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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 за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. 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 

2. Kraievskyi V.M., Skoryk M.O., Bohdan S.V., Hmyrya V.Р. Coherence of accounting 

systems: transcendence of content and immunity of purpose. Bulletin of the National 

academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Vol. 2. № 384. P. 176–184 Web 

of Science 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Краєвський В.М. Гармонізація індикаторів обліково-інформаційної системи 

управління сільськогосподарським підприємством. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний 

менеджмент, бізнес. 2016. Вип. 249. С.220- 230 Фахове видання 

2. Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Костенко О.М. Галузеві особливості 

формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління 

сільськогосподарським підприємством. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 186-190 Фахове 

видання 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 

Монографії: 

1. Савчук В.К., Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Костенко О.М., Охріменко І.В. 

Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні 

індикатори формування і результативності: монографія. К. «Вик Принт», 2016. 270 с. 

2. Бардаш С.В., Краєвський В.М., Костенко О.М. Економічна синталітика: 



філософський дискурс становлення та розвитку: монографія. К.: видавництво «Вик 

Принт», 2017. 255 с. 

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. 

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.  

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. 

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

управління функціонуванням сільськогосподарських підприємств: монографія. К.: 

видавництво «Вік принт», 2020. 293 с. 

Навчальні посібники: 

1. Краєвський В.М., Параниця Н.В., Остапенко Я.О. Фінансова статистика: навч. 

посіб. Університет ДФС України. Ірпінь, 2018. 307 с. 

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

Університет ДФС України. Ірпінь, 2019. 218 с. 

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. 

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. 

5. Лаговський В.В., Краєвський В.М. Бізнес-аналітика та моделювання : навч. посіб.; 

Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 442 с. 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

1. Відповідальний виконавець ініціативної НДР «Формування обліково-інформаційної 

системи управління на різних ієрархічних рівнях: аналітична оцінка та стратегічне 

прогнозування» (номер державної реєстрації 0116U008080, термін виконання 2017-

2021 рр.);  

2. Відповідальний виконавець ініціативної НДР «Інституціональний концептуалізм 

фінансової інфраструктури України: методологічна структуризація та аналітична 

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

3. 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.);  

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

фінанси, облік, оподаткування». 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

1. Завідувач кафедри обліково-аналітичних баз знань (2017-2018 рр ), м. Ірпінь. 

2. Завідувач кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики (2018 р. 



(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу) / лабораторії / 

іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу / 

вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / 

відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

по квітень 2020 р.), м. Ірпінь. 

3. Директор ННІ обліку, аналізу та аудиту (з квітня 2020 р. по теперішній час) 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 

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 

сільськогосподар-ським 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». 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Аналіз даних за допомогою R» для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», освітньо-професійної програми «Управлінський облік та бізнес-

аналітика», 2020 р.  

2. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Системний аналіз та моделювання 

соціально-економічних процесів» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-

професійної програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика», 2020 р.  

3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стратегічний облік в управлінні 

суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 



рівня, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік 

і оподаткування», 2020 р.  

4. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Стратегічний облік в управлінні суб’єктів господарювання» для 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування», 2020 р.  

5. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Стратегічний облік в управлінні суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування», 2020 р. 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

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. Голова Оргкомітету 1-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Статистика»; 

2. Голова Оргкомітету 1-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Управлінський облік».  

15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та / 

або дискусійних 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 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Член організації «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України», м. Київ, 

членський квиток № 3406 

17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Начальник відділу рахунків споживання та нагромадження, Управління національних 

рахунків Державного комітету статистики України 1999-2004 рр.   

18 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років. 

Наукове консультування СПДФО Нєдєліна О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Осмятченко Володимир Олександрович 

 

Доктор економічних наук, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності), завідувач кафедри податкової політики. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст 

 

Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль витрат та обсягів будівельно-монтажних робіт»  (2006 р.). 

 

Тема докторської дисертації: «Бухгалтерський облік: застосування інформаційних технологій: теорія та 

організація»  (2011 р.). 

 

Вчене звання: професор кафедри бухгалтерського обліку  (2015 р.). 

 
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 за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Osmyatchenko Volodymyr (and 4 others) The Infuence of the Global Technological 

changes on Principles and Functions of Accounting and formation of the Organization 

Strategy. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES, № 4, 2019, C. 

631-641. Фахове видання (Міжнародні наукометричні бази: Scopus). 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Осмятченко В.О. Інтеграція інформаційний потоків підприємств. Формування 

ринкової економіки : зб. наук. пр. КНЕУ. 2015. Вип. 32. С. 488-496. 

2. Осмятченко В.О. Ефективність оподаткування податком на додану вартість на 

макро- та макрорівнях. Управління розвитком (СОЦИОНЕТ, RePEc, Google Scholar). 

Харків ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2018. № 2 (192). С. 51–55. 

3. Осмятченко В.О. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку на засадах 

аутсорсингу. Економiка та держава:науково-практичний журнал (Інститут підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України). № 5. 2018. С. 17-21. 

4. Осмятченко В.О. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та 

оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти. Бізнес Інформ. 2019. №10. 

C. 177–183. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06ovoakt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://scholar.google.com/scholar?cluster=12257751269890274875&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=12257751269890274875&hl=en&oi=scholarr


5. Осмятченко В.О., Пінчук К.С. Удосконалення контролю будівельно-монтажних 

робіт. Вісник ТНЕУ. 2020. №1. C. 82–90. 

6. Осмятченко В.О., Пінчук К.С. Удосконалення бухгалтерського обліку будівельно-

монтажних робіт. Економічний аналіз. 2020. №1. C. 110–121. 

7. Осмятченко В.О., Ізмайлов Я.О. Вплив економічної свідомості та культури 

громадян на формування податкової культури суспільства. Економічний вісник 

УДФСУ. «Серія: фінанси, облік, оподаткування», випуск 4, 2020. С. 55-62. 

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 

1. Осмятченко В.О. та ін. Бухгалтерський облік в умовах застосування 

інформаційних технологій: теорія та практика: монографія. За заг. ред. д.е.н., 

професора В.О. Осмятченка. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДФС 

України, 2016. 389 с. 

2. Осмятченка В.О., Тесленко Т.І., Герасименко О.М., Титенко Л.В., Скоробагач 

А.Є., Вавілов В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. За заг. ред.                 

В.О. Осмятченка, Київ : Простобук, 2017. 522 с.  

3. Осмятченко В.О., Ізмайлов Я.О., Панура Ю.В., Тучак Т.В. Імплементація 

європейських цінностей та технологій оподаткування в Украіні. Монографія. За заг. 

ред. В.Л. Андрущенка. УДФСУ. 2020. 326 с. 

7 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

1. Керівник науково-дослідної роботи: (державний реєстраційний номер 

0116U007928) «Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних 

технологій: теорія і практика» (термін виконання з 01 грудня 2016 р. по 31 грудня 

2020 р.) 

2. Член редакційної колегія: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: 

«Економічні науки» 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9326/4/Internauka_2017_6%286%29_Titul.pdf 

3. Член редакційної колегія: «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 

оподаткування» 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його 

заступника 

Завідувач кафедри податкової політики УДФСУ 

11 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

Опонент:  

1. Лозицький Д.Л. «Бухгалтерський облік в системі податкових розрахунків: теорія і 

практика. 

2. Дикий А. П. «Організація бухгалтерського обліку  

як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств». 

3. Павелко О.В. «Облік та контроль доходів і витрат основної діяльності будівельних 

підприємств». 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9326/4/Internauka_2017_6(6)_Titul.pdf


4. Муравський В.В. «Методологія та організація обліку при комп’ютерно – 

комунікаційній формі». 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

Авторські свідоцтва: №80081 від 6.07.2018 р., №88521 від 11.05.2019 р., №89674 від 

11.06.2019 р., 89676 від 11.06.2019р., №88518 від 11.05.2019 р., 88522 від 11.05.2019 р. 

15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Осмятченко В.О. Класифікація ризиків в системі внутрішньогосподарського 

контролю, Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: Збірник 

матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 лютого 2015 р.   

Ірпінь. : НУДПСУ, 2015. С. 270-273. 

2. Осмятченко В.О. Роль інформаційної системи бухгалтерського обліку в 

управлінні виплатами працівникам;  Облік і оподаткування: реалії та перспективи: зб. 

матер. ІІ Всеукр.наук. – практ. інтернет-конф., (м. Ірпінь, 15-17 травня 2017 р.). Ірпінь: 

УДФСУ, 2017. С. 114-117. 

3. Осмятченко В.О. Підготовка фахівців з обліку та оподаткування в умовах 

технологічних змін; Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в 

Україні: зб. матер. V Міжнародної науково-прктичної конференції 31 травня 2018 р.  

Тернопіль. : ТНЕУ, 2018. С. 320-322. 

4. Осмятченко В.О. Впровадження концепції дуальної освіти для підготовки 

фахівців з обліку і оподаткування; Збірник матеріалів: Міжнародна наукова 

конференція: Розвиток інтегрованої звітності підприємств (м. Житомир, 4-5 жовтня 

2019 р.) 2019. С. 265 – 267. 

5. Осмятченко В.О., Ізмайлов Я.О. Удосконалення кадрового забезпечення 

податкової та митних служб через модернізацію підготовки фахівців у ЗВО та 

дуальну форму навчання; Управління публічними фінансами та проблеми 

забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу. 

(м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 713 с. (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні,», т. 141). С. 184-186. 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. 

17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (1994-1999 р.) Державне Контрольно-ревізійне управління, м. Кривий Ріг. 

18 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років 

ТОВ «Інвоко».  

 

 

 

 

 



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Шевчук Олег Анатолійович 

 

Доктор економічних наук, 08.00.08 «Гроші фінанси і кредит», перший проректор УДФС. 
 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст з обліку і аудиту 

 

Тема кандидатської дисертації: «Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків суб’єктів 

господарювання», (2001 р.) 

 

Тема докторської «Державний фінансовий контроль в Україні: теорія, методологія, практика» 

(2014 р.) 
 

Вчене звання: професор кафедри аудиту та економччного аналізу (2017 р.) 

 
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 за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Shevchuk Oleg A. Formation of the public financial control system. Науковий вісник 

Полісся. 2017. № 1 (9). Ч. 1. С. 113-118. (1 д.а.)  (Web of Science). 

2. Shevchuk Oleg A., Shevchuk Oksana V. Three-level model of organizing state financial 

control. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 68-75. (1 д.а.) (Web of Science). 

3. Selezen Р., Shevchuk O., Lekar S. Legislative Definition of Permanent Establishment in 

Ukraine and its Features. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. №22 (4) 

(Scopus). 

4. Shevchuk O., Martynenko V. An integrated approach to assessing the level of fiscal 

policy decentralization. Investment Management and Financial Innovations. 2020. Volume 

17. Issue 1. P. 49–63. DOI:http://dx.doi.org/10.21511/i mfi.17(1). 2020.05. (Scopus та ін.) 

(1,2 у.д.а.). 

5. Shevchuk O.А., Martynenko V.V. The Impact of the Budgetary Component of Fiscal 

Policy on Macroeconomic Growth in Conditions of Financial Decentralization: Case of 

Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. Т. 1. № 32. 

С. 424–432. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200582. (Web of Science та ін.) (0,7 

у д.а.). 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200582


2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 
1. О.А. Шевчук Актуальні питання методичного забезпечення діяльності органів 

державного фінансового контролю // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 

оподаткування. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2017. – 

Випуск 1. – 240-248с. 

2. О.А. Шевчук, О.В. Шевчук Актуалізація форм митного контролю // Економічний 

вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. – Ірпінь : Університет державної 

фіскальної служби України, 2020. – Випуск 4. – 212-221с. 

3.О.А. Шевчук Особливості становлення та розвитку фінансів об’єднаних 

територіальних громад в Україні // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 

оподаткування. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – 

Випуск 5. – 190-191с. 

4.Shevchuk Oleg A.FORMATION OF THE PUBLIC FINANCIAL CONTROL SYSTEM// 

Науковий вісник Полісся”. – 2017. – № 1 (9). Частина 1.  с. 113-118. (1 д.а.) / Web of 

Science 

5.Shevchuk Oleg A., Shevchuk Oksana V. Three-level model of organizing state financial 

control// Науковий вісник Полісся”. – 2017. – № 3 (11). Частина 1.  с. 68-75. (1 д.а.) / Web 

of Science 

6.Шевчук О.А., Шевчук О.В. Концептуально-теоретичне розуміння ролі споживчого 

ринку у національному відтворювальному процесі // Збірник наукових праць 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Формування ринкової 

економіки в Україні. – 2016. – Випуск 35, частина 2.  с. 307-311. (0,6 д.а.) 

3 наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні/ 

О.А. Шевчук. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 378 с. – (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні», т. 65). 

2. Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів економіки / О.А. Шевчук та ін. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – 

345 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 88). 

3. Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної 

постіндустріальної економіки / Н.П. Мацелюх, О.А. Шевчук, І.А. Максименко та ін. – 

Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. – 361 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 107). 

4. Модернізація податкової і митної політики в інституціональному забезпеченні 

розвитку економіки України / К.О. Ващенко, П.В. Пашко, С.В. Онишко, О.А. Шевчук 

та ін. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 518 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 107). Особистий внесок – п. 2.1 «Фіскальна політика як 

структуроформуючий елемент і продукт фіскального простору» с.54-65, п. 2.8 

«Інститут податкового контролю як прикмета ролі держави в інституціональному 

забезпеченні соціально-економічного розвитку» с.161-175. 

5. Шевчук О.А., Мацелюх Н.П., Максименко І.А. Основи економічної теорії 



навчальний посібник: для студентів вищих навчальних закладів освіти. К.: Київ–ВЦ 

«Кафедра», 2017.-219 с. 

6. Фінансовий ринок : підручник у 2-х т. / Коваленко Ю.М., Ковернінська Ю.В., 

Онишко С.В., Шевчук О.А. та ін.. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – (Серія « 

Податкова ти митна справа в Україні»). Т. 2 . Розділ 4. Регулювання та нагляд на 

фінансовому ринку. С.В. Онишко, О.А. Шевчук с. 201-236. 

7. Електронний аудит – сучасна форма електронного контролю (світові тенденції та 

етапи впровадження) / Білецька Г.М., Данилова О.М., Кармаліта М.В., Ковтунович 

Н.Л., Подік І.І., Шевчук О.А. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – (Серія « 

Податкова ти митна справа в Україні»). С. 200. 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

Головний редактор наукового фахового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, 

облік, оподаткування». 

Член редакційної колегії журналу «Фінансовий контроль». 

 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його 

заступника 

У 2014-2015 рр. заступник директора НДЦ Університету банківської справи 

Національного банку України. 

У 2015-2016 рр. проректор з міжнародних зв’язків Національної академії статистики, 

обліку та аудиту. 

З 2016 року проректор з навчально-методичної роботи, перший проректор з навчально-

методичної та виховної роботи Університету державної фіскальної служби України 

 

11 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

Вацлавський Олег Іванович, тема: «Бюджетний контроль в умовах реформування 

місцевого самоврядування України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 

Завистовська Ганна Іполитівна, тема: «Урядовий фінансовий контроль в Україні: 

пріоритетні напрями розвитку та підвищення ефективності», поданої на здобуття вченого 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит 

Іваськевич Христина Ігорівна, тема: «Внутрішній фінансовий контроль видатків 

бюджетних установ в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 

Кульчицький Мирослав Іванович, тема: “Міжбюджетні відносини в економічній системі 

України”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 

Собкова Наталія Дмитрівна, тема: «Державний фінансовий контроль місцевих бюджетів в 

умовах трансформації бюджетних відносин», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 

Суркова Юлія Олександрівна, тема: «Фінансовий контроль у сфері інвестування в 

житлове будівництво», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для Шевчук О.А., Мацелюх Н.П., Максименко І.А. Основи економічної теорії навчальний 



самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

посібник: для студентів вищих навчальних закладів освіти. К.: Київ–ВЦ «Кафедра», 

2017.-219 с. 

Фінансовий ринок : підручник у 2-х т. / Коваленко Ю.М., Ковернінська Ю.В., Онишко 

С.В., Шевчук О.А. та ін.. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – (Серія « 

Податкова ти митна справа в Україні»). Т. 2 . Розділ 4. Регулювання та нагляд на 

фінансовому ринку. С.В. Онишко, О.А. Шевчук с. 201-236. 

Електронний аудит – сучасна форма електронного контролю (світові тенденції та етапи 

впровадження) / Білецька Г.М., Данилова О.М., Кармаліта М.В., Ковтунович Н.Л., 

Подік І.І., Шевчук О.А. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – (Серія « Податкова 

ти митна справа в Україні»). С. 200. 
14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

Голова оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади «Банківська справа 

Голова оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади «Фінанси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ізмайлов Ярослав Олексійович 

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

(НР 30496016. Від 30.06.2006, Облік і аудит, магістр з обліку і аудиту) 

(2019, 292 „Міжнародні економічні відносини”, магістр з міжнародних економічних відносин) 

 

д.е.н. за спеціальністю 08.00.09 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», 

Тема дисертації: «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах 

інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України», 

диплом доктора наук ДД №007943 від 18.12.2018 р. 

 

Доцент кафедри міжнародної економіки, Атестат 

12ДЦ № 044035 від 26.02.15р. 
 

№ 

з/п 

Види і результати професійної діяльності Документи та конкретна інформація, що підтверджують виконання п. 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  

1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Izmaylov Y.O. Development of the stereometric method to the analysis of economic 

categories and processes and its application in security and taxation.  Baltic Journal of 

Economic Studies Vol. 5 (2019) No. 4.  P. 160-170.  (Index Copernicus, Directory of Open 

Acces Journal, ESCI by Web of Science) http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-

160-170 

2. Izmaylov Y.O. Information Systems and Technologies in Accounting and Taxation as a 

Means of Integration into the Digital Economy. International Journal of Management (IJM), 

11 (2), 2020, pp. 123–132. (SCOPUS) 

http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=2 

3. Izmaylov Y.O. Formation of methodical foundations for assessing the innovative 

development potential of an industrial enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho 

Hirnychoho Universytetu, № 4, 2020, pp. 146–151. (SCOPUS) 

https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/146 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Ізмайлов Я.О., Єгорова І.Г. Аналіз державно-приватного партнерства в Україні та 

світі. Бізнес-Інформ. 2019.  №1.  C. 60–67. 

2. Ізмайлов Я.О. Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними 

паперами. Бізнес Інформ. 2019. №7. C.231–239. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-

7-231-239 

3. Izmaylov Y.O. Feasibility of reflecting internal goodwill in the accounting and reporting 

http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-160-170
http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-160-170
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=2
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-231-239
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-231-239


system. Actual problems of economics. 2017. №12 (198). P. 43-53. 

4. Ізмайлов Я.О., Осмятченко В. О. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців з 

обліку та оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти. Бізнес Інформ. 

2019. №10. C. 177–183. 

5. Ізмайлов Я.О., Осмятченко В.О. Вплив економічної свідомості та культури громадян 

на формування податкової культури суспільства/ Економічний вісник УДФСУ. Серія: 

фінанси, облік, оподаткування", випуск 4, 2020. C. 34–43. 

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Izmaylov Y.O. Financial and integrated reporting as a tool for displaying information about 

the results of investment and innovation development of enterprises in the national and global 

business environment / I. P. Vasylchuk, K. V. Slusarenko, Ya. O. Izmaylov, Jowita Ziołek-

Barczak // Global Partnership for Local Sustainable Development: Modern Trends and Best 

Practices: monograph / [ed. by L. O Petkova, O. Yu. Berezina, A. Kryński] – Czestochowa, 

2018. – p. 190-203. 

2. Ізмайлов Я.О. Бухгалтерський облік та аналіз інвестиційно-інноваційного розвитку 

підприємств в національній економіці: Монографія /  Я.О. Ізмайлов. – К.: ВАДЕКС, 

2017.– 502 с. 

3. Izmaylov Y.O. Investments and innovations as objects of accounting and business analysis 

of subjects of international business / Y.O.Izmaylov // Globalne aspekty Ekonomii Światowej 

i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia 

Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej, Częstochowa, AkademiaPolonijna, 

2016. – S. 669-679. 

4. Ізмайлов Я.О. Облік міжнародних операцій: Навчальний посібник / І.А. Карабаза, 

Т.В. Кожухова, Л.І. Лежненко. Кривий Ріг: 2014. – 236 с. (з грифом МОН України, лист 

№1/11-6134 від 25.04.2014 р.) (розділи: 1, 2) 

4. наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 

 

5 участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії» 

Спільна науково-дослідна робота викладачів Криворізького економічного інституту 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та 

Резекненскої академії технологій Факультету економіки та менеджменту. 

Theme: «Innovation development of open competitive economic systems in globalized 

conditions» 

6 проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

 

7 робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної 

комісії, або їх експертних рад, 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 освіти МОН 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його 

заступника 

 

11 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 

Авторські свідоцтва: №98569 від 10.07.2020р. (Науковий твір «Accounting and economic 

analysis in conditions of digitalization and globalization of public relations»), №98514 від 

09.07.2020р.( Науковий твір «Аналіз державно-приватного партнерства в Україні та 

світі»), №98512 від 09.07.2020р.( Науковий твір «Інтегрована звітність підприємств у 

національному та глобальному бізнес-середовищі»), №98762 від 28.07.2020р. 

(Науковий твір «Digital economy as an instrument of globalization»),  №98763 від 

28.07.2020р. (Науковий твір «Rahunkowose synergii w wieku gospodarki cyfrowej i 

globalizacji») 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Izmaylov, Y. Directions of strengthening of competitive positions of Ukraine in the 

international market of tourist services. / Izmaylov, Y., Sheludiakova, N., & Buravtsova, O.// 

Scientific Journal of Polonia University, 30(5), 2018, p. 60-67. (Index Copernicus, EBSCO, 

DOAJ, ROAD, WorldCat, CrossRef and others) 

2. Izmaylov Y. Digital economy as an instrument of globalization / I. Yegorova, Y. Izmaylov, 

I. Maksymovа, D. Znotina // Scientific Journal of Polonia University, No.  27, 2018. nr 2. – 

S. 52-60.  (Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, ROAD, WorldCat, CrossRef and others) 

3. Izmaylov Y. Integrated reporting of enterprises in national and global business 

environment / Yaroslav Izmaylov, Iryna Yegorova //Actual problems of economics.– 2018. – 

№ 2. – P. 78-84. (EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS) 

4. Izmaylov Y. Problems and prospects of international technology transfer between EU 

countries and Ukraine in the framework of implementation of the pan-european development 

strategy/ Y. Izmaylov, K. Slyusarenko, N. Sheludiakova//Periodyk Naukowy 

AkademiiPolonijnej (PNAP), Scientific Journal of Polonia University, Częstochowa, 

Akademia Polonijna w Częstochowie.- 2017.- Vol. 12. – S. 84-89. (Index Copernicus, 

EBSCO, DOAJ, ROAD, WorldCat, CrossRef and others) 

5. Ізмайлов Я.О., Осмятченко В.О. Удосконалення кадрового забезпечення податкової 

та митних служб через модернізацію підготовки фахівців у ЗВО та дуальну форму 

навчання; Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної 

економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). 

Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 713 с. (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні,», т. 141).,– С. 184-186. 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; Член Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції  

(сертифікат № AEI 326U від 21.02.2020 р.) 

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

18 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років. 

ТОВ «Зв’язок» 

 

 

 

 

 

 



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

Лісовий Андрій Васильович 

Доктор економічних наук 08.00.03 « Економіка та управління національним господарством,  

завідувач кафедри кафедри аудиту та економічного аналізу. 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст - кібернетик. 

Тема кандидатської дисертації: «Прогнозування розвитку картопляного агропромислового 

підкомплексу України» (2000 р.) 

Тема докторської дисертації: «Державне регулювання розвитку сільських територій: 

теорія, методологія, практика» (2009 р.) 

Вчене звання: професор кафедри аудиту та економічного аналізу (2012 р.) 

 

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  

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій 

у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

1. Лісовий А.В., Савченко А. М. Стратегічний аналіз оподаткування сільських територій України. Науковий 

вісник Льотної академії. Серія : Економіка, менеджмент та право : збірник наукових праць. Гол. ред. 

М. С. Письменна. Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. Вип. 1. 212 с. С. 43-50. Фахове видання. 

2. Лісовий А.В. Ружинська Н. О. Аналіз розвитку житлово-комунального господарства: методичні аспекти. 

Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал. 2016. 

№ 1-2. С. 61-68. Фахове видання. 

3. Лісовий А.В. Уніфікація термінології державного фінансового аудиту в системі контролюючих органів 

України. Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, оподаткування. 2017. № 1. С. 85-91. Фахове видання. 

4. Лісовий А.В., Смутчак З. В. Державна політика управління міграційними процесами в контексті стабілізації 

національної економіки. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної  власності : Збірник 

наукових праць, 2017. Вип. 16. С. 125-131. Фахове видання. 

5. Лісовий А.В., Проскура К. П. Документальне обґрунтування ризиків фіктивності здійснених платниками 

податків операцій з постачання товарів у податкових перевірках. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 

оподаткування : науковий журнал, 2019. Випуск 3. С. 212-222. Фахове видання. 



3 наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії 

1. Лісовий А.В. та ін. Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах 

глобальної інформатизації: колективна монографія. За ред. проф. Л. М. Чернелевського. К. : НУХТ, 2015. 215 

с. 

2. Лісовий А.В. та ін. Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів економіки : монографія за заг. ред. А. В. Лісового та Е. В. Кондукової; Університет державної 

фіскальної служби України. Ірпінь, 2017.  346 с.   

3. Лісовий А. В. Податкове регулювання розвитку сільських територій України : монографія А. В. Лісовий,        

Т. А. Лісова ФОП Мельник А.А. 2018. 184 с. 

4. Лісовий А.В. та ін. Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію 

країни: монографія. За ред. Л. М. Чернелевського. К. : НУХТ, 2018. 211 с.  

4 наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

1. Залізко В. Д. (докторська) спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2015 рік. 

2. Матухно М. О. (кандидатська) спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2015 рік. 

3. Ружинська Н. О. (кандидатська) спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2015 

рік. 

4. Луценко І. О. (кандидатська) спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2017 

рік. 
8 виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

1. Керівник НДР кафедри аудиту та економічного аналізу «Аналітично-контрольні аспекти регулювання 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів державного та приватного сектору економіки» (номер державної 

реєстрації НДР: 0114U002195, термін виконання: 2012-2016 рр.) 

2. Керівник НДР кафедри аудиту та економічного аналізу «Державний фінансовий аудит: проблеми теорії та 

практики» (номер державної реєстрації НДР: 0118U000351, термін виконання: 2017-2020 рр.) 

 

 

 

10 

організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) 

закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його 

заступника 

Завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу з 2010 р. по теперішній час. 

 

 

11 участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

1. Член постійної спеціалізованої вченої ради УДФСУ Д27.855.01 за спеціальностями: 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.  

2. Офіційний опонент (Дубинецька П. П., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=08.00.08
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=08.00.08
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=08.00.08


разових спеціалізованих вчених рад наук, 16.11.2015, Львівський національний університет ім. І. Франка); 

Офіційний опонент (Садчиков В. С., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 

17.12.2015, Чернігівський національний технологічний університет); 

3. Офіційний опонент (Босенко А. В., дисертація на здобутт наукового ступеня кандидата економічних наук, 

04.03.2016, Кіровоградський національний технічний університет); 

4. Офіційний опонент (Панасюк О. Ю., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 

22.09.2016, Університет економіки та права «КРОК»);  

5. Офіційний опонент (Олійник Н. Р., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 

27.10.2016, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України); 

6. Офіційний опонент Рубан О. О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 

23.09.2017 Національний університет біоресурсів і природокористування України); 

7. Офіційний опонент (Козлянченко О. М., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук, 13.10.2017 Чернігівський національний технологічний університет); 

8. Офіційний оппонент (Горбунов О.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 

09.10.2018, Центрально-український національний технічний університет); 

9. Офіційний опонент (Головня О. М., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 

10.09.2018, Класичний приватний університет). 

13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування 

1. Лісовий А.В. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Стратегічний аналіз» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми 

навчання. УДФСУ. 2018. 30 с. 

2. Лісовий А.В. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Стратегічний аналіз» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми 

навчання. УДФСУ. 2018. 40 с. 

3. Лісовий А.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни 

«Стратегічний аналіз». УДФСУ. 2018. 44 с. 

4. Лісовий А.В., Савченко А.М. Методичні рекомендації для написання випускної кваліфікаційної (дипломної) 

роботи для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування», 2017. 36 с. 
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Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: магістр з обліку і аудиту. 

 

Тема кандидатської дисертації: «Зміцнення економічної безпеки національної економіки в умовах впливу 

глобалізації» (2014 р.) 

 
 

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 за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Shevchuk O., Martynenko V. An integrated approach to assessing the level of fiscal policy 

decentralization. Investment Management and Financial Innovations. 2020. Volume 17. Issue 

1. P. 49–63. DOI: http://dx.doi .org/10.21511/i mfi .17(1).2020.05. Фахове видання. Scopus 

2. Martynenko V.V. Assessment of favorableness for the tax system of Ukraine in the 

international context. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. № 2, Р. 124–130. DOI: 

htps://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-124-130. Фахове видання (Міжнародні 

наукометричні бази: Web of Science). 

3. Omelyanenko V. A., Martynenko V. V., Slatvinskyi M. A., Povorozniuk I. M., 

Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Methodological bases of sectoral innovation 

priorities evaluation within security-based strategies. International Journal of Civil Engineering 

and Technology. 2019. Volume 10. Issue 2. P. 1217–

1226. URL: http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=02. 

Фахове видання (Міжнародні наукометричні бази: Scopus). 

4. Мартиненко В.В. Макроекономічні фактори ринкового ціноутворення в умовах 

досконалої конкуренції. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 1. С. 105–112. 

Фахове видання (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science). 

5. Martynenko V.V., Paliukh O. M. State funding problems and directions in agricultural 

http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=02


sector. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1 (1). С. 162–168. Фахове видання 

(Міжнародні наукометричні бази: Web of Science). 

6. Мартиненко В.В. Концептуальні підходи до зміцнення безпеки економіки України. 

Економічний часопис–ХХІ. 2015. №1–2(2). С. 12–15. Фахове видання. Web of Science. 

7. Мартиненко В.В. Формування стратегічних пріоритетів зміцнення економічної 

безпеки національної економіки України. Актуальні проблеми економіки. 2015. 

№ 5(167). С. 133–143. Фахове видання (Міжнародні наукометричні бази: Scopus). 

8. Мартиненко В.В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку 

на рівень економічної безпеки України Актуальні проблеми економіки. 2015. № 6(168). 

С. 402–409. Фахове видання (Міжнародні наукометричні бази: Scopus). 
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Мартиненко В.В. Проблеми кількісної оцінки рівня фінансової децентралізації. 

Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3(71) Ч2. C. 155–169. DOI: 

https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-60. 

2. Мартиненко В.В. Фіскальна політика та міжбюджетні відносини в умовах фінансової 

децентралізації. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18) C. 227–

235. DOI: 10.25140/2411-5215-2019-2(18)-227-235. 

3. Мартиненко В.В. Шляхи покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами 

при модернізації фіскальної політики. Наукові записки Національного університе-ту 

«Острозька академія». Серія «Економіка». 2019. № 14(42). C. 90–96. DOI: 10.25264/2311-

5149-2019-14(42)-90-96. 

4. Мартиненко В.В. Передумови забезпечення ефективності фіскальної політики 

держави на регіональному рівні. Економіка та держава. 2019. № 9. C. 52–56. DOI: 

10.32702/2306-6806.2019.9.52. 

5. Мартиненко В.В. Оптимізація видатків місцевих бюджетів як інструмент фіскальної 

політики. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. C. 22–26. DOI: 10.32702/2306-

6814.2019.18.22. 

6. Мартиненко В.В. Специфіка управління власними доходами місцевих бюджетів в 

умовах фінансової децентралізації. Вісник Тернопільського національного економічного 

університету. 2019. № 3. C. 51–61. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.051. 

7. Мартиненко В.В. Особливості модернізації фіскальної політики держави у сфері 

прямого оподаткування. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 3(65). C. 

228–236. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-65-27. 

8. Martynenko V.V. On the problem of tax system optimization in Ukraine Науковий вісник 

Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 2. С. 129–134 DOI: htps://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-

2(14)-129-134. 

9. Мартиненко В.В. Сучасні тенденції розвитку та перспективи оподаткування в 

Україні. Бізнес Інформ. 2018. №11. С. 414–420.  

10. Мартиненко В.В. Генезис теоретичних концепцій оподаткування. Економічні 

горизонти. 2018. № 4(7). C. 57–72. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-

5236.4(7).2018.161722.  
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наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 

1. Мартиненко В.В. Фіскальна політика України в умовах фінансової децентралізації: 

теорія, методологія, практика: монографія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 390 

https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.18.22
https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.18.22
http://scientificview.umsf.in.ua/


с. 

2. Martynenko V. Methodological features of taxation in fiscal decentralization conditions. 

Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic 

entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of 

Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 1. Р. 205–217. 

3. Martynenko V.V. Estimation of the efficiency of the tax component  of the fiscal policy in 

Ukraine. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities: Multiauthored 

monograph. Poland: Publishing House «Baltija Publishing», 2019. Р. 76–93. 

4. Мартиненко В.В., Мацелюх Н. П. та ін.Теоретичні засади дослідження проблеми 

податкової складової економічної безпеки держави. Теоретичні підстави розробки 

проблеми податкової безпеки держави. Податкова діяльність держави в умовах 

становлення інформаційної постіндустріальної економіки: монографія. Ірпінь, 2018. С. 

325–331. 

5. Мартиненко В.В., Мацелюх Н.П. Зміцнення економічної безпеки України в умовах 

глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. Київ, 2015. 240 с.  

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

Член редакційної колегії наукового фахового журналу «Економічний вісник. Серія: 

фінанси, облік, оподаткування» (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301) 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

Учений секретар Університету державної фіскальної служби України  

11 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

Офіційний опонент Абрамова М.В., дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук, 17.03.2016, Вищий навчальний заклад «Національна 

академія управління». 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: 

1. № 79784 навчальний твір «Економічні теорії в системі наукових економічних знань» 

(навчальний посібник); 

2. № 83424 науковий твір «Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка). Мікроекономіка» (навчальний посібник); 

3. № 83425 науковий твір «Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка). Макроекономіка» (навчальний посібник); 

4. № 84007 навчальний посібник «Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка). Політекономія»; 

5. № 85818 науковий твір «Зміцнення економічної безпеки України в умовах 



глобалізації: теоретичні та практичні аспекти» (монографія); 

6. № 85820 науковий твір «Податкова діяльність держави в умовах становлення 

інформаційної постіндустріальної економіки» (монографія); 

7. № 85821 науковий твір «Сучасні економічні теорії» (навчальний посібник). 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Мартиненко В.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Ціноутворення» для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання; 

2. Мартиненко В.В. Методичні рекомендації до організації самостійної та 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми 

навчання; 

3. Мартиненко В.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Ціноутворення» для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання; 

4. Мартиненко В.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання 

5. Мартиненко В.В. Методичні рекомендації до організації індивідуально-

консультаційної роботи навчальної дисципліни «Економічна теорія: макроекономіка» 

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

денної форми навчання; 

6. Мартиненко В.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Економічна теорія: макроекономіка» для підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання. 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; 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, 

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади 2015/2016 н.р. з дисципліни 

«Економічна теорія». 



суддівського корпусу 

15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Мартиненко В.В. Наслідки оптимізації соціального оподаткування в Україні. Сучасні 

тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні 

виклики – управлінські рішення  : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-

річчю Chartered Institute of Management Accountants (СІМА), 29 берез. 2019 р. Ірпінь : 

Видавництво Університету ДФС України, 2019. С. 162–164. 

2. Мартиненко В.В. Особливості державного фінансового контролю в умовах 

децентралізації владних повноважень. Розвиток державного фінансового контролю в 

контексті економічної безпеки України: збірник матер. І Міжнародного форуму, 23 трав. 

2019 р. Ірпінь : Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України, 2019. 

С. 111–113. 

3. Мартиненко В.В. Оптимальна податкова система: проблеми і перспективи 

формування. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. 30-

31 трав. 2019 р. Умань : Уманський національний університет садівництва, 2019. С. 56–

57. 

4. Мартиненко В.В. Наслідки реформування загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в Україні. Облік і оподаткування: реалії та перспективи : 

матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конф, 18-20 квіт. 2018 р. Ірпінь : Університет 

ДФС України, 2018. С. 477–481. 

5. Мартиненко В.В. Оптимізація оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 

Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2018» : матеріали ХІV 

Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 груд. 2018 р. Х. : НТУ «Харківський політехнічний 

інститут», 2018. С. 107–109. 

6. Мартиненко В.В. Проблеми формування інтегрального показника податкової 

безпеки держави. Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матеріали ІІ Всеукр. 

Наук.-практ. інтернет-конф., 15-17 трав. 2017 р. Ірпінь : Університет ДФС України, 

2017. С. 423–427. 

7. Мартиненко В.В. До проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в 

Україні. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах 

глобалізації економіки: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 02 груд. 2017 р. Вип. 

11. Ч. 1 Луцьк: РВВ Луцький національний технічний університет 2017. С. 160–162. 

8. Мартиненко В.В. Забезпечення податкової безпеки України в умовах реформування 

податкової системи. Облік і оподаткування: реалії та перспективи: матеріали Всеукр. 

Наук.-практ. інтернет-конф., 29-31 берез. 2016 р. Ірпінь : Університет ДФС України, 

2016. С. 308–311. 

9. Мартиненко В.В., Палюх О.М. Основні проблеми та напрями державного 

фінансування аграрного сектору економіки. Державне управління і національна безпека: 

зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 29 верес. 2016 р. Київ: ГО «МО «Центр 

аналізу і розвитку освіти та науки», 2016. С. 64–67. 

10. Мартиненко В.В. Шляхи реалізації державної стратегії зміцнення економічної 

безпеки України. Стратегія розвитку України: матеріали всеукр. Наук.-практ. інтернет-

конференції, 15 трав. 2015 р. Ірпінь : Громадська організація «Україна інтелектуальна», 



Національний університет ДПС України, 2015. С. 54–56. 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 1. Член ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» з 2019 р. 

2. Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України з 2018 р. по теперішній 

час. 

 

Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Мазіна Олександра Іванівна 

 

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної діяльності) 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст, спеціальність – облік і аудит. 

 

Тема кандидатської дисертації: «Облік та аналіз фінансового результату в управлінні  суб’єктами  

малого підприємництва» (2007 р.). 

 

Вчене звання: доцент кафедри бухгалтерського обліку (2011 р.). 

  
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 за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Mazina О., Osmyatchenko V., Oliinyk V., Matselyukh N., Ilin V., Orzeł A. (2019). The 

influence of the global technological changes on principles and functions of accounting and 

formation of the organization strategy. Journal of Security and Sustainability Issues. 8(4):  

Р. 631–641. http://doi.org/10.9770/jssi.2019. 8.4(7) (Scopus) 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Мазіна О.І. Економіко-математичне моделювання людського капіталу. 

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: 

зб.наук.пр. К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. Вип.1 (18). С. 40-50. 

2. Мазіна О.І. Значення глобальних принципів управлінського обліку у розвитку 

теорії, практики і професійних компетенцій. Економічний вісник. Серія: фінанси, 

облік, оподаткування. №2, 2018 р. С.83-90. 

3. Мазіна О.І. Глобалізація принципів управлінського обліку. Статистика України. 

№2 (81), 2018 р. [С. 95-101] 

http://doi.org/10.9770/jssi.2019


4. Мазіна О.І., Олійник В.С. Трансформація звітності в умовах глобалізації. 

Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2019. №3. [С. 124–132] 

5. Мазіна О.І. Соціальна місія професійної діяльності фахівців з обліку і аудиту та 

напрями її забезпечення. Scientific Journal «VIRTUS», Issue # 2, May, 2015. С. 224-230. 

 

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

Навчальні посібники: 

1. Мазіна О.І., Сльозко Т.М., Організація обліку : навч. пос. для студ. вищ. навч. 

закл. К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т. 2014. 368 с. (частка автора 9,5 д.а.) Гриф МОНУ 

(лист МОНУ №1/11-1748 від 05.02.2014). 

2. Мазіна О.І. МСФЗ: Короткий курс для практиків. Кол. авт. С.Я.Зубілевич,           

О.І. Мазіна, С.А. Рогозний, О.В. Карпачова, О.О. Дядюн. Х. : ТОВ «ФАКТОР-ДРУК», 

2020. 364 с. 

Монографії: 

3. Мазіна О.І. Базова концептуальна модель управлінської звітності. Дисциплінарна 

матриця управлінської звітності :  монографія. За заг. ред. В.В. Сопко. Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. Ун-т, 2016.  456 с. [С. 43-82]. 

4. Мазіна О.І., Нападовська Л.В. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в 

умовах глобалізації економіки: монографія. Ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 300 с. [С. 123-134]. 

5. Мазіна О.І., Осмятченко В.О., Олійник В.С. Трансформація бухгалтерського 

обліку та вимог до сучасних фіхівців в умовах євроінтеграції. Обліково-аналітичне 

забезпечення субєктів осподарювання в умовах євроінтеграції: монографія. 

Н.М.Позняковська, С.Я.Зубілевич, О.Л.Міклуха та ін. Рівне : НУВГП,2019, 414 с. [С. 

351-363].  

 

5 участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії» 

Міжнародні програми; 

1. Всесвітній банк, Освітньо-наукова програма STAREP 

«Сприяння розвитку обліку, аудиту та звітності в країнах Східного партнерства»  

(2014-2016 рр. - Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Україна.). 

2. PULSAR «Програма державного сектору бухгалтерського обліку та звітності». 

(2020 р.) 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

Відповідальний виконавець НДР кафедри бухгалтерського обліку  «Розвиток  

бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні», номер державної реєстрації 

0116U006540 (термін виконання  з 03. 2016 по 12.2020 р.) з вересня 2017 р. (Протокол 

засідання кафедри №1 від 30.08.2017 р.) 

15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Мазіна О.І. Фахова підготовка з обліку і аудиту: виклики і можливості. 

Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2016 р., 

ОНЕУ, Одеса, 2016. С. 34-45. 

2. Мазіна О.І. Роль професійності у транспарентності фінансової звітності. Розвиток 

обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу : тези виступів Міжнар. наук. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23468684~menuPK:9341867~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html


конф., (Житомир, 20–21 жовтня 2017 р.). Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2017. С. 

114–117. 

3. Мазіна О.І., Олійник В.С. Роль професійних організацій у формуванні фахівців з 

обліку в умовах євроінтеграції. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна 

парадигма в умовах сталого розвитку: збірник матеріалів V Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. 

Василя Васильовича Сопка, 7 грудня 2018 р  К.: КНЕУ, 2018. С. 116-118. 

4. Мазіна О.І., Олійник В. С.Глобальні принципи управлінського обліку як основа 

звіту про управління. Державний фінансовий контроль, незалежний аудит та аналіз: 

проблеми та перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет конференції, 18-20 грудня 2018. С. 85-92. 

5. Мазіна О.І. Зовнішня звітність у світлі принципів управлінського обліку. Збірник 

тез учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю 

СІМА «Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в 

Україні: глобальні виклики – 9.управлінські рішення. 29 березня 2019 р., м. Ірпінь.   

С. 18-20. 

6. Мазіна О.І. Направления обеспечения социальной миссии специалистов по учету и 

аудиту. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D.Экономические 

и юридические науки-№6,2017. С.106-113. 

7. Mazina Oleksandra (and 2 others) The unique opportunities of accounting to Promote 

transparence of Economic Processes. Copernican Journal of Finance & Accouting, 2019, 

volume 7, issue  4, С. 115-125. IC:  Copernican Journal 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України з 2011 р.  

(квиток №3313) 

17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Головним  бухгалтером ТОВ «ЕКО» з вересня 1994 року по вересень 2000 року, 

головним бухгалтером ТОВ «ТЕМО» до 2004 року (за сумісництвом). 

18 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА-ЗАКОН», Договір №9/МСФЗ/17  

від 01.02.2017 р. (з 2017 по 2020 р.) 

 

 

 

 

  



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

 

Рябчук Оксана Григорівна 

 

Кандидат економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством), 

доцент кафедри аудиту та економічного аналізу. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: магістр з менеджменту у сфері оподаткування. 

Спеціальність «Фінанси». 

 

Тема кандидатської дисертації: «Державне регулювання оподаткування доходів населення»            

(2010 р.) 

 
 

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  

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Рябчук О.Г. Напрями вдосконалення контролю за сплатою податку на доходи 

фізичних осіб. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. №2(165). С. 19-23. 

2. Рябчук О.Г. Необхідність оцінки ризиків при виконанні бюджетних програм. 

Формування ринкових відносин в  Україні. 2015. №3(166). С. 15-19. 

3. Рябчук О.Г. Необхідність розвитку та вдосконалення державного фінансового 

аудиту в Україні. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка.). 2016. № 3-4. 

С. 94-100. 

4. Рябчук О.Г. Аналітичні процедури та їх виконання у процесі державного 

фінансового аудиту. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. 

№2. С. 178-184 

5. Рябчук О.Г., Коротаєва І.Р. Особливості та проблеми аудиту грошових коштів у 

касі та на рахунках суб’єкта господарювання у банку. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія : «Економічні науки». 2018. Випуск 29, Частина 2. С. 

181-184.  

6. Рябчук О.Г., Блищик Л.В. Аудит достовірності фінансової звітності: проблеми та 

шляхи їх вирішення. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 18. С. 388-395. 

7. Рябчук О.Г., Матійко О.О. Проблеми організаційно-методичних підходів до обліку 



та аудиту дебіторської заборгованості та напрями їх вирішення. Бізнес інформ.2018. 

№ 5. С. 261-267. 

8. Рябчук О.Г. Оцінка бюджетних програм міністерства охорони здоров’я України та 

напрями підвищення ефективності їх виконання. Причорноморські економічні студії. 

2018. Випуск 33. С. 228-233. 

9. Рябчук О.Г., Коротаєва І.Р Особливості та проблеми аудиту розрахунків з оплати 

праці. Науковий погляд: економіка та управління 2018. № 4 (62). С. 123-133. 

10. Рябчук О.Г., Корнійчук О.О. Проблеми та напрями вдосконалення аудиту 

операцій з основними засобами суб’єкта господарювання. Східна Європа: економіка, 

бізнес та управління. 2019. Випуск 2 (19). С. 392-398. 

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 

1. Рябчук О.Г. Організаційні аспекти державного фінансового аудиту. Аналітично-

контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

економіки : монографія / за заг. ред. А.В. Лісового та Е.В. Кондукової; Університет 

державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2017 р. C. 244-252. 

2. Рябчук О.Г. Оцінка ризиків та аналіз виконання бюджетних програм. Аналітично-

контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

економіки : монографія / за заг. ред. А.В. Лісового та Е.В. Кондукової; Університет 

державної фіскальної служби України. 2017 р. C. 261-278.  

3. Рябчук О.Г. Проблеми податкового контролю податку на доходи фізичних осіб. 

Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів економіки : монографія / за заг. ред.. А.В. Лісового та Е.В. Кондукової; 

Університет державної фіскальної служби України. 2017 р. C. 210-224.  

4. Рябчук О.Г. Оподаткування доходів населення та соціальна справедливість в 

умовах постіндустріальної трансформації суспільства. Податкова діяльність держави 

в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки : монографія 

[Мацелюх Н.П., Максименко І.А., Теліщук М.М. та ін.]. 2018. C. 165–179.  

4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 

1. Каток Вікторія Вікторівна. Тема дисертації: «Макроекономічне прогнозування та 

планування доходів державного бюджету України».Спеціальність 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Захист відбувся 14 червня 

2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Університету державної 

фіскальної служби України. 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри аудиту та 

економічного аналізу «Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики» 

(номер державної реєстрації НДР - 0118U000351;  термін виконання: 2017-2020 рр.) 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір :  

1. № 85820 монографія «Податкова діяльність держави в умовах становлення 

інформаційної постіндустріальної економіки»; 

4. 2. № 82493 стаття «Необхідність розвитку та вдосконалення державного 

фінансового аудиту в Україні»; 



3. № 82494 стаття «Вплив податкових інструментів на рівень доходів населення та 

напрями їх використання»; 

4. № 82495 стаття «Проблеми податкового аудиту податку на доходи фізичних осіб»; 

5. № 80218 стаття «Проблеми співіснування фінансового та податкового обліку в 

Європейському союзі (на прикладі Великобританії)»; 

6. № 79782  стаття «Необхідність оцінки ризиків при виконанні бюджетних програм»  

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Рябчук О.Г. Конспект лекцій вибіркової навчальної дисципліни «Аудит фінансово-

господарської діяльності», 2019 р.; 

2. Рябчук О.Г. Конспект лекцій вибіркової навчальної дисципліни «Організація і 

методика аудиту», 2019 р.; 

3. Рябчук О.Г. Конспект лекцій вибіркової навчальної дисципліни «Державний 

фінансовий аудит», 2019 р. 

4. Рябчук О.Г. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Аудит», 2019 р. 

5. Рябчук О.Г. Конспект лекцій вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні 

стандарти аудиту», 2020 р. 

6. Рябчук О.Г. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту» 2020 р. 

7 Рябчук О.Г. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт 

з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» 2020р. 

8. Рябчук О.Г. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Аудит фінансово-господарської діяльності» 2020 р. 

9. Рябчук О.Г. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» 2020 р. 

10. Рябчук О.Г. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Аудит фінансово-господарської діяльності» 2020 р. 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

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 

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 

- зі спеціальності «Облік і аудит» – Камардіна Дар’я, Шкарупа Ольга, Чуприна Ольга 

(лютий 2016 р.); 

- зі спеціальності «Облік і аудит» – Тушинська Лілія, Матійко Ольга, Перець Марія 

(лютий 2017 р.); 

- зі спеціальності «Облік та оподаткування» – Грищук Тетяна, Сидоренко Анастасія, 

Ковальчук Олеся (лютий 2018 р.); 

- зі спеціальності «Облік та оподаткування» – Розман Андрій (лютий 2019 р.). 

- зі спеціальності «Облік та оподаткування» – Колеснік Анастасія (лютий 2020 р.); 

- з навчальної дисципліни «Організація та методика аудиту» – Матійко Ольга, 

Тушинська Лілія, Бігун Вікторія (лютий 2018 р.); 

- з навчальної дисципліни «Організація та методика аудиту» – Коротаєва Ірина 

(лютий 2019 р.); 

- з навчальної дисципліни «Організація та методика аудиту» – Фішер Наталія, 

Польовик Людмила (лютий 2020 р.). 

2. Робота у складі організаційного комітету/журі І етапу Всеукраїнської студентської 



делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

олімпіади: 

- зі спеціальності «Облік і аудит» (лютий 2016 р., лютий 2017 р.); 

- з навчальної дисципліни «Організація та методика аудиту» та зі спеціальності 

«Облік та оподаткування» (лютий 2018 р.) 

- з навчальної дисципліни «Організація та методика аудиту» та зі спеціальності 

«Облік та оподаткування» (лютий 2019 р.) 

- з навчальної дисципліни «Організація та методика аудиту» та зі спеціальності 

«Облік та оподаткування» (лютий 2020 р.) 

3. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком кафедри аудиту та 

економічного аналізу «Аудитор». 

4. Керівництво студентом, який зайняв призове місце у I турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт – Гожуловський Сергій (грудень 2019 р.)  

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України з 2018 року по 

теперішній час. Членський квиток №3373 

17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Робота на посаді бухгалтера Рокитнянського ПТУ-1 (1994-1999 рр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

 

Паянок Тетяна Миколаївна  

 

Кандидат економічних наук (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент кафедри статистики та математичних 

методів в економіці. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: магістр з обліку і аудиту. 

 

Тема кандидатської дисертації: «Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в 

Україні» (2009 р.) 

 
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 
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Паянок Т.М., Дудко В.С., Параниця Н.В Оцінка взаємодії фінансового і 

промислового секторів України.  Вісник КНТЕУ 2016, № 3. С. 78-89. 

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

3. Паянок Т.М., Савченко А.М. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за 

допомогою економіко-математичних методів. Економіст. 2017. № 3. С. 27-32. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.). 

7. Паянок Т.М. Оцінка та прогноз фінансових результатів підприємства. Вчені 

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


записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: 

Державне управління, том 30 (69). N 2. 2019. С. 243-249 (Index Copernicus Internatio). 

8. 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/ 

9. Паянок Т., Важалюк Ю., 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 

10. 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. 

11. 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 
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наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 

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. (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 

97) (22,2 д.арк. /4,4 др арк.). 

2. Паянок Т.М., Задорожня Т.М. Статистичний аналіз даних: навчальний посібник.  

Ірпінь: Університет  державної  фіскальної  служби  України,  2020. 312 с. (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ»; т. 60) (18,0 д.арк. /16,0 др арк.).. 

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. (16,5 д.арк. /3,3 др арк.). 

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

Краєвський, Т.М.  Паянок; Університет державної фіскальної служби України. – 

Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 380 с. (30 д.арк. /6,0 др арк.). 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

1. Науковий керівник «Методика математичного прогнозування макроекономічних 

показників України» (номер держреєстрації  0115U002734, термін виконання 2015-

2018 рр.). 

2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри управлінського 

обліку, бізнес-аналітики та статистики «Обліково інформаційні інструменти 

управління активізації розвитку суб’єктів господарювання»  (номер держреєстрації  

0119U002482, термін виконання 2019-2023 рр.). 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за 

1. Завідувач кафедри статистики та математичних методів в економіці (2014-2018 рр), 

м. Ірпінь 

2. Заступник завідувача кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики статистики 

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


підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу) / лабораторії / 

іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його 

заступника 

(на  громадських засадах) (2018- квітень 2020 р.  

3. Завідувач кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики статистики (квітень 

2020 р. по теперішній час) 

 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 

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,  навчальний посібник «Митна 

статистика України». 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 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. 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

Керівник постійно діючим студентським науковим гуртком «Аналітик». 

 



16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; Член МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів», м. Київ з 30.07.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Савченко Ала Миколаївна 

 

Кандидат економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством), 

доцент кафедри аудиту та економічного аналізу. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: Економіст. Спеціальність «Облік і аудит». 

 

Тема дисертації: «Державне регулювання корпоративного сектору України в умовах ринкових 

трансформацій» (2016 р.) 

 

 

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 за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Савченко А.М., Салямон-Міхеєва К.Д., Голинська М.І. Аналіз основних економічних 

показників діяльності суб’єктів господарювання (на прикладі молочної галузі). Baltic Journal 

of Economic Studies. 2018. №3. С. 271-276. Міжнародне  фахове видання. URL: 

http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-271-275 (Web of Science). 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Савченко А.М., Пастернак М. М. Теоретичні засади аналізу фінансово-господарської 

діяльності платників податків органами ДФС України. Економічний простір: Збірник 

наукових праць. 2017. №118. С.162-175. Фахове видання. 

2. Савченко А.М., Пастернак М.М. Проблеми аналізу  фінансово-господарської діяльності 

підприємств в податковому контролі. Економіка та держава. 2017. №4. С. 75-78. Фахове 

видання. 

3. Савченко А.М., Паянок Т.М. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за 

допомогою економіко-статистичних методів. Економіст. 2017. №3. С.27-32. Фахове видання.  

4. Савченко А.М., Блищик Л.В. Аналіз рівня податкового навантаження в контексті 

імплементації європейських стандартів у національну економіку України. Економіка та 

держава. 2018. №5. С. 93-97. Фахове видання.  

5. Савченко А.М., Гудим І.А. Порівняльний аналіз податку на прибуток та податку на 

http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-271-275


виведений капітал: сучасні реалії та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №11. 

С.66-70. Фахове видання.  

6. Савченко А.М. Аналіз податкових надходжень у регіональному розрізі. Економіка. 

Фінанси. Право. 2018. №8/1. С. 24-31. Фахове видання. 

7.  Савченко А.М., Блищик Л. В. Аналіз показників балансу з метою попередження 

банкрутства  суб’єкта господарювання. Молодий вчений. 2019. №1 (65). С.501-506.  Фахове 

видання. 

8. Савченко А.М., Матвіюк А.В. Оборотні активи виробничого підприємства в сучасних 

умовах: обліково-аналітичний аспект. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. 

Випуск 6 (23). С. 698-705. Фахове видання. 

9. Савченко А.М., Мироненко Т.В., Романченко О.І. Організаційно-інформаційна модель 

аналізу розрахунків з персоналом: сучасний стан, проблемні аспекти та напрями 

вдосконалення. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 83–87. 

10. Савченко А.М., Олянецька М. С. Особливості аналізу необоротних активів на прикладі 

підприємства ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7457  

11. Савченко А.М., Бурятинський В.В. Концептуальні підходи та проблеми аудиту 

основних засобів  Ефективна економіка. 2019. №12. URL: 

http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/2273 

12. Савченко А.М., Коротаєва І.Р. Аналіз кредиторської заборгованості на прикладі 

підприємства ПАТ «Монделіс Україна». Modern Economics. 2019. № 18(2019). С. 174-180.  

URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-26. 

13. Савченко А.М., Поляков В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку державного 

фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки. 

Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 37. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/113.pdf 
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наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 
1. Савченко А.М. та ін. Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-

господарської діяльності суб’єктів економіки: колективна монографія / за заг. ред. 

А.В. Лісового. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. 346 с. 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри аудиту та економічного 

аналізу «Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики» (номер державної 

реєстрації НДР - 0118U000351;  термін виконання: 2017-2020 рр.) 

 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

Заступник директора з навчально-методичної роботи (з 2020р.) 

http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/2273
https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-26
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/113.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/113.pdf


(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії 

та його заступника 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

1. Авторське свідоцтво  № 89980 на статтю «Аналіз податкових надходжень в 

регіональному розрізі». 

2. Авторське свідоцтво  № 89982 на статтю «Аналіз показників балансу з метою 

попередження банкрутства суб’єкта господарювання». 

3. Авторське свідоцтво  № 80662 стаття «Теоретичні засади аналізу фінансово-

господарської діяльності платників податків органами ДФС України». 

4. Авторське свідоцтво  № 80663 стаття «Аналіз дебіторської заборгованості підприємства 

за допомогою економіко-математичних методів». 

5. Авторське свідоцтво  № 80667 стаття «Аналіз рівня податкового навантаження в 

контексті імплементації європейських стандартів у національну економіку України». 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Савченко А.М. Методичні вказівки до виконання  курсової роботи  з дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності», 2016 р.  

2. Савченко А.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Аналіз в оподаткуванні», 2017 

р. 

3. Савченко А.М. Методична розробка для проведення самостійної роботи «Аналіз в 

оподаткуванні», 2017 р. 

4. Савченко А.М. Методична розробка для проведення практичних робіт «Аналіз в 

оподаткуванні». 2018 р. 

5. Савченко А.М. Конспект лекцій обов’язкової навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми 

навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», Ірпінь, УДФСУ, 2018 р. 

6. Савченко А.М. Методичні рекомендації до проведення  семінарських та практичних робіт 

з  навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». 2019 р. 

7. Савченко А.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  з навчальної 

дисципліни «Фінансовий аналіз». 2019 р. 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; Член Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів з 2018року по теперішній час 

 

 

 

 

 

 



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

 

   Колісник Олена Пилипівна  

Кандидат економічних наук (08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит), доцент по кафедрі аудиту, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку. 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст за спеціальністю «Облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності». 

Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних 

підприємств Кіровоградської області)» (2003 р.) 

 
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 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Колісник О.П., Ганноченко К.М. Формування  облікової  політики  щодо  

розрахунків  з  різними  дебіторами.  «Ефективна економіка»: Електронне наукове 

фахове видання. Вип. 12. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/  

2. Колісник О.П., Коваленко Н.С. Види бухгалтерського обліку: узгодження та 

порівнянність. Електронне наукове фахове видання. Економіка та суспільство. 2017. 

№ 9. URL: http://economyandsociety.in.ua  

3. Колісник О.П., Поліщук М.С. Формування елементів облікової політики щодо 

основних засобів. Електронне наукове фахове видання. Економіка та суспільство. 

2017. № 9. URL: http://economyandsociety.in.ua  

4. Колісник О.П., Замогильна А.В. Грошові потоки: сутність, класифікація та їх 

оптимізація в процесі управління. «Modern Economics», Електронне наукове фахове 

видання з економічних наук №10 (2018), С. 60-65. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/  

5. Колісник О.П., Поліщук М.С. Теоретичні аспекти обліку основних засобів. 

Електронне наукове фахове видання. Економіка та суспільство. 2018.  № 19. 

URL: http://economyandsociety.in.ua 

6. Колісник О.П., Замота І.О. Теоретичні та практичні аспекти обліку і аналізу 

дебіторської заборгованості у сфері інформації та телекомунікацій. «Modern 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://economyandsociety.in.ua/
http://economyandsociety.in.ua/
https://modecon.mnau.edu.ua/
http://economyandsociety.in.ua/


Economics», Електронне наукове фахове видання з економічних наук №15 (2019),       

С. 108-113. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/theoretical-and-practical-aspects-of/  

7. Колісник О.П., Гордієнко Т.В. Облік екологічних витрат у системі управління 

підприємством в умовах сталого розвитку. «Modern Economics», Електронне наукове 

фахове видання з економічних наук №19 (2020), С. 69-75. URL: 

https://modecon.mnau.edu.ua/accounting-for-environmental-costs-in/  

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Колісник О.П. Аудит: навчальний посібник. Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник, К. Д. 

Салямон-Міхєєва. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 312 с. (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 36). 

2. Колісник О.П. Інноваційні навчальні технології в контексті підготовки фахівців з 

обліку і аудиту. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів 

[Текст] : монографія Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. 414 с. (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 70). С. 392-410. 

 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80079 від 06.07.2018 р. 

Науковий твір «Сутність облікової інформації та її нормативно-правове 

забезпечення». 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88642  від 20.05.2019 р. 

Наукова стаття «Концептуальні підходи до формування методичного забезпечення 

судово-бухгалтерської експертизи».  

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88643  від 20.05.2019 р. 

Наукова стаття «Процес формування облікової політики підприємства: теорія і 

практика».  

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91791 від 21.08.2019 р. 

Наукова стаття «Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи». 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91788 від 21.08.2019 р. 

Наукова стаття «Класифікація витрат для потреб внутрішньогосподарського обліку 

зернопереробних підприємств». 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Колісник О.П. Методичні вказівки для проведення практичних занять з 

дисципліни «Облікова політика підприємств та організацій» для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, денної форми навчання. 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» напряму 071 «Облік і 

оподаткування» спеціалізація (варіативна компонента). «Облік і оподаткування 

підприємств (організацій, установ)», «Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні» 

(затв. НМР Університету від 17.10.2019 р. № 7). 

2. Колісник О.П. Методичні  вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни 

«Облікова політика підприємств та організацій» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня, денної форми навчання. Галузь знань 07 

«Управління та адміністрування» напряму 071 «Облік і оподаткування»  спеціалізація 

(варіативна компонента) «Облік і оподаткування підприємств (організацій, установ)», 

«Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні» (затв. НМР Університету від 

17.10.2019 р. № 7).  

https://modecon.mnau.edu.ua/theoretical-and-practical-aspects-of/
https://modecon.mnau.edu.ua/accounting-for-environmental-costs-in/


3. Колісник О.П. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни 

«Облікова політика підприємств та організацій» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня, заочної форми навчання. Галузь знань 07 

«Управління та адміністрування» напряму 071 «Облік і оподаткування»  спеціалізація 

(варіативна компонента) «Облік і оподаткування підприємств (організацій, установ)», 

«Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні» (затв. НМР Університету від 

17.10.2019 р. № 7).  

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт - Дойонко А.М. гр. ОБ-14-1 (2017-2018 н.р.).  

2. Керівник студентського наукового клубу «Дебет-Кредит» з 2016 р. по теперішній 

час (протокол засідання кафедри бухгалтерського обліку від 30.08.2016 р. № 1). 

 

 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та 

аудиторів» 

18 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років. 

ТОВ «Діскавері Хоум» - безоплатне наукове консультування з питань ведення 

бухгалтерського обліку, складання звітності та проведення фінансового аналізу, 2018-

2020 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Титенко Лариса Василівна  

 

Кандидат економічних наук (08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності), доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст. 

 

Тема кандидатської дисертації: «Облік і аналіз виробничих запасів фармацевтичних підприємств» (2012 р.) 

 

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 за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. 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 (0,5 д.а.) Фахове видання 

(Міжнародні наукометричні бази: Web of Science). 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Титенко Л.В. Особливості оцінки запасів у бухгалтерському обліку. Збірник 

наукових праць «Сучасні питання економіки і права». Київського міжнародного 

університету. Серія: економічні науки. Випуск 1 -2 (10 ). Київ. 2016. С. 96 – 102. 

2. Титенко Л.В. Удосконалення формування первісної вартості виробничих запасів. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 

менеджмент. 2017. № 25-2. С. 158–162. 

3. Титенко Л. В. Логістичні принципи формування обліково-аналітичного 

забезпечення стратегічного управління підприємством. Наукове електронне видання 

Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». 2017. URL: 

http://economyandsociety. in.ua/journal/13_ukr/235.pdf 

4. 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. 

5. Титенко Л.В. Інформаційна логістика бізнес-процесів у системі стратегічного 



управління. Наукове електронне видання Мукачівського державного університету 

«Економіка та суспільство». 2018. URL: http://economyandsociety. 

in.ua/journal/16_ukr/77.pdf 

6. 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   

7. Титенко Л.В., Богдан С.В., Мізіренко О.С. Управлінський внутрішній контроль в 

системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Наукове електронне видання 

Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». 2018. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/202.pdf 

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

ризиками податкового консультування. Наукове електронне видання Мукачівського 

державного університету «Економіка та суспільство». 2019. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/ 202.pdf 

9. Титенко Л.В., Богдан С.В. Аналітичне забезпечення оцінки ефективності 

логістичного менеджменту підприємства. Електронний науково-практичний журнал 

«Інфраструктура ринку». 2019. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_ 

2019_ukr/143.pdf 

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Осмятченко В.О., Тесленко Т.І., Герасименко О.М., Титенко Л.В. та ін. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. К.: Простобук, 2017. 552 с. 

2. Tytenko L. Expansion of functions of accounting and analytical support in management of 

the enterprise’s strategic development. Coastal Regions: Problems and Paradigms of Socio-

Economic Development: Collective monograph. Riga, Latvia: Publishing House «Baltija 

Publishing», 2018. P. 488-509. 

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. 

 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри управлінського обліку, 

бізнес-аналітики та статистики «Обліково інформаційні інструменти управління 

активізації розвитку суб’єктів господарювання»  (номер держреєстрації  0119U002482, 

термін виконання 2019-2023 рр.) 

 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Титенко Л.В. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ідентифікація 

ризиків в обліково-аналітичній системі підприємства» для підготовки здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної 

програми «Інжиніринг обліково-аналітичних систем», 2018. 

2. Титенко Л.В. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Ідентифікація ризиків в обліково-аналітичній системі 

підприємства» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і 



оподаткування», освітньо-професійної програми «Інжиніринг обліково-аналітичних 

систем», 2019. 

3. Титенко Л.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Ідентифікація ризиків в обліково-аналітичній системі 

підприємства» 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 

«Інжиніринг обліково-аналітичних систем», 2019. 

4. Титенко Л.В. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Аналітичні 

системи в логістиці» 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 

«Інжиніринг обліково-аналітичних систем», 2018. 

5. Титенко Л.В. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Аналітичні системи в логістиці» 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 «Інжиніринг обліково-аналітичних систем», 2019. 

6. Титенко Л.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Аналітичні системи в логістиці» 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 «Інжиніринг обліково-аналітичних систем», 2019. 

7. Титенко Л.В. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стратегічний 

управлінський облік» 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 «Інжиніринг обліково-аналітичних систем», 2019. 

8. Титенко Л.В. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» 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 «Інжиніринг обліково-аналітичних 

систем», 2019. 

9. Титенко Л.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» 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 «Інжиніринг обліково-аналітичних 

систем», 2019. 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

1. Керівництво магістрантом групи ОМР-17-3 Богданом С.В. з науковою роботою за 

темою «Управління ризиками податкового консультування: обліково-аналітичний 



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 

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» (ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності 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).  

 

17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Досвід практичної роботи за спеціальністю на посадах аудитора, фінансового 

директора, голови правління акціонерної компанії – 28 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

   

Артем’єва (Бідюк) Оксана Олександрівна 

 

Кандидат економічних наук (08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»), доцент кафедри бухгалтерського 

обліку. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: магістр з обліку і аудиту. 

 

Тема кандидатської дисертації: «Облік і аналіз спільних підприємств (на прикладі підприємств целюлозно-

паперової промисловості)» (2016 р.). 

 

 
 

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 
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Артем’єва О.О., Скопень М.М. Автоматизація оподаткування 

загальнодержавними податками на платформі EXCEL. Економіка і суспільство. 2017. 

№13. С. 1501-1507.  Режим доступу до журналу: http: //economyandsociety.in.ua. 

2. Артем’єва О.О. Банківське кредитування АПК: сучасний стан та перспективи 

розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

«Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 21. Ч.1. 2018. С. 

13-19. 

3. Артем’єва О.О., Скопень М.М. Підвищення ефективності застосування системи 

місцевих податків і зборів на платформі інформаційних технологій EXCEL. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». №28. 2018. 

С. 96-102. 

4. Артем’єва О.О. Впровадження стандарту рахунків IBAN як чинник інтеграції 

України у світовий простір. Науковий економічний журнал «Інтелект XXI». №1. 

2020. С. 25-30. Офіційний сайт http://www.intellect21.nuft.org.ua 

5. Артем’єва О.О., Кричфалушій А.І. Система гарантування вкладів як індикатор 

стійкості банківської системи України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

Серія: «Економічні науки». 2020. № 02 (34). С.91-102. 



6. Артем’єва О.О., Бестюк А.М. Вплив кредитних ризиків на розвиток банківської 

системи України в умовах трансформаційних процесів. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». №37. 2020. С. 35-

42. 

7. Артем’єва О.О., Гордієнко Т.М. Депозитний ринок України: сучасний стан та 

тенденції розвитку. Вісник Одеського національного університету. Економіка». Том 

25. Випуск 1 (80). 2020. С. 67-74. 

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1.Монографія «Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів». 

стаття: «Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в умовах 

інтеграції України до європейського простору». Ірпінь: Видавництво Національного 

університету ДПС України, 2016. 427 с. (Ос. внес. С. 247-262). 

2. Монографія «Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія і практика». 

Розділ 3. Теоретичні та практичні засади організації фінансової та облікової 

діяльності підприємств. Стаття: «Нормативно-правове регулювання діяльності 

підприємств: правовий та обліковий аспект». Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. 

Умань: Видавництво Сочінський М.М.». 2017. 243 (ос. внес. С. 137-146). 

 



13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Артем’єва О.О. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу: 

«Облік в банках» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання (2018 р.). 

2. Артем’єва О.О. Методичні рекомендації до проведення самостійної та 

індивідуальної роботи з курсу: «Облік в банках» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми 

навчання (2018 р.). 

3. Артем’єва О.О. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу 

«Облік виконання бюджетів і кошторисів» для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0304 «Право» спеціалізації «Фінансове 

право»  денної та заочної форми навчання (2018 р.). 

4. Артем’єва О.О. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу: 

«Облік зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми 

навчання (2019 р.). 

5. Артем’єва О.О. Методичні рекомендації до проведення самостійної та 

індивідуальної роботи з курсу: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

денної та заочної форми навчання (2019 р.). 

6. Артем’єва О.О. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу: 

«Обліково- інформаційне забезпечення діяльності банку» для підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.030509 

«Облік і аудит» спец. «Інформаційні ресурси в обліку і аудиті» (2018 р.). 

7. Артем’єва О.О. Конспект лекцій з курсу: «Облік в банках» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної 

та заочної форми навчання (2018 р.). 

8. Артем’єва О.О. Конспект лекцій з курсу: «Облік зовнішньоекономічної 

діяльності» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання (2019 р.). 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

1. Голова студентського наукового товариства по кафедрі бухгалтерського обліку 

2013-2020 рр. 

2. Член апеляційної комісії 11 туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Облік і аудит» м. Тернопіль, ТНЕУ-2013-2016 рр.  

3. Член журі  11 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,          

м. Київ, КНТЕУ-2016-2017 рр.  

4. Член журі  1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,            

м. Ірпінь, УДФСУ-2013-2020 рр. 

5. Член журі 1 туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і 

оподаткування», м. Ірпінь,УДФСУ-2013-2020 рр.  

6. Керівництво науковою роботою студентки групи ОБФі-42 Кісельової О., що 

зайняла 1 місце у 1 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Облік і оподаткування», м. Ірпінь, УДФСУ, 2015 р.  



7. Керівництво науковою роботою студентки групи ОБФі-42 Кісельової О., що 

зайняла 2 місце у 11 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Облік і оподаткування», м. Київ, КНТЕУ, 2015 р.  

8. Керівництво роботою студентки групи ОМО-15-1 Тимошкіною Я.Ю. що зайняла 1 

місце у 1 турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і 

оподаткування», м. Ірпінь, УДФСУ, 2015 р.  

9. Керівництво роботою студентки групи ОМО-17-1 Ющенко С., що зайняла 1 місце у 

1 турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і 

оподаткування», м. Ірпінь, УДФСУ, 2016 р. та  6 місце у 2 турі олімпіади 11-

13.05.2016 р., м. Тернопіль, ТНУ. 

10. Керівництво роботою студентки групи ОБФі-14.2 Лазарєвої О., що зайняла 1 

місце у 1 турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і 

оподаткування», м. Ірпінь, УДФСУ, 2017 р., Диплом переможця в номінації «Знавець 

Фінансового обліку» за результатами 2 етапу олімпіади в м. Дніпро від 21 .04 2017 

р.). 

11. Керівництво роботою студентки групи ОМО-17-1 Коваленко Н. що зайняла 1 

місце у 1 турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і 

оподаткування», м. Ірпінь, УДФСУ, 2018 р., Подяка як переможцю номінації 

«Знавець Аналізу господарської діяльності» у 2 турі олімпіади, м. Дніпро 

12. Керівництво роботою студента групи ОБ-16-1, Ласкіна М., що зайняв 1 місце у 1 

турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», 

м. Ірпінь, УДФСУ, 2020 р.  

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; Член міжнародної громадської організації Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів 

(РНБА) 

18 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років. 

Наукове консультування ПП «Спецагромаш» з питань бухгалтерського обліку та 

оподаткування з 2017 р. по теперішній час (довідка вих. №30/09/2018-782 від 

30.09.2018 р.). 

 

 

 

  



 Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

  

Гуріна Наталія Валеріївна  

Кандидат економічних наук (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності), доцент кафедри бухгалтерського обліку. 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст. 

Тема кандидатської дисертації: «Облік та аналіз витрат і доходів підприємств: теорія та методика» (2014 р.). 

  

 

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  

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Гуріна Н.В. Економічна сутність доходів та їх класифікація: проблеми і шляхи 

вирішення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 12 (Ч. 

1). С. 203 – 205.  

2. Гуріна Н.В. Формування облікової політики підприємства щодо витрат і доходів. 

Науковий журнал «Бізнес інформ». 2015. № 8. С. 194 – 199. 

3. Гуріна Н.В., Ющенко С.В. Основні аспекти організації обліку нематеріальних 

активів у сучасних умовах господарювання. Електронне наукове фахове видання 

«Ефективна економіка». 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5339.  

4. Гуріна Н.В., Блищик Л.В. Вплив професійного судження бухгалтера на якість 

фінансової звітності підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. №24. URL : 

http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018, С. 405-411. 

5. Гуріна Н.В., Гудим І.А. Економічна сутність креативного обліку та його 

застосування підприємствами України. Електронне фахове наукове видання «Modern 

Economics». 2019. №15. URL : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/15-2019/hurina.pdf 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5339
http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018
https://modecon.mnau.edu.ua/issue/15-2019/hurina.pdf


3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії 

1. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів [Текст] : 

колективна монографія. Ірпінь: Видавництво  Національного університету ДПС 

України, 2015. 427 с. (особистий внесок 0,7 д.а.) 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

1. Авторське свідоцтво № 80076 на статтю «Формування облікової політики 

підприємства щодо витрат і доходів». 

2. Авторське свідоцтво № 92651 від 08.10.2019 р. на статтю «Організація обліку 

відходів підприємств». 

3. Авторське свідоцтво № 92650 від 08.10.2019 р. на статтю «Класифікація витрат 

підприємства для потреб управління». 

4. Авторське свідоцтво № 92649 від 08.10.2019 р. на статтю «Економічна сутність 

доходів та їх класифікація: проблеми і шляхи вирішення». 

5. Авторське свідоцтво № 92652 від 08.10.2019 р. на автореферат дисертаційного 

дослідження «Облік та аналіз витрат і доходів підприємств: теорія та методика». 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Гуріна Н.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми. 

2. Гуріна Н.В. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми. 

3. Гуріна Н.В. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання. 

14. керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

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 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: студентський клуб 

«Дебет-Кредит» з 2016 року по теперішній час (Протокол засідання кафедри 

бухгалтерського обліку від 30.08.2016 р. №1). 

 



16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та 

аудиторів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Занько Борис Михайлович  

 

Кандидат економічних наук (08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит), доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, доцент кафедри бухгалтерського обліку. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст з обліку і аудиту. 

 

Тема кандидатської дисертації: «Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі» (2001 р.) 

 

 

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 
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Занько Б.М. Проблемні аспекти накопичення в обліку інформації щодо бази 

оподаткування для обчислення загальнодержавних податків і зборів. Економіка та 

суспільство. 2018. № 18. С. 908-914. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-18  

2. Занько Б.М. Проблемні аспекти накопичення в обліку інформації щодо об’єктів та 

баз оподаткування для обчислення місцевих податків і зборів. Економіка та 

суспільство. 2018. № 19. С. 1266-1271. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/189.pdf 

3. Занько Б.М. Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної 

плати за спеціальне використання води. Збалансоване природокористування. 2018.    

№ 1. С. 39-43.  

4. Занько Б.М. Обліково-аналітичне забезпечення обчислення екологічного податку. 

Збалансоване природокористування. 2017. № 1. С. 33-36.  

5. Занько Б.М. Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної 

плати за користування надрами. Збалансоване природокористування. 2016. № 4.          

С. 18-22.  

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 1. Авторське свідоцтво  № 80078 від 06.07.2018 року «Віднесення матеріальних 



загальною кількістю два досягнення; активів до складу основних засобів: проблеми податкового законодавства»;  

2. Авторське свідоцтво  № 91667 від 16.08.2019 року «Обліково-аналітичне 

забезпечення обчислення екологічного податку»; 

3. Авторське свідоцтво  № 91666  від 16.08.2019 року «Бухгалтерський облік як 

джерело інформації для обчислення рентної плати за спеціальне використання води»; 

4. Авторське свідоцтво  № 91665 від 16.08.2019 року «Проблемні аспекти 

накопичення в обліку інформації щодо бази оподаткування для обчислення 

загальнодержавних податків і зборів»; 

5. Авторське свідоцтво  № 91668 від 16.08.2019 року «Проблемні аспекти 

накопичення в обліку інформації щодо об’єктів та баз оподаткування для обчислення 

місцевих податків і зборів». 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Занько Б.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні». 2019.  

2. Занько Б.М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання. 2018.  

3. Занько Б.М. Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуально-

консультаційної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» 

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної 

форми навчання. 2019.  

15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Занько Б.М. Знижки на підприємствах торгівлі. Вісник. Право знати все про 

податки і збори. 2016. № 10. С. 4-12. 

2. Занько Б.М. Комп’ютерні програми: бухгалтерський та податковий облік. Вісник. 

Право знати все про податки і збори. 2016. № 13. С. 4-14. 

3. Занько Б.М. Забезпечення на виплату відпусток: особливості обліку. Вісник. 

Право знати все про податки і збори. 2016. № 19. С. 5-11. 

4. Занько Б.М. Резерв сумнівних боргів: особливості обліку. Вісник. Право знати все 

про податки і збори. 2016. № 23. С. 4-14. 

5. Занько Б.М. Капіталізація фінансових витрат. Вісник. Право знати все про податки 

і збори. 2016. № 26-27. С. 6-17. 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; Член Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів. 

17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Досвід практичної роботи за спеціальністю більше 5 років: 

1. З лютого 1993 р. по жовтень 1994 р. – Державний податковий інспектор ДПІ по 

Шевченківському району м. Києва. 

2. З жовтня 1994 р. по червень 1995 р. – заступник головного бухгалтера ВКНІ 

компанії «Альт». 

3. З січня 1997 р. по листопад 1997 р. – бухгалтер-аналітик ТОВ «Кордьє 

Інтернаціональ ЛТД» 

4. З грудня 1997 р. по  грудень 1998 р. – бухгалтер-експерт Адвокатської контори 

«Фірма Бізнес Лойер». 

5. З січня 1999 р. по  серпень 2003 р. – начальник відділу аудиту ТОВ «Аудиторська 

фірма «М.А.С. Аудит». 



 

Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Міщенко Тетяна Михайлівна 

 

Кандидат економічних наук (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності), доцент кафедри аудиту та економічного аналізу. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст. 

 

Тема дисертації: «Облік і контроль витрат виробництва м’ясопродукції» (2016 р.) 

 

 

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 за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection 

1. Mishchenko T. Influence of subjectivism on the effectiveness of state financial control in the area of 

budget allocation. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Volume 3 Number 5. P. 298-304. Фахове 

видання (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science). 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Міщенко Т.М. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат. 

Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 2016. №10. С. 23-32. 

2. Міщенко Т.М. Удосконалення внутрішнього контролю бюджетної установи. Науковий журнал 

«Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2017. Том 28(67).      

№ 1. С. 129-134. 

3. Міщенко Т.М. Внутрішній аудит якості надання адміністративних послуг. Науково-практичний 

журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 2017. № 7-8. С. 47-54. 

4. Міщенко Т.М. Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг. «Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство». Випуск 17 Частина 2. 2018. 161 с. 

5. Міщенко Т.М. Відповідальність і підзвітність – взаємопов’язані складові внутрішнього 



контролю. Науково журнал,  «Причорноморські економічні студії». 2018.Випуск 26. С. 103-106. 

6. Міщенко Т.М. Теоретико-організаційні засади судово-економічної експертизи контрольованих 

операцій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.2019. №20. С. 292-300. 

7. Міщенко Т.М. Нові підходи до класифікації інформаційного забезпечення судово-економічної 

експертизи. Приазовський економічний вісник 2019. (6) 17. С. 384-390 

3 

 

наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

економіки : монографія за заг. ред. А. В. Лісового та Е. В. Кондукової; Університет державної 

фіскальної служби України. Ірпінь, 2017 р.  346 с.  

7 виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання 

1. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри аудиту та економічного аналізу 

«Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

державного та приватного сектору економіки» (номер державної реєстрації НДР: 0114U002195, 

термін виконання: 2012-2016 рр.) 

2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри аудиту та економічного аналізу 

«Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики» (номер державної реєстрації НДР - 

0118U000351;  термін виконання: 2017-2020 рр.) 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю два досягнення 

1. Авторське свідоцтво №79590 від 05.06.2018 «Удосконалення внутрішнього контролю 

бюджетної установи» 

2. Авторське свідоцтво №82645 від 31.10. 2018 «Відповідальність та підзвітність – взаємопов’язані 

складники внутрішнього контролю» 

3. Авторське свідоцтво №82644 від 31.10. 2018 «Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг».  

4.  Авторське свідоцтво №82643 від 31.10. 2018 «Судово-економічна експертиза у розслідуванні 

схем ухилення від оподаткування» 

5. Авторське свідоцтво №82642 від 31.10.2018 «Influence of subjectivism on the effectiveness of 

state financial controlin the are a of budget all ocation». 

13 наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

1. Міщенко Т.М. Методичні вказівки для організації самостійної та індивідуальної робот з 

навчальної дисципліни «Внутрішній контроль», 2018 р.; 

2. Міщенко Т.М. Методичні вказівки для організації самостійної та індивідуальної робот з 

навчальної дисципліни «Судово-економічна експертиза» 2018 р.; 

3. Міщенко Т.М. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з навчальної експертизи 

«Судово-економічна експертиза» 2018 р. 

4. Міщенко Т.М. Методичні вказівки для організації самостійної та індивідуальної робот з 

навчальної дисципліни «Судові експертизи в оподаткуванні» для підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання. 2019 р. 

5. Міщенко Т.М. Методичні вказівки для організації самостійної та індивідуальної робот з 

навчальної дисципліни «Судові експертизи в оподаткуванні» для підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання. 2019 р. 

6. Міщенко Т.М. Методичні вказівки для організації практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Судові експертизи в оподаткуванні» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня денної та заочної форми навчання. 2019 р. 

7. Міщенко Т.М. Методичні вказівки для організації практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Внутрішній контроль» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 



денної та заочної форми навчання. 2020 р.  

 

  



  



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Остапенко Яна Олександрівна  

 

Кандидат економічних наук (08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності), доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: економіст. 

 

Тема кандидатської дисертації: «Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприємств готельного 

господарства» (2015 р.) 

 

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 за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Остапенко Я.О. Доходи готельного господарства крізь призму статистики. 

Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2 (176). С. 329-337. 

 

2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Остапенко Я.О. Доходи готельного господарства крізь призму статистики. 

Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2 (176). С. 329-337. 

2. Остапенко Я.О., Замота І.О. Моделювання  оптимального  виробництва  продукції  

на  виробничому підприємстві. Математичне моделювання в економіці. 2018. №1. С. 

139 – 151. 

3. 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 

4. 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. 

5. 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. 

3 наявність виданого підручника чи навчального посібника Монографія: 

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


 або монографії 1. Остапенко Я.О., Осмятченко В.О., Шара Є.Ю., Сторожук Т.М. та ін Розвиток 

бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів [Текст] : монографія.  Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2016. 414 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні», 

т. 70). (19,4д.а./1д.а.) 

2. Остапенко Я.О., Паянок Т.М., Лаговський В.В., Краєвський В.М. та ін. Аналітика та 

прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень: монографія: 

ЦП «Компринт», 2019. 426 с. 

Навчальний посібник 

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. (Серія «Податкова та митна справа в Україні»,             

т. 97). 

2. Краєвський В.М., Параниця Н.В., Остапенко Я.О. Фінансова статистика : 

навчальний посібник. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. 308 с. (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 32). 

3. Краєвський В. М., Остапенко Я.О., Параниця Н.В. Статистика:  навчальний  

посібник, Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 218 с. (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ», т. 45). 

 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

1. Відповідальний виконавець НДР «Методика математичного прогнозування 

макроекономічних показників України» (номер держреєстрації  0115U002734, термін 

виконання 2015-2018 рр.). 

2. Відповідальний виконавець НДР «Обліково інформаційні інструменти управління 

активізації розвитку суб’єктів господарювання»  (номер держреєстрації  0119U002482, 

термін виконання 2019-2023 рр.) 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 

1.  Авторські свідоцтва № 94633 від 10.12.2019  Монографія «Аналітика та 

прогнозування соціально-економічних процесів податкових надходжень». 

 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Остапенко Я.О. 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. 

2. Остапенко Я.О. 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. 

3. Остапенко Я.О. 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. 

4. Остапенко Я.О. 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. 

5. Остапенко Я.О. 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. 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукр. студ. олімпіади 

зі статистики (2019 р.): 

1) Коханчук К.- І місце; 

2) Безпелько Т. – ІІ місце; 

3) Лисаченко О. – ІІ місце; 

4) Топтунов Д. – ІІ місце; 

5) Климюк А. – ІІІ місце; 

6) Черепок А. – ІІІ місце. 

2.Робота у складі орг. комітету/журі І етапу Всеукр. студ. олімпіади зі статистики 

2018-2020 р. 

 

 

 

 

  



  



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Сторожук Тетяна Миколаївна 

 

Кандидат економічних наук (08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит), доцент кафедри 

бухгалтерського обліку. 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту:  

1. Економіст з бухгалтерського обліку; 

2. Юрист 

 

Тема кандидатської дисертації: «Облік ТМЦ в сільськогосподарських підприємствах» (1995 р.). 

 

  

 

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 
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Сторожук Т.М. Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності. 

Облік і фінанси. 2016. №2(72). С. 65-70. 

2. Сторожук Т.М. Облікова політика материнської (холдингової) компанії та її 

дочірніх підприємств. Облік і фінанси.  2016. № 3(73). С. 38-43. 

3. Сторожук Т.М. Подання та оприлюднення фінансової звітності: національні та 

міжнародні вимоги. Ефективна економіка. 2017. №5.  

URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5572 

4. Сторожук Т.М., Дружинська Н.С. Інформаційне забезпечення фінансового 

менеджменту підприємств лісового господарства// Фінанси України. 2017. №7 (260). 

С. 102-115. 

5. Сторожук Т.М. Подання та оприлюднення фінансової звітності: національні та 

міжнародні вимоги. Ефективна економіка. 2017. №5.  

URL:http://www.economy.nayka.com.ua електронне видання   

6. Сторожук Т.М. Елементи облікової політики підприємств щодо інших 

необоротних матеріальних активів. Вісник Черкаського університету. Серія  

Економічні науки.2018. № 2. С. 79-87. 



7. Сторожук Т.М., Бурдега К.О Професійне судження бухгалтера при визначенні 

складу необоротних матеріальних активів в світлі гармонізації з МСФЗ.  Бізнес 

Інформ. 2018. №3. С.271-275. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_3_43. 

8. Сторожук Т.М. Звіт про рух грошових коштів як інформаційне джерело 

управління грошовими потоками підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 235–240. 

URL: http: doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-235-240. 

9. Сторожук Т.М., Коротаєва І.Р. Консолідація фінансової звітності: зарубіжний 

досвід та вітчизняні проблеми Причорноморські економічні студії. 2019.  Вип. 38(2).  

С. 137-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_38%282%29__29. 

10. Сторожук Т.М., Дойонко А.М. Особливості складання фінансової звітності в 

країнах «великої сімки». Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 2 

(19). С. 398-403. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/19-2019.  
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наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Сторожук Т.М. Облікова політика підприємства: навчальний посібник. Ірпінь: 

Національний університет ДПС України, 2015. 240 с. 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/409. 

2. Сторожук Т.Н., Осмятченко В.О., Мискін Ю.І., Мацелюх Н.П. та ін. 

Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: теорія та 

практика: монографія.; за заг. ред. В.О. Осмятченка. 2-ге вид. перероб. та доп. К.: 

УДФСУ, 2016. 389 с. 

3. Сторожук Т.М., Осмятченко В.О., Шара Є.Ю. та ін. Розвиток бухгалтерського 

обліку в умовах інтеграційних  процесів: монографія Ірпінь: Університет ДФС 

України, 2016.  414 с. (частка автора: щодо креативності в обліку С. 82-108). 

4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 

Дружинська Наталія Сергіївна (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 2018 р.) 

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 

 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Сторожук Т.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни   «Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами» для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань  07 

«Управління та адміністрування» спеціальність (напрям підготовки)    071   «Облік та 

оподаткування» спеціалізація  «Облік і оподаткування підприємств (організацій, 

установ)», «Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні», 2018 р. 

2. Сторожук Т.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни   «Консолідація 

фінансової звітності» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського)рівня  денної та заочної форми навчання галузь знань  07 

«Управління та адміністрування» спеціальність (напрям підготовки)    071   «Облік та 

оподаткування» спеціалізація  «Облік і оподаткування підприємств (організацій, 

установ)», 2018 р. 

3. Сторожук Т.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Консолідація 

фінансової звітності» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня (денної та заочної форми навчання) галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-235-240
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74584
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_38%282%29__29
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/409


оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю», 2018 р.  

 4. Сторожук Т.М. Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Звітність 

підприємств» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

денної та заочної форм навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» варіативні компоненти «Облік і аудит 

підприємницької діяльності», «Облік і контроль в організаціях та установах 

державного сектору економіки», «Податковий контроль та аудит», «Аудит державних 

фінансів», «Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні», 2019 р.  

5. Сторожук Т.М. Методична розробка до проведення семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (денної та заочної форми 

навчання) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік 

і оподаткування» спеціалізація «Облік і оподаткування в управлінні 

підприємницькою діяльністю», 2018 р. 

6. Сторожук Т.М. Методична розробка до організації самостійної  роботи з 

навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності»  для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (денної форми навчання) 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування» спеціалізація «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою 

діяльністю», 2019 р. 

7. Сторожук Т.М. Методична розробка до організації самостійної  роботи з 

навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (заочної форми навчання) 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування» спеціалізація «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою 

діяльністю», 2019 р. 

8. Сторожук Т.М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Звітність підприємства» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня  (денної та заочної форми навчання) галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

спеціалізація:  «Облік і оподаткування підприємств (організацій, установ)», 

«Державний аудит», «Державний фінансовий контроль», «Інформаційні ресурси в 

обліку і оподаткуванні», «Бізнес аналітика та інформаційні ресурси обліку», 

«Податкове консультування», 2019 р. 

9. Сторожук Т.М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять «Облік 

і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня (денної та заочної форми навчання) галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійна програма «Облік і 

оподаткування», 2020 р. 

10. Сторожук Т.М. Методичні рекомендації до організації самостійної та 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни  «Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» для підготовки здобувачів вищої освіти першого 



(бакалаврського) рівня  денної  форми навчання галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» спеціалізація:  «Облік і 

оподаткування підприємств (організацій, установ)», «Інформаційні ресурси в обліку і 

оподаткуванні», 2020 р.  

11. Сторожук Т.М. Методичні рекомендації до проведення самостійної та 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма:  

«Облік і оподаткування підприємств (організацій, установ)», «Інформаційні ресурси в 

обліку і оподаткуванні», 2020 р. 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Член  міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та 

аудиторів» 

17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Стаж практичної роботи 5 років (заступник головного бухгалтера Кам’янець-

Подільського комбінату хлібопродуктів 1986-1991 рр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Член групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ННІ обліку, аналізу та аудиту) 

 

Мискін Юрій Ігорович 

 

Кандидат економічних наук (08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)), доцент кафедри бухгалтерського обліку 

 

Кваліфікація згідно з документом про вищу освіту: магістр з обліку і аудиту. 

 

Тема кандидатської дисертації: «Аналітичне забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських 

підприємств» (2010 р.) 

 

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 
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України 

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. 

2. Мискін Ю.І. Сутність фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики. 

Економіка та держава. 2018. № 4. С. 79-82. 

3. Мискін Ю.І. Сутність бюджетної політики. Сталий розвиток економіки. 2018. № 2. 

С. 195-205. 

4. Мискін Ю.І. Діалектика фіскальної соціології: від амбівалентності до синергетики.  

Облік і фінанси. 2018. № 2 (80). С. 89-95. 

5. Мискін Ю.І. Теоретико-організаційні основи бюджетної політики. Проблеми 

системного підходу в економіці. 2018. № 2 (64). С. 82–86. 

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. 

7. Мискін Ю.І., Мацелюх Н.П. Оцінка ефективності бюджетної політики України в 

контексті забезпечення екологічних, економічних та соціальних стандартів розвитку 

[Текст]. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія 



Економічні науки. 2019. № 3 (135). С. 18-26. 
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наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

Монографії: 

1. Осмятченко В.О., Мискін Ю.І., Мацелюх Н.П. та ін. Бухгалтерський облік в умовах 

застосування інформаційних технологій: теорія та практика : монографія. 2-ге вид 

перероб. та доп.; за заг. ред. В.О. Осмятченка. К. : УДФСУ, 2016. 389 с. 

2. Мискін Ю.І. та ін. Інформаційні технології прийняття управлінських рішень при 

плануванні податкових надходжень в Україні : монографія. [кол. авторів]; за ред. д.е.н., 

професора С.П. Ріппи. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарн «Рута», 2016. 156 с. 

3. Мискін Ю.І. та ін. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки 

України: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія. За заг. ред. В. К. 

Савчука. К.: ЦП «Компринт», 2017. 366 с. 

 

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

Відповідальний виконавець НДР «Обліково інформаційні інструменти управління 

активізації розвитку суб’єктів господарювання»  (номер держреєстрації  0119U002482, 

термін виконання 2019-2023 рр.) 

 

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 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, податковий аудит та бізнес-аналітика», 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, податковий аудит та бізнес-аналітика», 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, податковий аудит та бізнес-аналітика», 2018. 

16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; З 2016 року асоційований член Ради молодих вчених при МОН. 

З 2014 року і до теперішнього часу – Голова ради ГО «Україна інтелектуальна». 

 

 

Директор ННЦ організації 

освітнього процесу              Л. ВИННИЧЕНКО-КУМКОВА 


