в економіці 

 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. Паянок Т.М. Регресійний аналіз в аудиті. Вісник КНТЕУ 2017. № 1. С. 117-127. Фахове видання 

2. Паянок Т.М., Савченко А.М. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-
математичних методів. Економіст. 2017. № 3. С. 27-32. Фахове видання 

3. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. Економіко-математичні методи в прогнозуванні, на прикладі будівельної галузі 

України. Глобальні та національні проблеми економіки Випуск 22 квітень 2018 р.URL: http://global-
national.in.ua/issue-22-2018. Фахове видання 
Лаговський В.В., Паянок Т.М. Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі України. Глобальні та 
національні проблеми економіки. Вип. 23. Червень 2018 р. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018. Фахове 

видання 
4. Паянок Т.М. Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості : напрямки вдосконалення діяльності. 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019 р. № 1 (42). URL:  
http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084. (Index Copernicus, Google Scholar,  DOAJ , WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical 

Directory, RePec.). Фахове видання 
5. Паянок Т.М. Оцінка та прогноз фінансових результатів підприємства. Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління, том 30 (69). N 2. 2019. С. 243-249 (Index 
Copernicus Internatio). Фахове видання 
6. Паянок Т.М., Каменчук М.П. Обліково-аналітичні методи в аналізі діяльності банку. Облік і фінанси, 2019. № 4 
(86). С. 78-87. URL: http://www.afj.org.ua/ua/journals/ Фахове видання 
7. Паянок Т.М, Важалюк Ю.О., Кластерний аналіз трудового потенціалу України. Економіка та держава, 2019. № 

12. С 109-114. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4472&i=19 Фахове видання 

http://global-national.in.ua/issue-22-2018
http://global-national.in.ua/issue-22-2018
http://global-national.in.ua/issue-23-2018
http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41889
https://scholar.google.ru/citations?user=XAcJmTcAAAAJ&hl=uk&authuser=6
https://doaj.org/toc/1994-1749
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49512&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49512&lang=ru
http://www.afj.org.ua/ua/journals/


8. Паянок Т.М., Литвиненко О.А. Аналіз впливу політичної кризи на рівень життя населення України Східна 
Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукового фахове видання, 2019. № 6 (23). С. 747-755. URL: 
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf. Фахове видання 
9. Паянок  Т.М., Кричфалушій А.І. Аналіз впливу політичної кризи на хлібопекарське виробництво України. 
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 5. С. 139-147. URL: 
https://core.ac.uk/download/pdf/328113915.pdf  Фахове видання 

10. 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. URL: http://nv.knutkt.edu.ua/index.php/2306-4994/article/view/221801 Web of Science 
11. Паянок Т. М., Савченко А. М., Морозюк А. М. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: теоретичні та 
практичні підходи. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 88–94 URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2020.pdf  
Фахове видання 

 Дисципліни, які викладає в цілому по ЗВО Економетрика 
Статистичний аналіз даних 

Моделі в плануванні та прогнозуванні економічної діяльності 
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях 

Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті 
Моделі та методи прийняття рішень в оподаткуванні 

Технології обробки статистичних даних 

Навчальний практикум з обліково-аналітичного забезпечення управління з використанням ІТ 

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

конкретної спеціальності 

843/166 

за спеціальністю 051 «Економіка»: 843/166/38 
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: 843/166/46 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 843/166/140 

 
 
 

  

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/328113915.pdf
http://nv.knutkt.edu.ua/index.php/2306-4994/article/view/221801
http://www.economy.in.ua/pdf/12_2020.pdf


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. Паянок Т.М. Регресійний аналіз в аудиті. Вісник КНТЕУ 2017. № 1. С. 117-127. Фахове 

видання 

2. Паянок Т.М., Савченко А.М. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за 
допомогою економіко-математичних методів. Економіст. 2017. № 3. С. 27-32. Фахове 

видання 

3. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. Економіко-математичні методи в прогнозуванні, на 
прикладі будівельної галузі України. Глобальні та національні проблеми економіки Випуск 
22 квітень 2018 р.URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018. Фахове видання 
Лаговський В.В., Паянок Т.М. Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі 
України. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 23. Червень 2018 р. URL: 
http://global-national.in.ua/issue-23-2018. Фахове видання 
4. Паянок Т.М. Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості : напрямки 

вдосконалення діяльності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 
контролю і аналізу. 2019 р. № 1 (42). URL:  http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084. (Index 
Copernicus, Google Scholar,  DOAJ , WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec.). 
Фахове видання 
5. Паянок Т.М. Оцінка та прогноз фінансових результатів підприємства. Вчені записки 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне 
управління, том 30 (69). N 2. 2019. С. 243-249 (Index Copernicus Internatio). Фахове видання 
6. Паянок Т.М., Каменчук М.П. Обліково-аналітичні методи в аналізі діяльності банку. 

Облік і фінанси, 2019. № 4 (86). С. 78-87. URL: http://www.afj.org.ua/ua/journals/ Фахове 

видання 
7. Паянок Т.М, Важалюк Ю.О., Кластерний аналіз трудового потенціалу України. 
Економіка та держава, 2019. № 12. С 109-114. URL: 
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4472&i=19 Фахове видання 
8. Паянок Т.М., Литвиненко О.А. Аналіз впливу політичної кризи на рівень життя 
населення України Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукового 

фахове видання, 2019. № 6 (23). С. 747-755. URL: http://www.easterneurope-
ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf. Фахове видання 
9. Паянок  Т.М., Кричфалушій А.І. Аналіз впливу політичної кризи на хлібопекарське 
виробництво України. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. 
Вип. 5. С. 139-147. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/328113915.pdf  Фахове видання 

http://global-national.in.ua/issue-22-2018
http://global-national.in.ua/issue-23-2018
http://pbo.ztu.edu.ua/issue/view/10084
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41889
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41889
https://scholar.google.ru/citations?user=XAcJmTcAAAAJ&hl=uk&authuser=6
https://doaj.org/toc/1994-1749
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49512&lang=ru
http://www.afj.org.ua/ua/journals/
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/112.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/328113915.pdf


10. 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. URL: 
http://nv.knutkt.edu.ua/index.php/2306-4994/article/view/221801 Web of Science 
11. Паянок Т. М., Савченко А. М., Морозюк А. М. Загальна оцінка фінансового стану 
підприємства: теоретичні та практичні підходи. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 
88–94 URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2020.pdf  

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. Авторське свідоцтво № 80005 від 04.07.2018 р. стаття «Оцінка взаємодії фінансового і 
промислового секторів України». 
2. Авторське свідоцтво № 80663 від 01.08.2018 р. стаття «Аналіз дебіторської 
заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів». 

3 Авторське свідоцтво № 81341 від 10.09.2018 р стаття «Економіко-математичні методи у 
прогнозуванні на прикладі будівельної галузі». 
4. Авторське свідоцтво № 81753 від 25.09.2018 р. стаття «Регресійний аналіз в аудиті». 
5. Авторське свідоцтво №81754 від 25.09.2018 р. стаття «Рейтингова оцінка в 
міжнародному середовищі». 
6. Авторське свідоцтво № 90601 від 11.07.2019 р. стаття «Моделювання динаміки 
розвитку будівельної галузі України». 

7. Авторське свідоцтво № 94633 від 10.12.2019 р. монографія «Аналітика та 
прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень». 
8. Авторське свідоцтво  № 98356 від 26.06.2020 р.,  навчальний посібник «Митна 
статистика України». 
9. Свідоцтво № 99993 від 28.09.2020 р., 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. Паянок Т.М., Лаговський В.В., Краєвський В.М. та ін. Аналітика та прогнозування 
соціально-економічних процесів і податкових надходжень: монографія. К.: ЦП 
«Компринт», 2019. 426 с. (26,8 д.арк. /7,8 др арк.). 
 
Навчальні посібники: 

1. Пашко П.В., Ушаков О.Ю., Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В. Митна 
статистика України: статистичний довідник; Університет державної фіскальної служби 
України. Ірпінь, 2017. 422 с. (22,2 д.а. / 4,4 д.а.). 
2. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. Статистичний аналіз даних: навчальний посібник. 
Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. 312 с. (18,0 д.а. /16,0 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. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 
288 с. (16,6 д.а. /3,3 д.а.) 

http://nv.knutkt.edu.ua/index.php/2306-4994/article/view/221801
http://www.economy.in.ua/pdf/12_2020.pdf


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. 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.). 
6. Новицька Н.В., Паянок Т.М., Параниця Н.В., Богдан С.В. Аналіз даних за допомогою 

R: навч. посіб. Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. 335 с. 

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. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Статистичний аналіз даних» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 
071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійні програма «Управлінський облік та 

бізнес-аналітика в економіці», 2018 р. 
2. Паянок Т.М. Програма переддипломної практики для підготовки здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійні програми 
«Управлінський облік та бізнес-аналітика в економіці» та «Управлінський облік та бізнес-
аналітика», 2019 р. 
3. Паянок Т.М. Програма виробничої практики для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Бізнес- 
аналітика та інформаційні ресурси обліку», 2020 р. 
4. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіко-
математичні методи та моделі: економетрика» для підготовки здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань 07 
«Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 071 
«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 076 

«підприємство, торгівля та біржова діяльність» 051 «Економіка», 2020. 
5. Паянок Т.М. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Статистичний аналіз 
даних» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної 
форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 
«Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Управлінський облік та бізнес-
аналітика», 2020. 
6. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика» для підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, 
галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і 
страхування», 076 «підприємство, торгівля та біржова діяльність» 051 «Економіка», 2020. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11908837695269321697&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11908837695269321697&btnI=1&hl=ru


7. Паянок Т.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Статистичний аналіз даних» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня денної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та 
адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної 
програми «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 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 

Науковий керівник «Методика математичного прогнозування макроекономічних 
показників України» (номер держреєстрації 0115U002734, термін виконання 2015-
2018 рр.). 
 
Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри управлінського обліку, 
бізнес-аналітики та статистики «Обліково-інформаційні інструменти управління 
активізації розвитку суб’єктів господарювання» (№ держреєстрації 0119U002482, термін 

виконання 2019-2023 рр.) 

9 робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової 
передвищої освіти МОН, наукових/науково-
методичних/експертних рад органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби 
якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю); 

 
 
 

10 участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 
категорії»; 

 

11 наукове консультування підприємств, установ, організацій не 
менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із 
закладом вищої освіти (науковою установою); 

Наукове консультування ТОВ «Науково-консалтингова компанія «Інноваційні програми» 
в межах укладеного договору про співробітництво 

12 наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій 

1. Паянок Т.М., Скрицька О.Ю. Відновлення довіри суспільства до фіскальної служби 
України, як показник ефективної державної політики. Молодіжний податковий конгрес: 



з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше 
п’яти публікацій; 

збірник тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 134 7с. 
С.292-295. 
2. Паянок Т.М., Борисюк С. В. Тіньова економіка як загроза економічній безпеці України. 
Молодіжний податковий конгрес: збірник тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : 
Університет ДФС України, 2020. 1347 с. С. 1200-1203. 
3. Паянок Т.М., Морозюк А.М. Актуальність гендерно-орієнтовного бюджетування в 
Україні: на прикладі галузі з охорони здоров’я Молодіжний податковий конгрес: збірник 

тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 1347 с. С.1279-
1283. 
4. Паянок Т.М., Морозюк А.М. Оцінка статистичних гіпотез вступників ННІ обліку, 
аналізу та аудиту в 2019 році // Обліково-аналітичні і статистичні методи та моделі в 
оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник матеріалів ХV Всеукраїнської науково- 
практичної інтернет-конференції 25 листопада по 1 грудня 2019 р. Ірпінь: Видавництво 
Університету ДФС України, 2020. С. 144–148. 
5. Паянок Т.М. Рейтингове оцінювання хлібовиробників у період стабільності України / 

Паянок Т.М., Ключко О. О. // Облік і оподаткування: реалії та перспективи [Текст]: 
матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 1-3 
квітня 2020 року), 2020. C. 290–293. 
6. Паянок Т.М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В. Достовірність експертних оцінок у 
процесі державного фінансового контролю. Податковий конгрес: збірник тез (м. Ірпінь, 3 
грудня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С.199-203. (1347 с.). 
7. Паянок Т.М., Краєвський В.М., Скорик М.О. Соціологічне дослідження рівня 

задоволення  життям в м. Ірпені. Обліково-аналітичні і статистичні методи та моделі в 
оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської науково- 
практичної інтернет-конференції 25 листопада по 1 грудня 2020 р. Ірпінь: Видавництво 
Університету ДФС України, 2021. С. 675-678. 

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 

1. Робота у журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Статистика». 

2. Робота у журі І етапу студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський 
облік». 
 
 



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 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 МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів», м. Київ, посвідчення від 
30.07.2018 р. 

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

 

 


