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ЧАСТИНА 1 

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ 

1. Наукові школи кафедри та їх розвиток. 

Становлення і початок розвитку наукової школи бухгалтерського обліку співпадає у часі 

з першими роками функціонування Київського комерційного інституту. Певне прискорення 

процесу її формування відбулося з утворення в 1944р. кафедри бухгалтерського обліку, яку 

упродовж 30 років очолював видатний вітчизняний науковець д. е. н., професор 

П.П. Німчинов. Саме він став наставником плеяди багатьох провідних українських вчених зі 

світовим ім’ям, що прославили вітчизняну економічну науку: Чумаченко М.Г., 

Мельничук Г.М., Кузьмінський А.М., Самборський В.І., Литвин Ю.Я., Сопко В.В. та інші. 

Подальший значний розвиток наукової школи та активації науково-освітньої роботи 

відбувався при іншому його учні – д. е. н., професорі А.М. Кузмінському, який завдяки 

видатним організаційним здібностям, зумів зосередити в науковій школі бухгалтерського 

обліку значний науковий потенціал, що і сприяло подальшому зростанню в межах науково-

освітньої школи обліку цілої плеяди докторів і кандидатів економічних наук та підвищенню 

рівня професійної підготовки професорсько-викладацького складу факультету обліку та 

податкового менеджменту в цілому. 

Саме д. е. н., проф. А.М. Кузьмінському, д. е. н., проф. В.В. Сопко та к. е. н., проф. 

В.І. Єфименку, які були вихованцями та згодом членами кафедри, належить перша редакція 

(1994 року) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що 

був прийнятий 16 липня 1999 року.  

Подальшому розвитку науково-освітньої школи обліку сприяє активна науково-дослідна 

робота колективу кафедри під керівництвом завідувача кафедри д. е. н., проф. М.М. Шигун, 

зокрема, за період 2014-2021 рр. викладачами кафедри виконано 8-м науково-дослідних робіт 

теоретико-методологічного та науково-практичного спрямування із залученням приватного 

фінансування та за держзамовленням. 

У 2010 році на базі кафедри створено науково-дослідний Інститут обліку, під 

керівництвом з 2010 року - д. е. н., проф. Остап’юк Н.А., а з 2021 року – д. е. н., проф. 

Озеран А.В. 

Неоціненну допомогу у здійсненні та пропагуванні науково-освітньої діяльності 

облікової школи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» надають суспільні професійні 

організації, асоціації та періодичні видання облікового спрямування, що, за сьогоднішніх 

умов, є не тільки справжніми ентузіастами облікової справи, а й міцним ланцюгом між теорією 

і практикою облікової науки. 

Серед найсуттєвіших наукових результатів представників наукової школи 

бухгалтерського обліку слід виокремити такі: 

– науково обґрунтовані та розвинуті теоретичні засади та методологічні положення 

основних складових національної системи бухгалтерського обліку промислових підприємств 

і організацій, в умовах трансформаційних змін вітчизняної економіки на зламі ХХ ст.; 

– сформовані методичні та організаційні облікові підходи в межах процесу 

стандартизації вітчизняного бухгалтерського обліку з метою гармонізації його положень до 

загальноприйнятих в світі; 

– розбудовані теоретичний базис та методологічний інструментарій аудиту в Україні в 

умовах перебудови вітчизняної економічної  системи на засадах ринкових відносин та 

євроінтеграції; 

– опрацьовані організаційні положення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу 

господарської діяльності з урахуванням інформаційно-комунікативного середовища; 

– розвинуті підходи до оперативного обліку як підґрунтя обліково-контрольно-

аналітичної системи управління економічними суб’єктами; 

– розбудовані теоретичні засади, методологічний інструментарій та методичні підходи 

стратегічного обліку та аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 
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– сформовані основні положення обліково-аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами господарювання з метою підтримання їх економічної безпеки в мінливому 

конкурентному середовищу; 

– розвинуті теоретичні, методологічні та прикладні аспекти бухгалтерського 

обліку,  контролю та аналізу діяльності економічних суб’єктів в умовах розвитку інноваційно-

інвестиційних механізмів економіки. 

За останні 20 років в межах наукової школи бухгалтерського обліку було підготовлено 

близько 40 докторів економічних наук та 340 кандидатів економічних наук. 

2. Пріоритетні напрями наукових досліджень кафедри. 

Пріоритетними напрямами сучасних наукових досліджень кафедри виступають 

наступні: 

– теорія, методологія, методика та організація обліку, аналізу, контролю / аудиту 

активів, капіталу, зобов’язань, витрат / видатків, доходів, фінансових результатів; 

– процеси, технології, інструменти та процедури систем обліку, аналізу, контролю / 

аудиту; 

– історія та перспективи розвитку теорії, методології й організації обліку, аналізу, 

контролю / аудиту (передумови, етапи, тенденції, парадигми, концепції, гіпотези, постулати, 

принципи, стандарти, категорії, понятійний апарат); 

– складання і подання фінансової та податкової звітності за даними обліку, її аналіз, 

контроль / аудит; 

– розвиток нових типів звітності – соціальної, інтегрованої, зі сталого розвитку, з 

управління, з ринкової вартості компаній, щодо людського та інтелектуального капіталу тощо; 

– застосування та вдосконалення міжнародних і національних стандартів (положень) 

бухгалтерського обліку та контролю / аудиту в Україні і світі, їх гармонізація, інтеграція, 

адаптація і трансформація; 

– уніфікація обліку, звітності, аналізу, контролю / аудиту (принципи, стандарти, 

нормативи, правила, технології, інструменти і процедури) в різних країнах; 

– облікове, контрольне, аналітичне забезпечення процесу управління господарською 

діяльністю підприємств, установ і організацій на макро- і мікроекономічному рівнях 

(розробка, формування, регулювання, структура, склад, обсяг, періодичність, документообіг, 

регламентація, облікова політика, звітність); 

– моделювання об’єктів та процесів обліку, аналізу та контролю / аудиту (виявлення, 

обґрунтування, визнання, оцінка, структура, принципи, методи, положення); 

– теорія та методика оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, розвиток 

методів податкового планування; 

– історія, сучасний стан і перспективи розвитку професії та професійної етики 

бухгалтера, аудитора, ревізора, контролера, аналітика; 

– міжпредметні зв’язки обліку, аналізу, контролю / аудиту та оподаткування в системі 

сучасних наук. 

3. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі. 

3.1. Інформація про науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок 

державного бюджету (у тому числі НДР молодих вчених). 

Немає. 

3.2. Інформація про ініціативні науково-дослідні роботи, що виконуються у межах 

робочого часу викладачів. 

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу 

Назва ініціативної НДР: Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах сталого розвитку економіки 
Номер державної реєстрації: № 0118U004020 
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Науковий керівник: д. е. н., професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу 

Шигун М.М. 
Етап (вказати чи тема завершена, перехідна, який рік виконується): завершена. 

Термін виконання: з січня 2018 р. по грудень 2022 р. 

Наукові результати (вказується, що розроблено, досліджено, доведено, оцінено тощо та яке це 

має значення для економіки та розвитку науки), отримані у звітному періоді (для 

перехідних тем) / за весь період виконання роботи (для завершених тем) - до 20 рядків 

тексту: 

Кількість публікацій по темі за звітний період (для перехідних тем) / за весь період виконання 

(для завершених тем): 28/37,51 за 2022 к.р. 

Кількість захищених дисертацій за темою дослідження за звітний період (для перехідних тем) 

/ за весь період виконання (для завершених тем):  

кандидатські -_; 

докторські - _. 

3.3. Інформація про госпдоговірні науково-дослідні роботи та вітчизняні гранти. 

Немає 

3.4. Інформація про наукові гранти, за якими працювали науковці кафедри, що 

фінансувались закордонними організаціями. 

За винятком проектів розвитку потенціалу вищої освіти та академічної мобільності, 

наприклад, інфраструктурні гранти Еразмус+ тощо. Інформація має корелювати з 

даними таблиці 12 частини 2 звіту 

Немає 

4. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність кафедри, 

в тому числі впровадження результатів наукових досліджень. 

Для підготовки матеріалів для проведення державної атестації Університету у частині 

провадження наукової (науково-технічної) діяльності просимо за наявності навести важливу 

інформацію про результати проведених маркетингових досліджень щодо просування 

отриманих результатів НДР на український та світовий рівні, визначити потенційних 

замовників, навести перелік реальних замовників, з якими вже встановлено попередні 

договірні відносини. 

Представники кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу увійшли до складу 

організаційного комітету Міжнародної конференції «Економічна безпека у глобальному 

середовищі (ESGE-2022)», яка була організована Київським національним економічним 

університетом імені Вадима Гетьмана  (Київ, Україна) 29-30 червня 2022 року, а викладачі 

кафедри прийняли активну участь в ній. Метою конференції було ознайомлення світової 

наукової спільноти з надзвичайно важливим внеском України у боротьбу за свободу, 

незалежність та демократію у контексті розбудови глобальної економічної безпеки. 

Кафедра бухгалтерського обліку та консалитнгу разом з іншими кафедрами факультету 

обліку та податкового менеджменту забезпечила проведення панельної дискусії «Фінансовий 

моніторинг: освіта та практика» на Х Міжнародному бізнес-форумі «Наука-Бізнес-освіта: 

стратегічне партнерство», який проходив у Київському національному економічному 

університеті імені Вадима Гетьмана  (Київ, Україна) 23 листопада 2022 року. Метою цього 

заходу було обговорення дієвих форм партнерства факультету зі стейкхолдерами 

(представниками державних установ та бізнесу). 

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу взяли участь в організації та 

роботі VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін», яка проводилася 

факультетом обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана  (Київ, Україна) 08 грудня 2022 року. Метою конференції 

була оцінка впливу глобальних економіко-політичних зрушень на облік, аналіз, аудит, 
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оподаткування й фінансовий моніторинг в Україні для обґрунтування напрямів їх 

подальшого розвитку.  
Викладачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу розробили навчальний 

посібник «Основи бухгалтерського обліку та економіки підприємства», який використовується 

для підготовки до атестації на здобуття кваліфікації аудитора за предметом «Основи 

бухгалтерського обліку та економіки підприємства», затверджений рішенням Комісії з 

атестації ОСНАД. Цей посібник можуть використовувати центри підготовки, які мають право 

проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання 

аудиторів. 

Представники кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Коршикова Рината 

Сергіївна та Озеран Алла Володимирівна співпрацюють з Державною навчально-науковою 

установою «Академія фінансового управління» (ДННУ «Академія фінансового управління») 

та є членами робочої групи науково-дослідної роботи «Облік і аналіз як функції управління 

державними підприємствами в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності». 

У 2022 році викладачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Бондар Микола 

Іванович, Шигун Марія Михайлівна, Бірюк Олена Григорівна, Кругла Марина Миколаївна, 

Лежненко Людмила Ігорівна, Марчук Ульяна Олександрівна, Остапюк Наталія Анатоліївна, 

Примаченко Олена Леонідівна, Сташенко Юлія Вікторівна отримали Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір №114161 «Основи бухгалтерського обліку та економіки 

підприємства» дата реєстрації 12 серпня 2022 року (CR0215120822). 

У 2022 році викладач кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Чук Олена 

Вікторівна отримала Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112357 «The 

organization of analytical procedure for assessing the tax efficiency of the company according to the 

financial statements for digitization» 14 березня 2022 року. 

У 2022 році викладач кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Сташенко Юлія 

Вікторівна отримала Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №114474 від 

25.08.2022 року наукового характеру «Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Податковий менеджмент та комплаєнс» за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

5. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями. 

Надати у текстовому вигляді загальну інформацію про стан міжнародного наукового 

співробітництва кафедри, характеристику його основних напрямків, приклади успішної 

реалізації та перспективи розвитку. Інформація має корелювати з даними таблиці 11 частини 

2 звіту. 

Здобувачі факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спеціальності «Облік і 

оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», мають можливість отримання подвійного 

диплому в рамках реалізації договору про подвійні дипломи між ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Вищою Сопотською 

Школою (Польща) (безстроковий договір від 14.06.2016 року). 

Здобувачам факультету обліку та податкового менеджменту, які навчаються за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» зараховується 7 (сім) іспитів за кваліфікацією 

СІМА з отриманням ними відповідного ступеня (бакалавра або магістра). Магістри з 

бухгалтерського обліку і оподаткування акредитовані CIMA (Chartered Institute of Management 

Accountants) і можуть безпосередньо вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації 

CIMA на основі акредитаційного сертифікату для бакалаврів та магістрів від 15.02.2017р. 

Також для студентів факультету є можливість отримати автоматичні заліки по певних 

предметах фундаментального рівня кваліфікації АССА (Асоціація Присяжних 

Сертифікованих Бухгалтерів – Велика Британія) на основі акредитаційного сертифікату для 

магістрів від 29.04.2016р. та акредитаційного сертифікату для бакалаврів від 29.04.2017р. 

https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/
https://kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/Double_diploma/
https://kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/Double_diploma/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/
https://kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/cimachinof/
https://kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/cimachinof/
https://kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/oefacca/
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В.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу професор Шигун Марія 

Михайлівна була направлена до м. Бремен (м. Бремен, Німеччина) з 20 червня 2022 р. по 

17 липня 2022 р. для викладання у Літній школі 2022 на факультеті Бізнес навчання та 

економіки Університету Бремену. На період відрядження професору Шигун Марії Михайлівні 

ставляться наступні завдання: 

1) прочитати курс лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів та 

докторантів на факультеті бізнес навчання та економіки Університету Бремену; 

2) продовжити наукову співпрацю у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування; 

3) визначити можливості спільних наукових публікацій з бухгалтерського обліку, 

аудиту та оподаткування; 

4) продовжити можливості забезпечення академічної мобільності студентів та 

викладачів КНЕУ; 

5) визначити можливості розробки і реалізації спільних наукових проектів у сфері 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування; 

6) підтримувати взаємозв’язки для співпраці КНЕУ з Університетом Бремену на рівні 

профілюючих облікових кафедр. 

Професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Бірюк Олена Григорівна та 

доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Коршикова Рената Сергіївна 

проходили наукове стажування за V Міжнародною програмою «Нобелівські Лауреати: 

Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та 

Трансформації Оточуючого Світу» у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, 

Єрусалимі та Пекіні з 24 червня 2022 року по 20 серпня 2022 року і отримали Міжнародний 

Сертифікат на 180 годин або 6 кредитів, в якому зазначено отримання Міжнародного 

освітнього гранту №IEG/W/22/03/08, а також Присвоєння кваліфікації Міжнародного 

Викладача & Старшого Дослідника 

Доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Марчук Ульяна Олександрівна 

була направлена на стажування за програмою стипендій в рамках Національної Комісії 

Польщі у справах ЮНЕСКО у Варшавському університеті наук про життя на період з “01” 

грудня 2022 року по “31” січня 2023 року. Мета стажування: прийняти участь у навчальному 

процесі, вивчити особливості методики проведення занять; обмін досвідом з фахівцями 

університету; вивчити особливості обліку та оподаткування Польщі; ознайомитись з системою 

підтримки взаємозв’язків університету з його випускниками, представниками бізнесу та 

держави; ознайомитись з організацією наукової діяльності університету та технічним 

забезпеченням освітнього процесу в університеті, вивчити вимоги до наукових робіт 

(дисертацій, магістерських робіт, наукових публікацій). 

У 2022 році кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу продовжила 

співробітництво з: 

1) Гданським університетом (Польща, Гданськ) щодо спільної наукової діяльності та 

розробки дисциплін, підручників, підготовки спільних наукових публікацій (договір від 

16.10.2021 року, термін дії - безстроковий); 

2) «HAXHI ZEKA» університет (Косово, Печ) щодо спільної наукової діяльності, підготовки 

спільних наукових публікацій (договір від 01.04.2021 року, термін дії - безстроковий). 

3) «ARTIFEX» університет (Румунія, Бухарест) щодо спільної наукової діяльності, 

підготовки спільних наукових публікацій (договір від 08.05.2020 року, термін дії -  

безстроковий); 

4) Коледжем Державного Університету Вашингтон (США) щодо співпраці та курсів 

вебінарів з організації міжнародного бізнесу (договір від 27.09.2020 року, термін дії - 

безстроковий); 

5) Вашингтонським Державним Університетом (США) щодо співпраці та спільного онлайн-

курсу «Міжнародного бізнесу та глобального лідерства» (меморандум про співпрацю від 

02.12.2021 р., термін дії – безстроковий); 

https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/gfgfg0393939393/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/dsdlcnfh62828/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/gdgdggd484848484884/
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6) Освітнім фондом «Міжнародний бухгалтерський тренінговий центр» (Вірменія) щодо 

організації наукової та освітньої співпраці (договір від 16.04.2019 р., термін дії – 

безстроковий); 

7) Познанським економічним університетом (Польща, Познань) щодо спільної наукової 

діяльності: спільна розробка підручників, посібників, навчальних програм, викладання 

навчальних дисциплін (договір від 09.06.2017 року, термін дії –до 09.06.2022 року); 

8) Краківським економічним університетом (Польща, Краків) щодо спільних наукових 

досліджень, публікацій, підготовки кадрів (договір від 17.11.2015 року, термін дії – 

безстроковий); 

9) Університетом Бремена (м. Бремен, Німеччина) щодо участь у літній школі Університету 

Бремена, проведення спільного наукового дослідження (угода від 26.02.2009 року, термін 

дії – безстроковий). 

У 2022 році була продовжена співпраця із Центром реформування фінансової звітності 

Світового банку щодо проекту: 

 «Укріплення аудиту та фінансової звітності в країнах Східного партнерства» (STAREP). 

Проект STAREP Центру реформування фінансової звітності Світового банку щодо 

удосконалення системи вищої та професійної освіти з обліку і аудиту на основі обміну 

досвідом країн світу; 

 PULSAR. Співробітництво з питань освіти в сфері бухгалтерського обліку в державному 

секторі (EduCoP) щодо удосконалення системи вищої та професійної освіти з обліку і 

аудиту в державному секторі на основі обміну досвідом країн світу; 

 «Укріплення аудиту та фінансової звітності в країнах Східного партнерства» (STAREP).  

Проект STAREP Центру реформування фінансової звітності Світового банку щодо  

розробки стандартів освіти з підготовки фахівців з обліку і аудиту згідно МСО. 

6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів. 

Інформація надається у довільній формі за результатами виконання НДР. 

Немає. 

7. Застосування нових наукових, науково-технічних знань у навчальному процесі. 

Інформація надається у довільній формі 

У 2022 році кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу продовжує співпрацю з 

професійними організаціями у сфері обліку, фінансів, аудиту та контролю, зокрема з 

Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ), яка є громадською 

професійною саморегульованою, некомерційною організацією, метою діяльності якої є 

відстоювання інтересів представників бухгалтерської та аудиторської професій. Серед 

пріоритетів ФПБАУ: підвищення рівня професіоналізму фахівців-обліковців, поліпшення їх 

іміджу в суспільстві та покращення якості послуг, що надаються ними. Співпраця з ФПБАУ 

відкриває для викладачів та студентів такі можливості як: підвищення рівня професійної 

освіти шляхом проходження підвищення кваліфікації та стажування; отримання сертифікат 

DipIFR (Rus) АССА; приймання участі у спільних (КНЕУ-ФПБАУ) конференціях, семінарах 

та круглих столах з актуальних питань обліку, аудиту, аналізу, оподаткування; приймання 

участі у розробці й впровадженні стандартів і найкращих практик у сфері бухгалтерського 

обліку і аудиту 

Для активізації наукової і професійної мобільності студентів кафедрою бухгалтерського 

обліку та консалтингу проведено наступні заходи: 

– лекції за програмою віртуальної мобільності-глобальний клас (Global Classroom) 

«Міжнародні відносини та глобальні лідерство»; 

– англомовний Discussion cases WSU-KNEU в межах дисципліни «Публічних фінансів та 

оподаткування»; 

– курс "International Relations and Global Leadership"; 

https://cfrr.worldbank.org/programs/starep
https://cfrr.worldbank.org/programs/pulsar
https://cfrr.worldbank.org/programs/starep
https://kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/pppppprrrrrrrttttt/fedfefdfd6666699999/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/lslsls9999999999/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/.x.x.x0484848444/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/mcmcmcmcm33333/
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– зустрічі студентів ФОПМ з головою Представництва Асоціації присяжних сертифікованих 

бухгалтерів (АССА); 

– онлайн курс “Fraudulent Financial Reporting: Realization, Prevention, and Detection”; 

– інтернет гра CIMA Business Game-2022; 

– курс лекцій «Інформаційні системи підприємства: характеристики, стратегії 

впровадження, проект впровадження». 

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу отримала сертифікат від 

ТОВ  "МАСТЕР:СТРІМ", що підтверджує її статус Сертифікованого центру Академії 

MASTER-рішень та надає право проведення навчання користувачів програмної платформи 

MASTER. 

Результати НДР викладачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу оприлюднені 

в таких навчальних працях, які використовують у учбовому процесі: 

1. Навчальний посібник для підготовки до атестації на здобуття кваліфікації аудитора. 

Під заг. ред. д.е.н., проф. М.І. Бондаря, д.е.н., проф. М.М. Шигун. Київ : КНЕУ, 2022. 396 с. 

ISBN 978-966-926-405-3 

2. Поведінкова економіка: від теорії до практики: міждисциплінарний навчальний 

посібник. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. Трускавець: 

ПОСВІТ, 2022, 408 с. 

3. Ексабайтова економіка: підручник. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., 

к.техн.н., доц. Шульжика Ю.О. Трускавець: ПОСВІТ, 2022, 292 с. 

8. Підготовка наукових кадрів. 

Інформація надається у довільній формі. 

Надати за наявності перелік захищених кандидатських та докторських дисертацій. 

Немає 

9. Результативні показники наукових та науково-технічних робіт. 

Надати перелік створеної науково-технічної продукції (та зазначити за наявності її 

впровадження у виробництво та навчальний процес): 

– нових технологій 

– методів, теорій 

– інше. 

Інформація має корелювати з пунктами 10.2, 10.4.6 частини 4 звіту. 

Немає. 

10. Наукова робота студентів. 

Інформація надається у довільній формі. 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки для студентів та молодих вчених. 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки для студентів та молодих вчених. 

До участі в роботі 89-ї щорічної студентської наукової конференції за міжнародною 

участю «ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

УКРАЇНИ», яка проводилась 20 травня - 04 червня 2022 року, викладачами кафедри 

бухгалтерського обліку та консалтингу здійснено керівництво науковою роботою 20 студентів 

ІІ-V курсів, за результатами якої підготовлені доповіді для прийняття участі у конференції. 

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу проводила засідання 27 травня 2022 року за 

платформою «Актуальні проблеми розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку та 

звітності», модератор – к. е. н., професор Бірюк О.Г.: 

- Секція 1. Сучасні моделі обліку та звітності в контексті інноваційного розвитку (науковий 

керівник – к. е. н,, професор Бірюк О.Г.); 

- Секція 2. Системи і методи управлінського обліку та фінансового менеджменту (науковий 

керівник – к. е. н,, доцент Коршикова Р.С.); 

- Секція 3. Бізнес-консалтинг та аутсорсинг в бухгалтерському обліку (науковий керівник 

– к. е. н., доцент Кругла Марина Миколаївна). 

https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/ncncnchfh88848484444/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/ncncnchfh88848484444/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/kdk77202020202020/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/kdkdncjfh7758585/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/kdkdncjfh7758585/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/904848484hdhdhdbchfhfhfhf/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/904848484hdhdhdbchfhfhfhf/
https://kneu.edu.ua/ua/news_main/progr_89_shorich/
https://kneu.edu.ua/ua/news_main/progr_89_shorich/
https://kneu.edu.ua/ua/news_main/progr_89_shorich/
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За результатами роботи 89-ї наукової студентської конференції підготовлені здобувачами 

кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу матеріали були передані для публікації в 

збірнику наукових праць в електронному форматі. 

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти оприлюднили результати своїх 

наукових досліджень в співаторстві з викладачами кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу у фахових виданнях України (категорія Б): 

 Степаненко О.І., Павловська Х.Ю. Аналіз рентабельності підприємства та шляхи її 

підвищення в умовах економічної нестабільності. Науковий журнал "Причорноморські 

економічні студії". 2022. Вип. 75. Одеса: ВД "Гельветика". С. 93-101 

 Степаненко О.І., Дубовик М.Ф. Аналіз дебіторської заборгованості, її вплив на 

фінансовий стан та ділову активність підприємства. Збірник наукових праць "Проблеми 

системного підходу в економіці".2022. Вип. 2(88). Київ: ВД "Гельветика С. 116-125. 

 Марчук У.О., Бондарук А.Л. Облік руху основних засобів у сучасних підприємствах. 

Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1 (44). 2022. (за 

ред. проф. Филюк Г.М.) – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2022, Вересень. – 241 с. С.157-166 

11. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність молодих 

учених. 

Інформація надається у довільній формі. 

На кафедрі бухгалтерського обліку і консалтингу здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня Рогозний Сергій Анатолійович провів науково-практичні семінари за 

темами: 

– МСФЗ 16 «Оренда» та оцінка його впливу на фінансові показники підприємств АПК та 

торгівлі» (22 лютого 2022 року); 

– Оцінка та облік орендних операцій за МСФЗ в умовах війни (12 грудня 2022 року). 

Здобувачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, які навчаються на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти приймають участь у виконанні науково-дослідної 

роботи №0118U004020 на тему «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування 

в умовах сталого розвитку економіки». 

Здобувачі кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, які навчаються на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти прийняли участь в таких заходах, в яких кафедра 

бухгалтерського обліку та консалтингу була співорганізатором: 

 Міжнародній конференції «Економічна безпека у глобальному середовищі (ESGE-2022)», 

яка була організована Київським національним економічним університетом імені Вадима 

Гетьмана (Київ, Україна) 29-30 червня 2022 року; 

 роботі Х Міжнародного бізнес-форуму «Наука-Бізнес-освіта: стратегічне партнерство», 

який був організований Київським національним економічним університетом імені 

Вадима Гетьмана  (Київ, Україна) 23 листопада 2022 року. 

 VІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, аналіз, аудит, оподаткування 

та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін», яка була організована 

факультетом обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана  (Київ, Україна) 08 грудня 2022 року. 

Здобувачу кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу ДВНЗ «Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» Журавлю Андрію 

(науковий керівник - д.е.н., професор Шигун М.М.) призначена академічна стипендію 

Президента України на 2022-2023 н. р. (Наказ № 952  "Про призначення академічної стипендії 

Президента України" від 25.10.2022 р. посилання 

 

 

 

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/kneu_konf/ESGE_2022_2/
https://kneu.edu.ua/ua/x_mish_biz_for_osv_22/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/news_oef/konfe_2022/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/news_oef/konfe_2022/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/lslslslslsls9999939393/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/lslslslslsls9999939393/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/10/26/Nakaz.MON.25.10.2022-952.Pro.pryzn.akadem.styp.PU.aspirantam.2022-2023.pdf
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ЧАСТИНА 2 

 

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Таблиця 1 

 

ОСНОВНІ НАУКОВО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДИЛИСЯ КАФЕДРОЮ У 2022 РОЦІ 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Вид заходу 

(міжнародний, 

всеукраїнський, інший) 

Форма проведення 

заходу (онлайн, 

офлайн, інше) 

Дата та місце 

проведення заходу 
Співорганізатори 

Кількість 

учасників заходу 

Конференції 

1 Економічна безпека у 

глобальному середовищі 

(ESGE-2022) 

Міжнародна 

конференція  

дистанційна 29-30 червня 2022 

року 

Міністерство освіти 

і науки України, 

Рада молодих 

вчених України, 

Університет 

ARTIFEX у 

Бухаресті 

(Румунія),  

Познанський 

економічний 

університет 

(Польща) 

100 

2  Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та 

фінансовий моніторинг в 

умовах глобалізаційних змін 

VІIІ Міжнародна науково-

практична конференція 

 

дистанційна 8 грудня 2022 р. Міністерство 

фінансів України, 

НБУ, ДННУ 

«Академія 

фінансового 

управління», 

НА України з 

питань виявлення, 

розшуку та 

управління 

активами, 

одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів, 

150 

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/kneu_konf/ESGE_2022_2/
https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/kneu_konf/ESGE_2022_2/
https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/kneu_konf/ESGE_2022_2/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/news_oef/konfe_2022/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/news_oef/konfe_2022/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/news_oef/konfe_2022/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/news_oef/konfe_2022/
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Університет 

Бремена 

(Німеччина), 

Краківський 

Економічний 

Університет 

(Польща), 

Університет 

ARTIFEX у 

Бухаресті 

(Румунія). 

Академія 

економічних 

досліджень 

(Молдова), 

АССА, СІМА, 

АПУ, ФПБАУ 

та інші 

Конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених 

1 -      

Форуми 

1 Наука-Бізнес-освіта: 

стратегічне партнерство 

Х Міжнародний бізнес-

форум 

дистанційно 23 листопада 2022 р,. 

Київ 

Національне 

агентство України з 

питань виявлення, 

розшуку та 

управління 

активами, 

одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів 

(АРМА), МФУ, 

ДСФМУ, ТОВ 

«Бізнес Едюкейшн 

Солушинс», 

Міжнародна 

аудиторська 

компанія KPMG,  

56 

https://kneu.edu.ua/ua/x_mish_biz_for_osv_22/
https://kneu.edu.ua/ua/x_mish_biz_for_osv_22/
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ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ 

ЮКРЕЙН», 

ТОВ Аудиторська 

компанія «КРОУ 

УКРАЇНА» 

Семінари 

1 МСФЗ 16 «Оренда» та 

оцінка його впливу на 

фінансові показники 

підприємств АПК та торгівлі 

Науково-практичний 

семінар 

дистанційна 22 лютого 2022 р., 

 Київ 

 

Федерація 

професійних 

бухгалтерів і 

аудиторів України, 

ТОВ «МІК «Старт» 

49 

2 Оцінка та облік орендних 

операцій за МСФЗ в умовах 

війни 

Науково-практичний 

семінар 

дистанційна 12 грудня 2022 р. 

Київ 

Федерація 

професійних 

бухгалтерів і 

аудиторів України 

52 

Круглі столи 

1. -      

Симпозіуми 

1 -      

Виставки 

1 -      

Міжнародні лекції 

1 Цифровізація аудиторської 

перевірки - яка роль 

комп'ютерних технологій у 

діяльності аудитора? 

 

Лекція від Міжнародної 

аудиторської компанії 

Moore Stephens, Kyiv, 

Ukraine 

 

дистанційно 24 жовтня 2022 р. 

Київ 

Міжнародної 

аудиторської 

компанії Moore 

Stephens, Kyiv, 

Ukraine 

62 

2 Інформаційні системи 

підприємства: 

характеристики, стратегії 

впровадження, проект 

впровадження 

Курс лекцій, розроблений 

польським професором 

Пшемиславом Лехом 

(Ґданський університет, 

Факультет менеджменту, 

Польща) 

дистанційна Кожного четверга, 

починаючи з 1 

грудня 2022 р. 

Київ-Польща) 

Ґданський 

університет, 

(Факультет 

менеджменту), 

Польща 

68 

Конкурси та інші заходи 

1 Особливості й переваги 

сертифікації АССА 

Зустріч з головою 

Представництва Асоціації 

присяжних сертифікованих 

дистанційно 20 жовтня 2022 р. 

Київ 

Представництва 

Асоціації 

присяжних 

48 

https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/oef_kmm_announcement/mmmsmsms99999999/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/oef_kmm_announcement/mmmsmsms99999999/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/oef_kmm_announcement/mmmsmsms99999999/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/oef_kmm_announcement/mmmsmsms99999999/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/oef_kmm_announcement/jfjfjfjfjfjfj7777777777777/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/oef_kmm_announcement/jfjfjfjfjfjfj7777777777777/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/oef_kmm_announcement/jfjfjfjfjfjfj7777777777777/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/ksksksksks77777777777/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/ksksksksks77777777777/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/ksksksksks77777777777/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/ksksksksks77777777777/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/kdkdncjfh7758585/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/kdkdncjfh7758585/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/kdkdncjfh7758585/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/kdkdncjfh7758585/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/kdkdncjfh7758585/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/ncncnchfh88848484444/
https://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_obliku_pidpryjemnyckoi_dijalnosti/eeeeeeeevevveveveve/ncncnchfh88848484444/
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бухгалтерів (АССА) в 

Україні, Білорусі та 

державах Кавказу 

Вікторією Волотовською. 

сертифікованих 

бухгалтерів 

(АССА) в Україні, 

Білорусі та 

державах Кавказу 

 

 

Таблиця 2 

 

СПИСОК МОНОГРАФІЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНІ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ, КОЛЕКТИВНИХ) 

(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково) 

 

№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали автора, 

співавтора, 

керівника 

авторського 

колективу 

Назва монографії 

Загальний 

обсяг д.а. та 

кількість 

сторінок 
(для колективних 

монографій 

вказати обсяг 

друкованих 

аркушів та 

кількість 

сторінок, що 

належить автору) 

Мова 
Видавництво 

(вихідні дані) 

Вказати 

Web-посилання на 

монографію 

(за наявності) 

З
а 

ф
у
н

д
ам

ен
та

л
ь
н

и
м

и
 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
м

и
 

З
а 

п
р
и

к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
м

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Індивідуальні монографії 

 -        

Усього X  X X   X 

Колективні монографії 

1 

Бірюк О.Г. 

(Коцупатрий 

М.М,)  

Сучасні напрями розвитку 

суспільства. Щодо внутрішнього 

контролю майна комунальної 

власності територіальних громад: 

205 с./12 д.а. 

(автора 4 

стор., 

0,17 д. а) 

укр. 
Харків: СГ НТМ 

«Новий курс» 
 - +  - 

Усього X 1/0,17 X X - 1 X 
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Таблиця 3 

 

СПИСОК МОНОГРАФІЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА КОРДОНОМ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ, КОЛЕКТИВНИХ) 

(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково) 

 

№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали автора, 

співавтора, 

керівника 

авторського 

колективу 

Назва монографії 

Загальний обсяг 

д.а. та кількість 

сторінок 

(Для 

колективних 

монографій 

вказати обсяг 

друкованих 

аркушів та 

кількість 

сторінок, що 

належить 

автору) 

Мова 
Видавництво 

(вихідні дані) 

Вказати 

Web-посилання на 

монографію 

(за наявності) 

З
а 

ф
у
н

д
ам

ен
та

л
ь
н

и
м

и
 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
м

и
 

З
а 

п
р
и

к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
м

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монографії, що опубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку 

1 Бірюк О.Г. 

(Коцупатрий 

М.М.) 

Щодо внутрішнього контролю 

майна комунальної власності 

територіальних громад. Moderní 

aspekty vědy: XX. Díl mezinárodní 

kolektivní monografie 

624 с., 26 д.а. 

(втора 0,54 

д.а., 

12 стор.) 

укр 

Česká republika: 

Mezinárodní 

Ekonomický 

Institut s.r.o 

 - + 

http://perspectives.pp.ua

/public/site/mono/mono

graphy-20.pdf 

2 Mariya Shygun, 

Olena Biriuk 

Аccounting under the influence of 

global technological changes. 

Transformation of economy, 

finance and management in modern 

conditions: Scientific monograph 

704 с., 29 д.а. 

(автора 1,3 д.а. 

31 стор.) 

англ. 
Riga, Latvia: 

Baltija Publishing 
 + 

http://baltijapublishing.l

v/omp/index.php/bp/cata

log/book/238 

Усього X 2/1,84 д.а. X X 1 1 X 

Монографії, що опубліковані у інших країнах 

- -        

Усього X - X X - - X 

 

  

http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-20.pdf
http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-20.pdf
http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-20.pdf
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/238
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/238
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/238


17 

 

Таблиця 4 
СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ 

 

№ 

п/п 
П

р
із

в
и

щ
е 

та
 і

н
іц

іа
л
и

 а
в
то

р
ів

 

Н
аз

в
а 

ст
ат

ті
 

Н
аз

в
а 

ж
у
р
н

ал
у
/ 

зб
ір

н
и

к
а 

та
 в

и
х
ід

н
і 

д
ан

і 

О
б

ся
г 

д
р
у
к
о
в
ан

и
х
 а

р
к
у
ш

ів
 т

а 

п
ер

ш
а 

і 
о
ст

ан
н

я
 

ст
о
р
ін

к
и

 

М
о
в
а 

В
к
аз

ат
и

 к
ат

ег
о
р
ію

 

(А
 а

б
о
 Б

),
 

за
 н

ая
в
н

о
ст

і 

В
к
аз

ат
и

 і
м

п
ак

т-
ф

ак
то

р
 

в
и

д
ан

н
я
 т

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

ц
и

ту
в
ан

ь
 п

у
б

л
ік

ац
ії

, 
за

 

н
ая

в
н

о
ст

і 

В
к
аз

ат
и

  
н

ау
к
о
м

ет
р
и

ч
н

у
 

б
аз

у
, 

в
 я

к
ій

 з
ар

еє
ст

р
о
в
ан

о
 

ж
у
р
н

ал
/з

б
ір

н
и

к
, 

за
 

н
ая

в
н

о
ст

і 

W
eb

-п
о
си

л
ан

н
я 

н
а 

ст
ат

тю
, 

за
 н

ая
в
н

о
ст

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus 

- - -        

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection 

1 Гнилицька Л.В. Security-

Oriented Model f Business  

Risk Assessment   

  

Financial 

and Credit 

Activity: 

Problems of 

Theory and 

Practice. 20

22. Vol. 4. 

Is. 45.  

  

1,2 д.а 

(С.202-210) 

англ. Б - Web of Science 

DOAJ 

Index 

Copernicus 

Google Scholar 

ResearchBib 

World Cat 

- 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних для суспільних та гуманітарних наук Copernicus 

2 Бондар М.І. 

(Кулик А.А.) 

Методи і моделі масової оцінки 

нерухомості 

Фінанси 

України. 

ДННУ 

«Академія 

фінансовог

о 

управління

» м. Київ. 

2022. № 42 

0,6 д.а. 

(0,3 автора) 

С.72-87 

укр. Б h-5 Google Scholar, 

Research Bible, 

Index 

Copernicus ICI 

World Jou 
rnals. 

https://doi.org/10.

33763/finukr202

2.02.072 
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3 Бондар М.І. 

(Кулик А.А.) 

Облік об’єктів основних засобів 

підприємств та аналіз їхньої 

вартості в умовах збройної 

агресії 

Економічн

ий аналіз. 

Збірник 

наукових 

праць. 

Випуск 4. 

2022. – 

Тернопіль: 

ЗНУ 

0,6 д.а. 

(0,3 автора) 

С.33-48 

укр. Б h-20 Index Copernicus 

Open Ukrainian 

Citation Index 

WorldCat 

Google Scholar  

Windows Live 

Academic 

ResearchBible 

Open Academic 

Journals Index 

CiteFactor  

Scientific 

Indexing Services 

 

- 

4 Озеран А.В., 

Коршикова 

Р.С. 

Бухгалтерський облік та 

фінансова звітність в умовах 

воєнного стану в Україні 

Фінанси 

України. Д

ННУ 

«Академія 

фінансовог

о 

управління

» м. Київ. 

2022. № 4.  

 

0,6 д.а. 

С. 92-106. 

укр. Б h-5 Google 

Scholar, Researc

h Bible, Index 

Copernicus ICI 

World Jou rnals. 

https://doi.org/10.

33763/finukr202

2.04.092 

5 Коршикова 

Р.С. 

(Небильцова 

О.В.) 

Застосування МСФЗ суб’єктами 

державного сектору економіки: 

законодавче регулювання 

операцій з основними засобами 

Фінанси 

України, 

науково-

теоретични

й та 

інформацій

но-

практични

й журнал 

 Державної 

навчально-

наукової 

установи 

“Академія 

фінансовог

о 

0,76 д.а. 

(0,38 автора) 

С. 117-132 

 

укр.  Б - Google 

Scholar, Researc

h Bible, Index 

Copernicus ICI 

World Journals. 

https://finukr.org.

ua/?page_id=723

&aid=4876 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://doi.org/10.33763/finukr2022.04.092
https://doi.org/10.33763/finukr2022.04.092
https://doi.org/10.33763/finukr2022.04.092
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
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управління

”, 2022, № 

2 

6 Озеран А.В., 

Коршикова 

Р.С. (Ловінська 

Л.Г.) 

 Бухгалтерський облік та 

фінансова звітність в умовах 

воєнного стану в Україні 

Фінанси 

України, 

науково-

теоретични

й та 

інформацій

но-

практични

й журнал 

 Державної 

навчально-

наукової 

установи 

“Академія 

фінансовог

о 

управління

”, 2022, №4 

0,7 д.а. 

(0,5 автор.) 

С. 92-106 

 

укр. Б - Google 

Scholar, Researc

h Bible, Index 

Copernicus ICI 

World Journals. 

https://finukr.org.

ua/?page_id=723

&aid=4889 

7 Шигун М.М. 

(Журавель 

А.А.) 

  

Податковий аудит і податковий 

контроль: модель взаємодії та її 

законодавче регулювання 

  

Науково-

виробничи

й журнал 

«Облік і 

фінанси». 

К.: 

Національ

ний 

науковий 

центр 

«Інститут 

аграрної 

економіки»

  – № 3(97) 

– 2022. –с. 

56 

  

0,67 д.а. 

0,47 (автора) 

С. 46-55 

укр Б - 
EBSCOhost, Ind

ex 

Copernicus, ReP

Ec, Crossref, D

OAJ, ProQuest, 

J-

Gate, Ulrich&ap

os;s Periodicals 

Directory, ROA

D, EuroPub, ER

IH 

PLUS, MIAR, S

herpa 

Romeo, Google 

Scholar, Vernad

sky National 

DOI 

https://doi.org/10.

33146/2307-

9878-2022-3(97)-

46-55 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://www.ebsco.com/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=10846&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=10846&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=10846&lang=ru
http://ideas.repec.org/s/iaf/journl.html
http://ideas.repec.org/s/iaf/journl.html
https://www.crossref.org/06members/51depositor.html
https://doaj.org/toc/2307-9878
https://doaj.org/toc/2307-9878
http://www.proquest.com/
https://jgateplus.com/
https://jgateplus.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2518-1181
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2518-1181
https://europub.co.uk/journals/9493
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=497918
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=497918
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=497918
http://miar.ub.edu/issn/2307-9878
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/37749
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/37749
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/37749
http://scholar.google.com.ua/citations?user=x_aw9m4AAAAJ&hl=uk
http://scholar.google.com.ua/citations?user=x_aw9m4AAAAJ&hl=uk
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Oif_apk
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Oif_apk
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Library of 

Ukraine 

8 Сташенко 

Ю.В.  

Сучасні тенденції розвитку 

глобального ринку 

транспортно-логістичних 

послуг 

Електронн

е науково 

фахове 

видання. 

«Економік

а та 

суспільств

о». – 

2022. вип 

№ 39/2022. 

Мукачево: 

Видавничи

й дім 

«Гельветик

а»  

0,4 д.а. 

С.152-156 

укр Б - 

Index Copernicu

s, 

Vernadsky Nati

onal Library, 

Google Scholar,  

CiteFactor, 

Eurasian Scienti

fic Journal Inde

x (ESJI), 

Directory of Op

en Access Journ

als (DOAJ). 

- 

9 Гнилицька Л.В. Аудит інтегрованої звітності 

корпоративних підприємств 

  

Фінанси 

України. 

2022. № 

11. - Київ: 

ДННУ 

“Академія 

фінансовог

о 

управління

”  

1,5 д.а. 

(C.34-51) 

Укр. В  Google Scholar, 

Research Bible, 

Index 

Copernicus ICI 

World Journals. 

 

- 

10 Марчук У.О. 

(Гуцаленко 

Л.В., Чабанюк 

О.А.) 

Облік в інформаційному 

забезпеченні сталості бізнес-

процесів підприємства 

Журнал “Ф

інанси 

України” 

2022, № 2. 

Київ: 

ДННУ 

"Академія 

фінансовог

о 

управління

" 

0,5 д.а 

(0,34 автор). 

C. 88-98. 

 

укр. Б - Google 

Scholar, Researc

h Bible, Index 

Copernicus ICI 

World Journals. 

- 

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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Oif_apk
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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Oif_apk
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4874
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4874
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4874
http://afu.kiev.ua/
http://afu.kiev.ua/
http://afu.kiev.ua/
http://afu.kiev.ua/
http://afu.kiev.ua/
http://afu.kiev.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1JIUt0AAAAJ&hl=uk
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2305-7645
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45911&lang=en
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11 Stashenko 

Juliia, Marchuk 

Uliana 

International corporations as an 

element of the development of the 

global economy. 

Міжнародн

ий 

науковий 

журнал 

"Інтернаук

а". Серія: 

"Економіч

ні науки". - 

2022. - №7 

-  

Київ: 

Центр 

учбової 

літератури 

0,6 д.а. 

С.27-32 

англ. Б - Index 

Copernicus 

International 

(ICI), 

Ulrichsweb 

Global Serials 

Directory 

- 

12 Марчук У.О. 

(Миськів Л.П., 

Бондарук А.Л.) 

Облік руху основних засобів у 

сучасних підприємствах 

Теоретичні 

та 

прикладні 

питання 

економіки. 

Збірник 

наукових 

праць. 

Випуск 1 

(44). 2022. 

(за ред. 

проф. 

Филюк 

Г.М.) – К.: 

ТОВ «ЦП 

«КОМПРИ

НТ», 2022, 

Вересень. – 

241 с. 

0,6 д.а 

(0,25 автор) 

С.157-166 

укр. Б - Google Scholar, 

Maksymovych 

Scientific Libra

ry of Taras She

vchenko Nation

al University of 

Kyiv, National 

Library of Ukra

ine Vernadsky 

Research 

Gate INDEX 

COPERNICUS 

- 

Видання категорії А або Б, які не включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection 

13 Бірюк О.Г. 

(Коцупатрий 

М.М., 

Рогозний С.А.) 

Облік та корпоративний 

податковий менеджмент 

розрахунків за орендною 

платою за земельні ділянки 

Наукові 

інновації 

та передові 

технології 

0,58 д.а., 

(0,2 автор) 

С. 378-391 

укр Б - Crossref http://perspective

s.pp.ua/index.php

/nauka/article/vie

w/1707 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bdG4PwwAAAAJ&hl=ru
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672451
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672451
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672451
https://www.researchgate.net/project/SCIENTIFIC-JOURNAL-THEORETICAL-AND-APPLIED-ISSUES-OF-ECONOMICS-38-39
https://www.researchgate.net/project/SCIENTIFIC-JOURNAL-THEORETICAL-AND-APPLIED-ISSUES-OF-ECONOMICS-38-39
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67835
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67835
http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1707
http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1707
http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1707
http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1707
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(паї) на підприємствах 

агробізнесу 

№ 6(8) 

(2022) 

14 Степаненко 

О.І. 

Інтерпретація обліково-

економічної категорії 

"фінансові результати", їх 

класифікація 

Науковий 

вісник 

Ужгородсь

кого 

національн

ого 

університе

ту. Серія: 

Міжнародн

і 

економічні 

відносини 

та світове 

господарст

во. 

2022. Вип. 

41. 

Ужгород: 

ВД 

"Гельветик

а" 

0,71 д.а. 

С. 112-117 

укр. Б --- Vernadsky 

National 

Library; Index 

Copernicus; Go

ogle Scholar; 

Crossref; OUCI 

https://doi.org/10.

32782/2413-

9971/2022-41-21 

15 Степаненко 

О.І. 

Дефініція категорії "прибуток": 

науковий аспект 

Збірник 

наукових 

праць 

"Проблеми 

системного 

підходу в 

економіці". 

2022. Вип. 

1(87). Київ: 

ВД 

"Гельветик

а" 

0,84 д.а. 

С. 89-96 

укр. Б --- Vernadsky 

National 

Library; Index 

Copernicus; Go

ogle Scholar; 

OAJSE; 

Eurasian 

Scientific 

Journal Index; 

Cite Factor; 

Crossref; OUCI 

https://doi.org/10.

32782/2520-

2200/2022-1-13 

16 Степаненко 

О.І. 

Аналіз рентабельності 

підприємства та шляхи її 

Науковий 

журнал 

"Причорно

0,92 

(0,46 автор.) 

С. 93-101 

укр. Б --- Vernadsky 

National 

Library; Index 

https://doi.org/10.

32843/bses.75-15 

https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-41-21
https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-41-21
https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-41-21
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-13
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-13
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-13
https://doi.org/10.32843/bses.75-15
https://doi.org/10.32843/bses.75-15
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(Павловська 

Х.Ю.) 

підвищення в умовах 

економічної нестабільності 

морські 

економічні 

студії". 

2022. Вип. 

75. Одеса: 

ВД 

"Гельветик

а" 

Copernicus; Go

ogle Scholar; 

Crossref; OUCI 

17 Степаненко 

О.І. 

(Дубовик 

М.Ф.) 

Аналіз дебіторської 

заборгованості, її вплив на 

фінансовий стан та ділову 

активність підприємства 

Збірник 

наукових 

праць 

"Проблеми 

системного 

підходу в 

економіці". 

2022. Вип. 

2(88). Київ: 

ВД 

"Гельветик

а" 

0,96 

(0,48 автор.) 

С. 116-125 

укр. Б --- Vernadsky 

National 

Library; Index 

Copernicus; Go

ogle Scholar; 

OAJSE; 

Eurasian 

Scientific 

Journal Index; 

Cite Factor; 

Crossref; OUCI 

https://doi.org/10.

32782/2520-

2200/2022-2-17 

18 Дунаєва М.В. Особливості організації 

облікової політики 
Збірник 

наукових 

праць 

«Вчені 

записки» 

Випуск 28, 

2022 

КНЕУ 

ім.В.Геть-

мана 

1 д.а. 

С. 52-65 

 

Укр Б  Друковане 

періодичне 

видання, що 

включено до 

переліку 

фахових 

видань 

України, 

категорія «Б» 

(наказ МОН 

України No 409 

від 17.03.2020 

р.) 

  

Інші академічні видання 

19 Бірюк О.Г. 

(Коцупатрий 

М.М.) 

Щодо бухгалтерського 

відображення операцій з 

безоплатного отримання 

матеріальних і нематеріальних 

Актуальні 

проблеми в 

системі 

освіти: 

0,3 д. а 

(0,15 автор). 

С 281–287 

 

укр. - - - DOI: 

https://doi.org/10.

18372/2786-

5487.1.16607 

https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-17
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-17
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-17
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необоротних активів на 

підприємствах агробізнесу 

загальноос

вітній 

заклад 

середньої 

освіти – 

доуніверси

тетська 

підготовка 

– заклад 

вищої 

освіти, 

1(2), 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видання 

20 Озеран А.В., 

Коршикова 

Р.С. 

Удосконалення національних 

нормативних документів щодо 

облікової політики державних 

підприємств.  

Актуальні 

проблеми в 

системі 

освіти: зага

льноосвітні

й заклад 

середньої 

освіти – 

доуніверси

тетська 

підготовка 

– заклад 

вищої 

освіти: 

збірник 

наукових 

праці, м. 

Київ. № 2 

(2022)  

0,3 д.а.  

С. 488–495 

укр - - - https://doi.org/10.

18372/2786-

5487.1.16635 

 

Загальна кількість наукових статей, опублікованих в українських періодичних виданнях:   20 (кількість) 11,13 (обсяг д.а.), з них: 

Scopus - (кількість)  - _ (обсяг д.а.) 

Web of science            1  кількість) 1,2 (обсяг д.а.) 

Copernicus  11 (кількість)  5,64 (обсяг д.а.) 

Категорія А або Б, які не включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus 

або Web of Science Core Collection 6  (кількість)  3,69  (обсяг д.а.) 

https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU
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Інші                               __2_ (кількість)  0,6  (обсяг д.а.) 

Загальна кількість наукових статей, опублікованих в українських періодичних виданнях (молоді вчені):   3 (кількість) 0,89 (обсяг д.а.), з них: 

Scopus___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Web of science             ____(кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Copernicus 3 (кількість) 0,89 (обсяг д.а.) 

Категорія А або Б,  які не включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus 

або Web of Science Core Collection___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Інші                               ___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 

 

 

Таблиця 5 
СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ 

(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково) 

№ 

п/п 

П
р
із

в
и

щ
е 

та
 і

н
іц

іа
л
и

 а
в
то

р
ів

 

Н
аз

в
а 

ст
ат

ті
 

Н
аз

в
а 

ж
у
р
н

ал
у
/ 

зб
ір

н
и

к
а 

та
 в

и
х
ід

н
і 

д
ан

і 

О
б

ся
г 

д
р
у
к
о
в
ан

и
х
 а

р
к
у
ш

ів
 т

а 

п
ер

ш
а 

і 
о
ст

ан
н

я
 

ст
о
р
ін

к
и

 

М
о
в
а 

К
р
аї

н
а 

в
и

д
ан

н
я
 

В
к
аз

ат
и

 і
м

п
ак

т-
ф

ак
то

р
 

в
и

д
ан

н
я
 т

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

ц
и

ту
в
ан

ь
 п

у
б

л
ік

ац
ії

, 
за

 

н
ая

в
н

о
ст

і 

В
к
аз

ат
и

  
н

ау
к
о
м

ет
р
и

ч
н

у
 

б
аз

у
, 

в
 я

к
ій

 з
ар

еє
ст

р
о
в
ан

о
 

ж
у
р
н

ал
/з

б
ір

н
и

к
, 

за
 

н
ая

в
н

о
ст

і 

W
eb

-п
о
си

л
ан

н
я 

н
а 

ст
ат

тю
, 

за
 н

ая
в
н

о
ст

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus 

 -         

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection 

 -         

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних для суспільних та гуманітарних наук Copernicus 

          

Видання, що опубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку 

 -         

Інші міжнародні академічні видання 

1 Shygun, M. 

(Chystova, A.) 

 (2022), "Digital Aspects of 

Internal Audit of Tax 

Differences: Practical 

Experience of Ukraine" 

Grima, S., Özen, 

E. and Boz, 

H. (Ed.) The New 

Digital Era: 

Digitalisation, 

Emerging Risks 

0,44 автора 

pp. 49-68. 

англ - - - https://doi.org/10.

1108/S1569-

37592022000109

A004 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Mariya%20Shygun
https://www.emerald.com/insight/search?q=Anastasiia%20Chystova
https://www.emerald.com/insight/search?q=Simon%20Grima
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ercan%20%C3%96zen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ercan%20%C3%96zen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Hakan%20Boz
https://www.emerald.com/insight/search?q=Hakan%20Boz
https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109A004
https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109A004
https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109A004
https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109A004


26 

 

and Opportunities 

(Contemporary 

Studies in 

Economic and 

Financial 

Analysis, Vol. 

109A), Emerald 

Publishing 

Limited, Bingley, 

2022. 

2 Сташенко 

Ю.В., Марчук 

У.О. 

International corporations 

as an element of the 

development of the global 

economy 

Міжнародний 

науковий 

журнал. 

Інтернаука, 

серія: 

«Економічні 

науки». 

International 

scientific journal 

“Internauka”. 

Series: 

“Economic 

sciences”. – 2022. 

- 

вип. № 7 (63), 

Київ: ТОВ 

«Центр 

учбової літерату

ри» 

  

0,6 д.а. 

С. 27-32 

анг. - - Polish Scholarly

 Bibliography; 

ResearchBib; 

Ulrichsweb Glo

bal Serials Direc

tory; 

Google Scholar; 

Наукова період

ика України; 

Bielefeld Acade

mic Search Engi

ne (BASE); 

Electronic Journ

als Library; 

Open J-Gate; 

Academic keys; 

Staats-

und Universitäts

bibliothek Hamb

urg Carl von Os

sietzky 

- 

Інші міжнародні видання 

- -         
Загальна кількість наукових статей, опублікованих в закордонних періодичних виданнях:    2 (кількість)  1,04_ (обсяг д.а.), з них: 

Scopus___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Web of science            ____(кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Copernicus___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Видання, що опубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн 

Організації економічного співробітництва та розвитку ___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 
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Інші                               __2_ (кількість) 1,04 (обсяг д.а.) 

Загальна кількість наукових статей, опублікованих в закордонних періодичних виданнях (молоді вчені):   _1 (кількість) _0,3_ (обсяг д.а.), з них: 

Scopus___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Web of science             ____(кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Copernicus___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Видання, що опубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн 

Організації економічного співробітництва та розвитку ___ (кількість) _____ (обсяг д.а.) 

Інші                                1  (кількість)  0,3  (обсяг д.а.) 

 

 

 

 

Таблиця 6 
СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (ГАЗЕТИ, КНИГИ, БРОШУРИ, ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ) 

(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково) 

 

№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали 

авторів 

Назва 
Обсяг 

(д.а.) 
Мова 

Видавництво 

(вихідні дані) 

Вид публікації 

Газета 

Книга Брошура 

Довідкові 

матеріали 
Вид публікації Вид публікації 

Академічна Професійна Академічна Професійна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - - - -  - - - - - 

Усього X  X X       

 

Таблиця 7 
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ (ОПУБЛІКОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ) 

(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково) 

 

№ п/п Назва, автор (автори) 
Вид навчального видання (підручник, 

навчальний посібник) 
Обсяг (д.а.) Вихідні дані 

1  2 3 4 
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1 Основи бухгалтерського обліку та 

економіки підприємства  

Бірюк О.Г., 

Бондар М.І., 

Кругла М.М. 

Лежненко Л.І., 

Марчук У.О., 

Остап’юк Н.А., 

Примаченко О.Л., 

Сташенко Ю.В., 

Шигун М.М.  

Навчальний посіб. 22,85 д.а. Навч. посіб. для підготовки до 

атестації на здобуття кваліфікації 

аудитора. Під заг. ред. д.е.н., проф. 

М. І. Бондаря, д.е.н., проф. М. М. 

Шигун. Київ: КНЕУ, 2022. 396 с. 

ISBN 978-966-926-405-3 

2. Поведінкова економіка: від теорії до 

практики: міждисциплінарний навчальний 

посібник. 

Кругла М.М.,  

Татомир І.Л., 

Квасній Л.Г.  

Міждисциплінарний навчальний 

посібник. 

408с. (25 д.а.) 

( 0,78 д.а 

автора, С.278-

289 тема 6 п. 

6.4) 

Поведінкова економіка: від теорії 

до практики: міждисциплінарний 

навчальний посібник. За науковою 

ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., 

доц. Квасній Л.Г. Трускавець: 

ПОСВІТ, 2022, 408 с. 

3. Ексабайтова економіка 

Кругла М.М., 

Татомир І.Л., 

Шульжика Ю.О. 

  

Підручник. 292с. (20 д.а.) 

– 0,7 д.а. 

автора, С. 40-

50, тема 2 

п.2.1) 

Ексабайтова економіка: підручник. 

За науковою ред. к.е.н., доц. 

Татомир І.Л., к.техн.н., доц. 

Шульжика Ю.О. Трускавець: 

ПОСВІТ, 2022, 292 с. 

Усього 3 X 3/24,33 X 

 

Таблиця 8 
НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ, В ЯКИХ ПРИЙМАЛИ 

УЧАСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ 

(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково) 

 

№ 

п/п 
Назва 

Вид (міжнародні, 

всеукраїнські та 

ін.) 

Місце та дата 

проведення 
Прізвище учасника 

Тези доповіді (назва, автори, вихідні дані, обсяг), за 

наявності 

1 2 3 4 5 6 

1  Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та 

фінансовий моніторинг 

VІIІ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Київ: КНЕУ, 

8 грудня 2022 р. 

Бондар М.І. Проблеми оцінки та обліку фінансових інвестицій. 

Бондар М.І.: збір. мат.  VІIІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах 
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в умовах 

глобалізаційних змін 

 глобалізаційних змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 

2022. – С.15-17  (0,1 д.а.) 

Озеран А.В., 

Коршикова Р.С. 

Облік безоплатно одержаних основних засобів  в 

контексті грантів та державної допомоги. Озеран А.В., 

Коршикова Р.С.: збір. мат.  VІIІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах 

глобалізаційних змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 

2022. – С.134-137  (0,1 д.а.) 

Гнилицька Л.В. Модернізація принципів бухгалтерського обліку в 

контексті потреб воєнного стану та післявоєнного 

відновлення України. Гнилицька Л.В.: збір. мат.  VІIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, 

аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий 

моніторинг в умовах глобалізаційних змін» (8 грудня 

2022 р.). – К.: КНЕУ, 2022. – С.17-20 (0,1 д.а.) 

Марчук У.О. 

(Гуцаленко Л.В.) 

Ризико-орієнтовані підходи організації 

управлінського обліку підприємств енергетичної 

системи України. Марчук У.О. (Гуцаленко Л.В.): збір. 

мат.  VІIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Облік, аналіз, аудит, оподаткування та 

фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних 

змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 2022. – С.22-25 

(0,05 д.а.) 

Бірюк О.Г. 

(Коцупатрий М.М.) 

Щодо відображення в обліку придбання техніки 

фермерськими господарствами. Бірюк О.Г. 

(Коцупатрий М.М.): збір. мат.  VІIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах 

глобалізаційних змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 

2022. – С.116-118 (0,05 д.а.) 

Кругла М.М. Виклики до професії бухгалтера в умовах воєнного та 

післявоєнного стану. Кругла М.М.: збір. мат.  VІIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, 

аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий 

моніторинг в умовах глобалізаційних змін» (8 грудня 

2022 р.). – К.: КНЕУ, 2022. – С.36-38 (0,1 д.а.) 
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Примаченко О.Л. Особливості нарахування оплати за час відпустки в 

умовах воєнного стану. Примаченко О.Л.: збір. мат.  

VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий 

моніторинг в умовах глобалізаційних змін» (8 грудня 

2022 р.). – К.: КНЕУ, 2022. – С.48-51 (0,1 д.а.) 

Шигун М.М. 

(Фурда В.О.) 

Інформаційна безпека на підприємстві в умовах 

військового стану. Шигун М.М. (Фурда В.О.): збір. 

мат.  VІIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Облік, аналіз, аудит, оподаткування та 

фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних 

змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 2022. – С.73-76 

(0,05 д.а.) 

Дунаєва М.В. Вплив облікової політики на показники фінансової 

звітності. Дунаєва М.В.: збір. мат.  VІIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах 

глобалізаційних змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 

2022. – С.111-114 (0,1 д.а.) 

Лужненко Л.І. Проблеми трансферного ціноутворення в Україні. 

Лежненко Л.І.: збір. мат.  VІIІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах 

глобалізаційних змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 

2022. – С.121-123 (0,1 д.а.) 

Сташенко Ю.В. Особливості організації обліку готової продукції в 

державних корпораціях. Сташенко Ю.В.: збір. мат.  

VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий 

моніторинг в умовах глобалізаційних змін» (8 грудня 

2022 р.). – К.: КНЕУ, 2022. – С.146-148 (0,1 д.а.) 

Ходзицька В.В. Глобальні принципи управлінського обліку: шлях до 

євроінтеграціі. Ходзицька В.В.: збір. мат.  VІIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, 

аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий 

моніторинг в умовах глобалізаційних змін» (8 грудня 

2022 р.). – К.: КНЕУ, 2022. – С.148-150 (0,1 д.а.) 
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Чередніченко Т.В., 

Бондар Т.А. 

Роль, завдання бухгалтерського обліку в умовах 

глобалізаційних процесів. Чередніченко Т.В., Бондар 

Т.А.: збір. мат.  VІIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Облік, аналіз, аудит, оподаткування та 

фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних 

змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 2022. – С.152-

155 (0,1 д.а.) 

Чук О.В. Облік та аналіз операцій з корпоративними правами. 

Чук О.В.: збір. мат.  VІIІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Облік, аналіз, аудит, 

оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах 

глобалізаційних змін» (8 грудня 2022 р.). – К.: КНЕУ, 

2022. – С.155-157 (0,1 д.а.) 

2 Sustainable 

Development: Modern 

Theories and Best 

Practices 

Monthly 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference 

31 березня -1 квітня 

2022 р, Таллінн, 

Естонія  

Озеран А.В., 

Коршикова Р.С. 

Озеран А.В., Коршикова Р.С. Война в Украине как 

препятствие устойчивому развитию и отражение ее 

последствий в отчетности 

предприятий: Materials of the Monthly International Scie

ntific and Practical Conference «Sustainable Development

: Modern Theories and Best Practices» (March 31 - April 

1, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, 

Aleksander Sapiński, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022, 186 p. 

– С. 34-39. (0,2 д.а.) 

3 Актуальні проблеми в 

системі освіти: заклад 

загальної середньої 

освіти – 

доуніверситетська 

підготовка – заклад 

вищої освіти 

VIII Міжнародна 

науково -

практична 

конференція 

Київ, Національний 

авіаційний 

університет, 17 

лютого 2022 року 

Коршикова Р.С.,  

Озеран А.В. 

Удосконалення національних нормативних 

документів щодо облікової політики державних 

підприємств. Коршикова Р.С., Озеран А.В.: збір.  

мат. VIII Міжнародної науково-практичної 

конференції “Актуальні проблеми в системі освіти: 

заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська 

підготовка – заклад вищої освіти" (17.02.2022 р.). – 

Київ: НАУ, 2022. - С. 488-495 (0,2 д.а.) 

Ходзицька В.В. 

Прийняття управлінських рішень: релевантність 

стратегічної інформації, збір. 

мат.  Всеукраїнської  науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми в системі освіти: заклад 

середньої освіти-доуніверситетська підготовка-заклад 

вищої освіти.-НАУ ««Інститут модернізації змісту 

освіти» (м.Киів: 17 лютого 2022 р.).- Київ: НАУ 
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«Інститут модернізації змісту освіти»,2022.- С.859-

862,(0,2 д.а.) 

Чук О.В. Використання інноваційних технологій для 

підготовки фахівців у сфері бухгалтерського обліку. 

Чук О.В.: збір. мат.VІІI Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми в 

системі освіти: заклад загальної середньої освіти – 

доуніверситетська підготовка – заклад вищої 

освіти»(м. Київ.,17 лютого 2022р.).- Київ: НАУ 

2022.- С.880-884, (0,24 д.а.) 

4 Наукові читання 

професора Григорія 

Герасимовича 

Кірейцева (до 90-річчя 

від дня народження) 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

м. Київ: НУБіП 

України 

22 лютого 2022 року 

Бірюк О.Г. 

(Коцупатрий М.М.) 

Щодо обліку готової продукції 

сільськогосподарського виробництва. Бірюк О.Г. 

(Коцупатрий М.М.).: Наукові читання професора 

Григорія Герасимовича Кірейцева (до 90-річчя від дня 

народження). Збірник тез доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 22 

лютого 2022 р.) / За заг. ред. Гуцаленко Л.В. Київ: 

НУБіП України, 2022. С. 67-70 (0,08 д.а.) 

Ходзицька В.В Релевантність прийняття стратегічних управлінських 

рішень: глобальні принципи управлінського обліку. 

Ходзицька В.В.; збір.мат. тез доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції «Наукові 

читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева» 

(м. Київ, 22 лютого 2022 р.).-м.Київ:НУБІП,2022.-

С.218-221,(0,2 д.а.) 

Марчук У.О. 

Професійні компетенції бухгалтера виноробної галузі. 

Марчук У.О. Наукові читання професора Григорія 

Герасимовича Кірейцева (до 90-річчя від дня 

народження). Збірник тез доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 22 

лютого 2022 р.) / За заг. ред. Гуцаленко Л.В. Київ: 

НУБіП України, 2022., 407 с., С. 386-389 (0,2 д.а.) 

5 Фінансове регулювання 

зрушень у економіці 

України 

VІ Міжнародна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

Мукачево: МДУ, 

29 березня 2022 р. 

Остап’юк Н. А. Облік фінансових інструменти у кризовому 

управлінні компанії / РЕСЛЕР М. В., ОСТАП’ЮК Н. 

А., КЛИМОВИЧ Д. А. . // Фінансове регулювання 

зрушень у економіці України: збірник тез доповідей 

учасників VІ Міжнародної науково-практичної 
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Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – 

Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – 213 с. – С. 129-132 

(0,12 д.а.) 

6 Цифрова екосистема 

сучасного університету: 

епідемічні обмеження 

та виклики воєнного 

часу 

Науково-

методична 

конференція 

Київ, КНЕУ, 

25-26 листопада  

2022 р. 

 

Кірданов М.Г. Якість освіти та фахова компетентність з 

бухгалтерського обліку за онлайн навчання: збірник 

матеріалів науково-методичної конференції «Цифрова 

екосистема сучасного університету: епідемічні 

обмеження та виклики воєнного часу» (м. Київ, 25-26 

листопада 2022 р.). – Київ: КНЕУ, 2022. – С. 70-76, 

(0,3 д.а.) 

7 Economic security in thе 

Global environment 

Міжнародна Київ: КНЕУ, 

29-30 червня, 2022 

Шигун М.М. 

(Журавель А.А.) 

 

Функціональне удосконалення обліку розрахунків з 

ПДВ у SAP ERP 

Шигун М.М. (Журавель А.А.) 

Economic security in thе Global environment 

[Електронний ресурс]: lnternational Conference (June 

29-30, 2022). Київ: КНЕУ, 2022. 194 с. – С. 111-117 

(0,15 д.а.)  

8 Перспективи розвитку 

обліку, аналізу та 

аудиту в контексті 

євроінтеграції  

Х Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Одеса: ОНЕУ, 

20 травня 2022 р. 

 

Шигун М.М. 

(Мухомор Г.В.) 

 

Можливості оцінки дебіторської заборгованості в 

інтегрованій звітності підприємства 

Шигун М.М. (Мухомор Г.В.) 

Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в 

контексті євроінтеграції: матеріали Х Міжнародної 

науково-практичної конференції. Одеса: ОНЕУ, 2022. 

297 с. С.102-104 (0,11 д.а.) 

Ходзицька В.В Нефінансова та фінансова звітність корпорацій: вплив 

ризиків. Ходзицька В.В.; збір. 

мат. Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в 

контексті євроінтеграції»( м. Одеса,20 травня 2022 

р.).- Одеса:ОНЕУ,2022.-С.85-87,(0,2 д.а.) 

9 Розвиток системи 

обліку, аналізу, аудиту 

та оподаткування в 

Україні: теорія, 

методологія, 

організація 

ХХ Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Київ: Інтерсервіс, 

29 квітня 2022 

 

Шигун М.М. 

(Журавель А.А.) 

Сутність податку на додану вартість при роздрібних 

продажах 

Шигун М.М. (Журавель А.А.) 

Розвиток системи обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в Україні: теорія, методологія, 

організація: збірник тез доповідей учасників ХХ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: 

Інтерсервіс, 2022. 252 с. С.81-85 
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(0,08 да) 

10 

Аналіз потенціалу 

діджіталізації світового 

ринку криптовалют 

The 9th 

International 

scientific and 

practical 

conference 

SSPG Publish, 

Stockholm, Sweden, 

May 29-31, 2022 

Сташенко Ю.В.  Аналіз потенціалу діджіталізації світового ринку 

криптовалют. The 9th International scientific and 

practical conference “Modern science: innovations and 

prospects” (May 29-31, 2022) SSPG Publish, Stockholm, 

Sweden. 2022. - p.696-700, (0,2 д.а.) 

11 Сучасні кризові явища в 

економіці та проблеми 

облікового, 

контрольного та 

аналітичного 

забезпечення 

управління 

підприємством 

XІV Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Луцьк: ВІП ЛНТУ, 24 

червня 2022 р. 

Гнилицька Л.В. Tax incentives under wartime regime. Гнилицька Л.В.: 

збір. мат. XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні кризові явища в економіці та 

проблеми облікового, контрольного та аналітичного 

забезпечення управління підприємством» (м. Луцьк 24 

червня 2022 р.). Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 

С.39-40  (0,15 д.а.) 

Ходзицька В.В 

Нефінансова звітність корпорацій: вплив ланцюжка 

цінностей. Ходзицька В.В.: 

збір.  Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні кризові явища в економіці та проблеми 

облікового, контрольного та аналітичного 

забезпечення управління підприємством» (м.Луцьк, 24 

червня 2022 р.).-Луцьк:ЛНТУ,2022.-С.211-214 (0,2 

д.а.) 

12 

Вища школа – 

територія розвитку 

професійної комунікації 

І Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«RESENT TREND

S IN SCIECE» 

Дніпро: «WayScience», 

5-6 травня 2022 р. 

Лежненко Л.І. Вища школа – територія розвитку професійної 

комунікації. Лежненко Л.І. // 

І Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «RESENT TRENDS IN SCIECE», 5-6 

травня 2022 р. – Дніпро, «WayScience» - с. 156 - 158 

13 Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

обліку, аналізу та 

контролю в соціально- 

орієнтованій системі 

управління 

підприємством 

Всеукраїнська 

науково-

практична  інтернет

-конференція 

Полтава: Полтавський 

державний  аграрний 

університет, 14-15 

квітня 2022 р. 

Ходзицька В.В Комунікація: глобальні принципи управлінського 

обліку. Ходзицька В.В.; збір. мат. Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та 

контролю в соціально- орієнтованій системі 

управління підприємством» (м. Полтава, 14-15 квітня 

2022 р.).-Полтава: ПДА, 2022.-С.258-260,(0,2 д.а.) 

14 Сучасна теорія і 

практика менеджменту 

Всеукраїнська 

науково-
Черкаси: ЧДПУ,20 

квітня  2022 р. 

Ходзицька В.В Нефінансова звітність корпорацій: вплив ризиків. 

Ходзицька В.В.; збір. мат. Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Сучасна теорія і 
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та бізнес-

адміністрування 

практична  інтернет

-конференція 
практика менеджменту та бізнес-

адміністрування»(м.Черкаси, 20 квітня 2022 

р.).- Черкаси: ЧДПУ,2022.- С.218-221, (0,2 д.а.) 

15 
Облік, оподаткування 

та фінансовий 

моніторинг в умовах 

відновлення економіки 

України 

Круглий стіл Київ: КНЕУ, 20 

травня   2022 р. 

Ходзицька В.В. Стратегічна управлінська звітність корпорацій: вплив 

ризиків. Ходзицька В.В.; збір. мат. круглого столу 

«Облік, оподаткування та фінансовий моніторинг в 

умовах відновлення економіки України»( Київ, 20 

травня 2022 р.).-Київ:КНЕУ, 2022.- С. 218-220,(0,2 

д.а.) 

16 

Формування 

компетентностей 

обдарованої 

обобистості в системі 

позашкільної та вищої 

освіти 

ІІ 

Всеукраїнська  на

уково-практична 

конференція 

Київ: Національний 

авіаційний 

університет,27 жовтня 

2022 р. 

Ходзицька В.В. Використання інноваційних технологій при 

викладанні дисципліни «Стратегічний управлінський 

облік». Ходзицька В.В.; збір. мат ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Формування компетентностей обдарованої 

обобистості в системі позашкільної та вищої освіти» 

(м. Київ, 27 жовтня 2022 р.). -Київ:НАУ,2022.-С. 135-

138, (0,2 д.а.) 

17 Бухгалтерський облік, 

контроль та  аналіз в 

умовах інституційних 

змін 

Всеукраїнська  на

уково-практична 

конференція 

Полтава: Полтавський 

державний  аграрний 

університет, 27 

жовтня 2022 р. 

Ходзицька В.В. Управлінська звітність корпорацій: вплив 

ризиків.  Ходзицька В.В.; збір. мат. Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Бухгалтерський 

облік, контроль та аналіз в умовах інституційних 

змін» (м.Полтава,27 жовтня 2022 р.). - 

Полтава:ПДА,2022.-С.758-761,(0,2 д.а.) 

18 Фінансово-економічна 

платформа 

парадигмальних змін 

повоєнного розвитку 

України  

Всеукраїнська  на

уково-практична 

конференція 

Хмельницький: 

ХНУ,27-

28 жовтня  2022 р. 

Ходзицька В.В. Стратегічна управлінська звітність корпорацій: крок 

до конкурентноспроможності. Ходзицька В.В.; збір. 

мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Фінансово-економічна платформа парадигмальних 

змін повоєнного розвитку 

України» (м.Хмельницький,27-28 жовтня 2022 

р.). - Хмельницький: ХНУ, 2022.- С. 122-124, (0,2 д.а.)  

19 Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку 

обліку, аналізу і 

контролю в умовах 

глобалізації економіки 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Луцьк: ЛНТУ, 5 

листопада 2022 р. 

Ходзицька В.В. Управлінська звітність: маркер аналізу управління. 

Ходзицька В.В.; збір. мат Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в 

умовах глобалізації економіки.» ( м. Луцьк, 5 

листопада 2022 р.) -Луцьк: ЛНТУ, 2022.- С. 188-

191,(0,2 д.а.)  
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20 Актуальні проблеми 

освітньо-виховного 

процесу та шляхи їх 

вирішення в умовах 

сучасних викликів 

  

Наукова  інтернет

-конференція 

Харків: ХНАДУ, 

18 листопада   2022 р. 

Ходзицька В.В. Інноваційні технологій при викладанні дисципліни 

«Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Ходзицька В.В.; збір. мат Наукової інтернет -

конференції "Актуальні проблеми освітньо-виховного 

процесу та шляхи їх вирішення» (Харків, 18 

листопада 2022 р.). -Харків: ХНАДУ, 2022.- С. 19-

23, (0,2 д.а.)  

21 Дистанційна 

освіта:інноваційні, 

нормативно-правові, 

педагогічні аспекти 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Київ: НАУ, 30 

листопада 2022 р. 

Ходзицька В.В. Інноваційний підхід викладання дисципліни 

«Стратегічний управлінський облік». Ходзицька В.В.; 

збір. мат Міжнародної науково-практичної 

конференції " Дистанційна освіта: інноваційні, 

нормативно-правові, педагогічні аспекти» (Київ, 30 

листопада 2022 р.). -Київ.: НАУ, 2022.- С. 187-190, 

(0,2 д.а.)  

22 Modern transformations 

in economics and 

management 

VI international 

scientific-practical 

conference 

Klaipeda, Lithuania: 

Klaipeda University, 

June 3-4, 2022. 

Степаненко О.І. Категорії "грошові кошти" та "електронні гроші" в 

сучасних наукових дослідженнях. Степаненко 

О.І. Modern transformations in economics and 

management: VI international scientific-practical 

conference (June 3-4, 2022. Klaipeda, Lithuania). 

Клайпеда, Литва: Publishing House "Baltija Publishing", 

2022. С. 134-139, (0,25 д.а.) 

23 Digitalization of the 

economy as a factor in 

the sustainable 

development of the state 

International 

scientific 

conference 

Kielce, Poland: 

The Jan Kochanowski 

University, 

September 23-24, 2022. 

Степаненко О.І. Безготівкові розрахунки: особливості обліку та 

документування. Степаненко О.І. Digitalization of the 

economy as a factor in the sustainable development of the 

state: International scientific conference (September 23-

24, 2022. Kielce, Poland). Кельце, Польща: Publishing 

House "Baltija Publishing", 2022. С. 168-172, (0,22 д.а.) 

24 Управління соціально-

економічними 

трансформаціями 

господарських 

процесів: реалії і 

виклики: 

ІV Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Мукачево: МДУ,  

6-7 квітня 2022 р. 
Марчук У.О., 

Гуцаленко Л.В. 

ІТ - послуги в діяльності господарюючих суб’єктів. 

Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Управління соціально-

економічними трансформаціями господарських 

процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Мукачево, 6-7 квітня 2022 р.). – Мукачево: МДУ, 

2022. – 272 с., С.162-164, (особисто автором - 0,1 д.а) 

25 Sustainable Development 

- Regional and Local 

Dimensions 

ІІ Міжнародна на

укова конференці

я (II International 

May 19th, 2022, 

Warsaw, Poland 
Uliana O. Marchuk 

(Liubov V. 

Gutsalenko, Serhiy 

Zabolotnyy) 

Lease of agricultural land in the conditions of martial law 

in Ukraine. Uliana O. Marchuk, Liubov V. Gutsalenko, 

Serhiy Zabolotnyy. Sustainable Development - Regional 
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Scientific 

Conference) 

and Local Dimensions .II International Scientific 

Conference May 19th, 2022, WULS: Warsaw, Poland 

26 Перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку, 

аудиту, оподаткування 

та фінансів в умовах 

глобалізації економіки 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет - 

конференція 

Миколаїв: МНАУ, 20 

травня 2022 р. 

 

Marchuk U.O. The impact of martial law on land relations in Ukraine. 

Marchuk U.O. Перспективи розвитку бухгалтерського 

обліку, аудиту, оподаткування та фінансів в умовах 

глобалізації економіки: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції, м. 

Миколаїв; 20 травня 2022 р. Миколаїв: МНАУ, 2022. 

58 с. - С. 5-7, (0,2 д.а.) 

27 Вплив обліку та 

фінансів на розвиток 

економічних процесів: 

ІІІ Міжнародна 

науково-

практична-

конференція 

Ужгород: ФОП Сабов 

А. М., 15 червня 2022 

р. 

Марчук У.О., 

Гуцаленко Л.В. 

Орендні відносини в умовах воєнного стану. 

Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Вплив обліку та 

фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Берегове, 15 червня 2022 р.). - Ужгород: ФОП Сабов 

А. М., 2022. - 498с., С.100- 

28 Сучасні кризові явища в 

економіці та проблеми 

облікового, 

контрольного та 

аналітичного 

забезпечення 

управління 

підприємством 

XІV Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Луцьк: ВІП ЛНТУ, 24 

червня 2022 р. 
Марчук У.О. Зміни в трудовому законодавстві на період дії 

військового стану.  Марчук У.О. Сучасні кризові 

явища в економіці та проблеми облікового, 

контрольного та аналітичного забезпечення 

управління підприємством: матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції (24 

червня 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. 

Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 236 с. С. 113-116, (0,2 д.а.) 

29 C-IASOS-2022 VI. International 

Applied Social 

Sciences Congress 

10-12 November 2022, 

Turkey. 
Uliana Marchuk 
(Mariya Shygun, 

Liubov Gutsalenko ) 

Transformations in the management and accounting of 

health care institutions of Ukraine as a consequence of the 

medical reform. Mariya Shygun, Liubov Gutsalenko, 

Uliana Marchuk. VI. International Applied Social 

Sciences (C-IASOS-2022) Congress, 10-12 November 

2022, Turkey. 

30 Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

обліку, аудиту, 

оподаткування та 

аналізу в умовах 

міжнародної інтеграції 

ІІ Міжнародна 

науково – 

практична 

Інтернет - 

конференція 

Херсон: Видавництво 

ФОП Вишемирський 

В.С., 16-17 листопада 

2022 р. 

Марчук У.О., 

(Бишовець А.О.) 

Чистий рух грошових коштів на підприємстві: 

методика розрахунку. Марчук У.О., Бишовець А.О., 

«Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, 

аудиту, оподаткування та аналізу в умовах 

міжнародної інтеграції»: збірник матеріалів ІІ 

Міжнародної науково – практичної Інтернет - 

конференції (м. Херсон – м. Хмельницький, 16 - 17 

листопада 2022р.) / ред. кол. Сідельникова Л.П. та ін. 
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Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. 

297с., С.33-36  (особисто автором - 0,1 д.а) 

31 Modern Finance and 

Economic Thought 

Facing the Challenges of 

Balance in a Market 

Economy 

14th International 

Financial 

and Banking 

Forum 

Warsaw University of 

Life Sciences, Warsaw, 

24–25.11.2022 

Uliana Marchuk The evolution of the energy systems of Ukraine and the 

peculiarities of the organization of management 

accounting in conditions of risks. Uliana Marchuk. 

Warsaw University of Life Sciences. 14th International 

Financial and Banking Forum. 24-

25.11.2022. Warsaw, Poland 

 Облік, оподаткування 

та фінансовий 

моніторинг в умовах 

відновлення економіки 

України 

Всеукраїнський 

онлайн круглий 

стіл 

кафедра податкового 

менеджменту та 

фінансового 

моніторингу ДВНЗ 

«КНЕУ імю Вадима 

Гетьмана», 20 травня 

2022 р. - онлайн 

Кругла М.М. 

(сертифікат №37) 

від 20.05.2022 р. 

Коршикова Р.С. 

(сертифікат №32) 

від 20.05.2022 р. 

Оподаткування в умовах відновлення економіки 

України. Кругла М.М. 
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Таблиця 9 

 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2022 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/п 
Автори 

Назва роботи 

обов’язково: посилання на web-

сторінку, де розміщена публікація 

(за наявності) 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання 

сторінки роботи 

Статті 

Scopus  

1 

Alina 

Yakymchuk, Mykola 

Svets, Nataliia 

Ostapiuk, Oksana 

Zayachkivska 

Innovative Transport Technologies of 

Ukraine: Sustainable Development, Economy, 

Infrastructure 

 

https://openaccess.cms-

conferences.org/publications/book/978-1-

958651-32-2/article/978-1-958651-32-2_52 

Human Factors, 

Business 

Management and 

Society 

 

Date: 2022 

ISBN: 978-1-

958651-32-2 

DOI: 10.54941/ahfe1

002244 

(13-420) 

2 

Tetiana Shcherban, 

Yulianna Terletska, 

Maryna Resler, 

Nataliia Ostapiuk and 

Alla Morhun 

Empathic Features of Conducting 

Negotiations in an Entrepreneurial 

Environment 

https://refpress.org/ref-vol20-a48/ 

Review of Economics 

and Finance  

2022, 20 

Pages 406-416 

Статті, подані до друку 

- -    

Web of Science 

     

- -    

Статті, подані до друку 

- -    

 

 

Таблиця 10 

 

Розробки, які впроваджено у 2022 році за межами Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана (відповідно до таблиці): 

 

№ 

з/п 

Назва та 

автори 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата 

акту 

впровад

ження 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.54941/ahfe1002244
http://doi.org/10.54941/ahfe1002244
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Таблиця 11 

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 
(навести дані, що стосуються тільки тих зарубіжних партнерів, з якими укладено договори на виконання 

науково-дослідних робіт або отримано гранти) 
У стовпчику «Документ, відповідно до якого здійснюється співробітництво, термін його дії» мова йде про 

закордонні організації, з якими співпрацюють на договірних засадах. Отже, підставою може бути 

госпрозрахунковий договір, грантові угоди, договір (угоди) про співпрацю (про співробітництво), назва наукової 

програми, у якій брали участь, із зазначенням web-посилання на сторінку, реквізити наказу ЗВО про відрядження 

його працівників. У випадку, коли зазначених вище підтверджень немає, наводяться спільні статті та/або інші 

спільні публікації (афіліація університету обов’язкова). 

 

Країна 

партнер 

Установа 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ в рамках якого 

здійснювалося співробітництво. 

Термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництв

а 

1 2 3 4 5 
Польща  Гданський 

університет 

(Польща: 

Гданськ) 

Спільна наукова 

діяльність: 

розробка 

навчальних 

дисциплін, 

підручників. 

Договір  б/н 

від 16.10.2021 р., 

безстроковий 

Проведення 

вебінарів 

(лекцій) 

Польща Сопотська вища 

школа (Польща: 

Сопот) 

Наукові 

дослідження, 

публікації, 

підготовка 

кадрів 

Договір б/н 

від 14.06.2016 р., 

безстроковий 

Реалізація 

програми 

Подвійний 

диплом за 

магістерським 

рівнем 

підготовки 

Польща Познанський 

економічний 

університет 

(Польща: 

Познань) 

Спільна наукова 

діяльності: 

спільна розробка 

підручників, 

посібників, 

навчальних 

програм, 

викладання 

навчальних 

дисциплін 

Договір б/н 

від 09.06.2017р., 

термін дії – до 09.06.2022 р. 

Співорганізатор 

Міжнародної 

конференції 

«Економічна 

безпека у 

глобальному 

середовищі» та 

VІIІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Облік, аналіз, 

аудит, 

оподаткування та 

фінансовий 

моніторинг в 

умовах 

глобвлізаційних 

змін» 

Польща Лодзинський 

університет 

(Польща: Лодзь) 

Спільна наукова 

діяльність: 

розробка 

навчальних 

дисциплін, 

підручників. 

Договір б/н 

від 25.10.2018р., 

термін дії – до 25.10.23 р. 

- 

Польща Краківський 

економічний 

університет 

Спільні наукові 

дослідження, 

публікації, 

Договір б/н 

від 17.11.2015р.,  

безстроковий 

Співорганізатор 

VІIІ 

Міжнародної 
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(Польща: 

Краків) 

підготовка 

кадрів 

науково-

практичної 

конференції 

«Облік, аналіз, 

аудит, 

оподаткування 

та фінансовий 

моніторинг в 

умовах 

глобвлізаційних 

змін» 

Румунія «ARTIFEX» 

університет  

(Румунія: 

Бухарест) 

 

Спільна наукова 

діяльність 

Меморандум про співробітництво б/н 

від 08.05.2020 р., 

безстроковий 

Співорганізатор 

Міжнародної 

конференції 

«Економічна 

безпека у 

глобальному 

середовищі» та 

VІIІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Облік, аналіз, 

аудит, 

оподаткування 

та фінансовий 

моніторинг в 

умовах 

глобвлізаційних 

змін» 

Косово «HAXHI ZEKA» 

університет 

(Косово: Печ) 

Спільна наукова 

діяльність 

Меморандум про співробітництво б/н 

від 01.04.2021 р., 

безстроковий 

- 

Велика 

Британія 

ACCA (Асоціаці

я Присяжних 

Сертифікованих 

Бухгалтерів) 

Акредитація 

освітніх програм 

«Облік і аудит» 

на 

бакалаврському 

та 

магістерському 

рівнях 

Акредитаційний сертифікат для 

магістрів  

Акредитаційний сертифікат для 

бакалаврів  

Зарахування 5-

ми іспитів за 

кваліфікацією 

АССА з 13 

можливих, 

2 іспити подані 

на розгляд для 

подовження 

права 

отримувати 

заліки за ними 

Різні 

країни 

світу 

Центр 

реформування 

фінансової 

звітності 

Світового банку 

Учасник проекту 

Центру 

реформування 

фінансової 

звітності 

Світового банку 

«Укріплення 

аудиту та 

фінансової 

звітності 

в країнах 

Східного 

партнерства» 

(STAREP) 

Проект STAREP Центру реформування 

фінансової звітності Світового банку 

https://cfrr.worldbank.org/programs/stare

p  

Удосконалення 

системи вищої та 

професійної 

освіти з обліку і 

аудиту на основі 

обміну досвідом 

країн світу. 

Різні 

країни 

світу 

Центр 

реформування 

фінансової 

Учасник проекту 

PULSAR 

Співробітництво 

Проект PULSAR Центру 

реформування фінансової звітності 

Світового банку 

Удосконалення 

системи вищої та 

професійної 

https://cfrr.worldbank.org/programs/starep
https://cfrr.worldbank.org/programs/starep
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звітності 

Світового банку 

з питань освіти в 

сфері 

бухгалтерського 

обліку в 

державному 

секторі (EduCoP) 

https://cfrr.worldbank.org/programs/puls

ar 

освіти з обліку і 

аудиту в 

державному 

секторі на основі 

обміну досвідом 

країн світу. 

Велика 

Британія 

CIMA (Chartered 

Institute of 

Management 

Accountants – 

Інститут 

дипломованих 

бухгалтерів 

управлінського 

обліку) 

Акредитація 

спеціальності 

071 «Облік і 

оподаткування» 

на 

бакалаврському 

та 

магістерському 

рівнях 

Акредитаційний сертифікат для 

бакалаврів та магістрів  

Зарахування 7-

ми іспитів за 

кваліфікацією 

СІМА та 

отримання права 

безпосередньо 

вступати на 

кейс-стаді іспит 

операційного 

рівня 

США 

 

Коледж 

Державного 

Університету 

Вашингтон 

Курс вебінарів Лист Коледжу Державного 

Університету Вашингтону «Про 

співпрацю та курси вебінарів з 

організації міжнародного бізнесу від 

27.09.2020 р., безстроковий 

Участь та 

представництво 

КНЕУ 

США Вашингтонський 

Державний 

Університет 

 

Онлайн-курс 

«Міжнародного 

бізнесу та 

глобального 

лідерства» 

Меморандум про співпрацю  між 

КНЕУ та Вашингтонським Державним 

Університетом від 02.12.2021 р., 

безстроковий 

Участь та 

представництво 

КНЕУ 

Австрія Центр реформ 

фінансової 

звітності 

Світового банку 

(CFRR) (м. 

Відень, Австрія) 

Прийняття 

участі в роботі 

проекту STAREP 

– Зміцнення 

аудиту та 

звітності в 

країнах Східного 

партнерства 

Протягом року Розробка 

стандартів освіти 

щодо підготовки 

фахівців з обліку 

і аудиту згідно 

МСО 

Німеччин

а 

Університет 

Бремена 

(м. Бремен, 

Німеччина) 

Участь у літній 

школі 

Університета 

Бремена, 

проведення 

спільного 

наукового 

дослідження 

Угода про співробітництво між КНЕУ 

та Бременським університетом від 

26.02.2009 р., безстрокова 

Викладання 

курсу лекцій 

«Фінансовий 

аналіз» у літній 

школі 

Університета 

Бремена. 

Вірменія Освітній фонд 

«Міжнародний 

бухгалтерський 

тренінговий 

центр» 

(Вірменія) 

Організація 

наукової та 

освітньої 

співпраці 

Договір про культурне та наукове 

співробітництво від 16.04.2019 р., 

бехстроковий 

Прийнято участь 

у спільних 

наукових 

заходах 

 
Таблиця 12 

 

Перелік наукових грантів, за якими працювали науковці кафедри, що 

фінансувались закордонними організаціями 
(кількість грантів з відповідним посиланням на сайт чи на лист від грантодавця) 

 

П.І.Б. 

виконавця 
Назва гранту Замовник 

Фінансування, 

тис. грн 

1 2 3 4 

 - -  -  -  

https://cfrr.worldbank.org/programs/pulsar
https://cfrr.worldbank.org/programs/pulsar
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Таблиця 13 

 

Наукове співробітництво з державними інституціями, академічними установами, 

закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами тощо 

 

№ 

п/

п 

Назва організації 

Форма творчого співробітництва 

(комплексні теми, наукові 

дослідження, публікації, підготовка 

кадрів, стажування) 

Термін Результати, які отримані 

     
1 «АРТІФЕКС» 

Університет Бухаресту 

(Artifex University of 

Bucharest) 

Написання спільної монографії: 

Трансформація фінансових систем та 

бухгалтерського обліку за нового 

технологічного устрою 

 

Січень 

2022 р. 

Підготовлено розділ для 

спільної монографії 

2 Державної навчально-

наукової установи 

“Академія фінансового 

управління” (ДННУ 

«Академія фінансового 

управління») 

Науково-дослідна робота 

«Облік і аналіз як функції управління 

державними підприємствами в умовах 

застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності» 

 

2020-

2022 рр. 

Звіт про науково-дослідну 

роботу, стаття ««Облік 

безоплатно одержаних 

активів в контексті 

державної допомоги»» 

передана до редакції 

журналу категорії «Б» 

Фінанси України 
3 «HAXHI ZEKA» 

університет 

(Косово: Печ) 

Спільна наукова діяльність Травень 

– 

листопад 

2022 р. 

Підготовка спільних 

наукових розробок 

4 Національна комісія 

UNESCO 

Програма стипендій в рамках Націонал

ьної Комісії Польщі у справах ЮНЕСК

О до Warsaw University of Life Sciences 
01.12.202

2-

31.01.202

3 

Програма стипендій сприяє 

обміну знаннями, 

міжнародному взаєморозум

інню 

та покращенню наукової, 

освітньої та культурної 

складових 
5 Міністерство фінансів 

України, Атестаційна 

комісія аудиторів 

України 

Бондар М.І. – Член Атестаційної 

комісії аудиторів України 

2019-

2022рр. 

Розроблено нормативні та 

навчально-методичні 

матеріали з атестації 

аудиторів в Україні 

6 Міністерство освіти 

України 

Бондар М.І. – Голова підкомісії з 

обліку і оподаткування Науково-

методичної комісії № 5 з бізнесу, 

управління та права 

2016 -

2022 рр. 

Розробка Стандартів вищої 

освіти України: першого 

(бакалавра), другого 

(магістра) та третього 

(освітньо-наукового рівня) 

доктора філософії, галузі 

знань 07 – Управління та 

адміністрування, 

спеціальність 071 – Облік і 

оподаткування 

 

7 

Міністерство освіти 

України 

Бондар М.І. – Член Експертної ради 

з питань проведення експертизи 

дисертаційних робіт з проблем 

секторального розвитку та 

підприємництва Департаменту 

атестації кадрів Міністерства освіти і 

науки України 

2014-

2022рр. 

Проведення експертизи 

дисертаційних робіт 

 

8 

Міністерство 

фінансів України 

Бондакр М.І. – Член 

Методологічної ради з 

бухгалтерського обліку 

Міністерства фінансів України 

2012-

2022 рр. 

Розроблено нормативних 

документів з регулювання 

бухгалтерського обліку 
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Таблиця 14 

 

Перелік отриманих патентів, проданих ліцензій, свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір за результатами виконаних НДР 

 

Назва наукової роботи або розробки, за 

результатами якої отримано патент або 

продано ліцензію 

Джерело 

фінансування 

роботи, обсяг (тис. 

грн) 

Рік отримання 

патенту або 

укладення 

ліцензійного 

договору 

Охоронні документи з веб-

адресою електронної версії 

або реквізити ліцензійного 

договору 

1 2 3 4 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір №114161.  

Твір наукового характеру «Основи 

бухгалтерського обліку та економіки 

підприємства». Автори: 

Бондар Микола Іванович, Шигун Марія 

Михайлівна, Бірюк Олена Григорівна, 

Кругла Марина Миколаївна, Лежненко 

Людмила Ігорівна, Марчук Ульяна 

Олександрівна, Остапюк Наталія 

Анатоліївна, Примаченко Олена Леонідівна, 

Сташенко Юлія Вікторівна. 

 - 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір № 114161 

від 12.08.2022 р 

Дата реєстрації 12 

серпня 2022 року 

(CR0215120822) 

https://sis.ukrpatent.org  

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір «The organization of analytical 

procedure for assessing the tax efficiency of the 

company according to the financial statements 

for digitization» Автори: Чук О.В., 

Лахтіонова Л.А.,  Калабухова С.В., 

Ісай О. В.  

-  

Свідоцтво про 

реємтрацію 

авторського права 

на твір №112357  

від 14 березня 

2022р.  

https://sis.ukrpatent.org  

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір №114474 від 25.08. 2022 року 

«Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти «Податковий менеджмент та 

комплаєнс» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». Автори: Ловінська Л.Г., 

Криштопа І.І., Федорченко О.Є., Сташенко 

Ю.В., Бугай Н.О. 

- 

Свідоцтво про 

реємтрацію 

авторського права 

на твір №114447  

від 25 серпня 2022 

року 

https://sis.ukrpatent.org  
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ЧАСТИНА 3 

НДР СТУДЕНТІВ 

 
1.Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених. 
 

Роки 

Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються на 

кафедрі після 

закінчення аспірантури 

2019 240 (73%) 5 13% 

2020 210 (70%) 4 13% 

2021 220 (72%) 4 15% 

2022 200 (70%) 2 10% 

 

2.Наукові статті, опубліковані за участю студентів 

 

СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ 

№
п

/п
 

П
р

із
в
и

щ
е 

та
 і

н
іц

іа
л
и

 а
в
то

р
ів

 

Н
аз

в
а 

ст
ат

ті
 

Н
аз

в
а 

ж
у

р
н

ал
у

/ 
зб

ір
н

и
к
а 

та
 

в
и

х
ід

н
і 

д
ан

і 

О
б

ся
г 

д
р

у
к
о

в
ан

и
х

 а
р

к
у

ш
ів

 т
а 

п
ер

ш
а 

і 
о

ст
ан

н
я
 с

то
р

ін
к
и

 

М
о

в
а 

В
к
аз

ат
и

 к
ат

ег
о

р
ію

 

(А
 а

б
о

 Б
),

 

за
 н

ая
в
н

о
ст

і 

В
к
аз

ат
и

 і
м

п
ак

т-
ф

ак
то

р
 в

и
д

ан
н

я
 

та
 к

іл
ь
к
іс

ть
 ц

и
ту

в
ан

ь
 

п
у

б
л
ік

ац
ії

, 
за

 н
ая

в
н

о
ст

і 

В
к
аз

ат
и

  
н

ау
к
о

м
ет

р
и

ч
н

у
 б

аз
у

, 
в
 

я
к
ій

 з
ар

еє
ст

р
о

в
ан

о
 

ж
у

р
н

ал
/з

б
ір

н
и

к
, 

за
 н

ая
в
н

о
ст

і 

W
eb

-п
о

си
л
ан

н
я
 н

а 
ст

ат
тю

, 

за
 н

ая
в
н

о
ст

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus 

 - -        

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection 

          

Видання категорії А або Б, які не включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Core 

Collection 

1 

Степаненко 

О.І., 

Павловська 

Х.Ю. 

Аналіз 

рентабельн

ості 

підприємст

ва та шляхи 

її 

підвищення 

в умовах 

економічно

ї 

нестабільно

сті 

Науковий 

журнал 

"Причорномо

рські 

економічні 

студії". 2022. 

Вип. 75. 

Одеса: ВД 

"Гельветика" 

0,92 
(0,46 

автор.) 
  

С. 93-101 

укр. Б --- 

Vernadsky 

National 

Library; Index 

Copernicus; G

oogle Scholar; 

Crossref; 

OUCI 

https://doi.org/1

0.32843/bses.75

-15 

2 

Степаненко 

О.І., 

Дубовик 

М.Ф. 

Аналіз 

дебіторсько

ї 

заборгован

ості, її 

вплив на 

фінансовий 

стан та 

ділову 

Збірник 

наукових 

праць 

"Проблеми 

системного 

підходу в 

економіці". 
2022. Вип. 

2(88). Київ: 

0,96 
(0,48 

автор.) 
  

С. 116-

125 

укр. Б --- 

Vernadsky 

National 

Library; Index 

Copernicus; G

oogle Scholar; 

OAJSE; 

Eurasian 

Scientific 

Journal Index; 

https://doi.org/1

0.32782/2520-

2200/2022-2-17 

https://doi.org/10.32843/bses.75-15
https://doi.org/10.32843/bses.75-15
https://doi.org/10.32843/bses.75-15
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-17
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-17
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-17
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активність 

підприємст

ва 

ВД 

"Гельветика" 
Cite Factor; 

Crossref; 

OUCI 
Інші академічні видання 

3 

Марчук 

У.О., 

Миськів 

Л.П., 

Бондарук 

А.Л. 
  

  

 

Облік 

руху 

основних 

засобів у 

сучасних 

підприємс

твах 

Теоретичні 

та 

прикладні 

питання 

економіки. 

Збірник 

наукових 

праць. 

Випуск 1 

(44). 2022. 

(за ред. 

проф. 

Филюк 

Г.М.) – К.: 

ТОВ «ЦП 

«КОМПРИ

НТ», 2022, 

Вересень. – 

241 с. 

0,6 д.а  
(0,25 

автор) 
С.157-

166 

укр. Б - 

Google Sch

olar, Maksy

movych Sci

entific Libra

ry of Taras 

Shevchenko 

National Un

iversity of K

yiv, 

National Lib

rary of Ukra

ine Vernads

ky Research 

Gate INDE

X 

COPERNIC

US 

http://tppe.eco

nom.univ.kiev

.ua/data/2022_

44/zb44_14.pd

f 

Інші видання 

 - -        

 
СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ 

№
п

/п
 

П
р

із
в
и

щ
е 

та
 і

н
іц

іа
л
и

 а
в
то

р
ів

 

Н
аз

в
а 

ст
ат

ті
 

Н
аз

в
а 

ж
у

р
н

ал
у

/ 
зб

ір
н

и
к
а 

та
 

в
и

х
ід

н
і 

д
ан

і 

О
б

ся
г 

д
р

у
к
о

в
ан

и
х

 а
р

к
у

ш
ів

 т
а 

п
ер

ш
а 

і 
о

ст
ан

н
я
 с

то
р

ін
к
и

 

 

М
о

в
а 

К
р

аї
н

а 
в
и

д
ан

н
я
 

В
к
аз

ат
и

 і
м

п
ак

т-
ф

ак
то

р
 в

и
д

ан
н

я
 

та
 к

іл
ь
к
іс

ть
 ц

и
ту

в
ан

ь
 

п
у

б
л
ік

ац
ії

, 
за

 н
ая

в
н

о
ст

і 

В
к
аз

ат
и

  
н

ау
к
о

м
ет

р
и

ч
н

у
 б

аз
у

, 
в
 

я
к
ій

 з
ар

еє
ст

р
о

в
ан

о
 

ж
у

р
н

ал
/з

б
ір

н
и

к
, 

за
 н

ая
в
н

о
ст

і 

 

W
eb

-п
о

си
л
ан

н
я
 н

а 
ст

ат
тю

, 

за
 н

ая
в
н

о
ст

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus 

 -         

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection 

          

Видання, що опубліковані у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та 

розвитку 

 -         

Інші академічні міжнародні видання 

 -         

Інші міжнародні видання 

 -         

 

3. Тези, опубліковані студентами:  __10___ (одиниць) ____0,3___ (д.а.). 
 

4. Участь студентів у міжнародних заходах 

 

1) Міжнародна олімпіада, конкурс, турнір 
 

№ 

з/п 

Назва заходу і 

країна 

проведення 

Назва закладу 

вищої освіти, 

студенти, якого 

Кількість 

учасників        

від ЗВО 

Кількість 

перемож-

ців 

від ЗВО  

Отримані нагороди При-

міт- 

ка 

перше 

місце 

або  

друге 

місце 

третє 

місце 

гран- 

прі 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bdG4PwwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=bdG4PwwAAAAJ&hl=ru
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672451
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672451
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672451
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672451
https://www.researchgate.net/project/SCIENTIFIC-JOURNAL-THEORETICAL-AND-APPLIED-ISSUES-OF-ECONOMICS-38-39
https://www.researchgate.net/project/SCIENTIFIC-JOURNAL-THEORETICAL-AND-APPLIED-ISSUES-OF-ECONOMICS-38-39
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67835
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67835
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67835
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67835
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брали участь у 

заході  

золота 

медаль 

або 

срібна 

медаль 

або 

брон- 

зова 

медаль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Міжнародні олімпіади, які відбулися в Україні  

1 -         

Міжнародні олімпіади, які відбулися за межами України 

1 -         

Міжнародні конкурси наукових робіт, які відбулися в Україні 

1 -         

Міжнародні конкурси наукових робіт, які відбулися за межами України 

1 -         

Міжнародні професійні творчі конкурси, які відбулися в Україні 

1 -         

Міжнародні професійні творчі конкурси, які відбулися за межами України 

1 -         

Міжнародні турніри, які відбулися в Україні 

1 

CIMA 

Business Game, 

Україна 

Київський 

національний 

економічний 

університет 

імені Вадима 

Гетьмана 

18 18 18 - - - - 

Міжнародні турніри, які відбулися за межами України 

1 -         

 

2) Міжнародні конференції і стажування, які відбулися за межами України  

 
№ 

з/п 

Назва закладу 

вищої освіти, 

студенти 

якого брали 

участь у 

конференції 

Назва 

конференції 

і країна 

проведення 

Кількість 

учасників 

від ЗВО 

Кількість 

переможців 

від ЗВО 

Диплом за 

кращу 

наукову 

доповідь 

(інші 

нагороди) 

Стажування  

студентів  

Гранти, 

отримані 

студента- 

ми ЗВО 

(кількість) 

країна кількість 

студентів 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 -        

 

3) Форми проведення всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних 

студентських змагань, в яких брали участь студенти ЗВО 
 

№ 

з/п 
Форма проведення 

Кількість інтелектуальних студентських змагань 

міжнародні  

інтелектуальні студентські 

змагання 

всеукраїнські  

інтелектуальні студентські 

змагання 

міжвузівські 

інтелектуальні студентські 

змагання 

1 2 3 4 5 

1 online -   

2 offline -   

3 змішана форма  

(online + offline) 

-   
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5. Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо 

 

№ 

п/п 

Назва заходу і 

країна 

проведення 

ПІБ керівника 
ПІБ 

учасника 

ПІБ 

переможця 

Назва нагород 
Наявність 

сертифікату 
перше

місце 

друге

місце 

третє

місце 

гран-

прі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 

1 -         

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади 

1 -         

Інші конкурси, турніри тощо 

1 -         

Кількість учасників І туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук: __-__ 

Кількість учасників ІІ туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук: __-__ 

Кількість переможців І туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук: _-__ 

Кількість переможців ІІ туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук: _-___ 

Кількість учасників І туру Всеукраїнських студентських олімпіад: ____ 

Кількість учасників ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад: ____ 

Кількість учасників І туру Всеукраїнських студентських олімпіад: ____ 

Кількість учасників ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад: ____ 
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ЧАСТИНА 4 

 

ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

№ 

з/п * 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2022 

1. Науково-педагогічні кадри  

1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників, усього 19 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 19 

а)  з них: – доктори наук 5 

б)   – кандидати наук 13 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього - 

а)  з них: – доктори наук - 

б)   – кандидати наук - 

1.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового 

характеру, усього (договорів, угод) 

 

 

а)  з них: – доктори наук - 

б)   – кандидати наук - 

2. Підготовка наукових кадрів  

2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього - 

2.1.1.  з них: – з відривом від виробництва - 

2.1.2.    без відриву від виробництва - 

2.2. Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді - 

2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього - 

2.3.1.  з них: – із захистом дисертації - 

2.6. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього - 

2.6.1. з них: – кандидатських дисертацій - 

2.6.2.  – докторських дисертацій  

5. Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт  

5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і 

техніки, поданих від закладу вищої освіти/наукової установи, всього Державних 

премій 

- 

5.2. Кількість лауреатів (працівників закладу вищої освіти / наукової установи), 

всього 

- 

5.3. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами, усього - 

5.4. Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які виконувались, та 

наукових об’єктів, що становлять національне надбання, які утримувались, 

зберігались та розвивались у звітному періоді  за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету, всього, в тому числі: 

 

- 

5.4.1.  – фундаментальні дослідження - 

5.4.2.  – прикладні дослідження  - 

5.5. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні 

послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), усього 

-- 

 

5.5.3. з них:  – кількість міжнародних грантів - 

5.5.4.   – кількість міжнародних договорів на виконання наукових та 

науково-технічних робіт 

- 

5.5.5.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами - 

5.5.5.1   у тому числі: – міжнародними - 

5.5.6. Кількість фундаментальних досліджень, з них: - 

5.5.6.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень - 

5.6. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах 

кафедральної тематики: 

1 

5.6.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ 1 

5.9. Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в 

межах кафедральної тематики: 

 

1 
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№ 

з/п * 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2022 

5.9.1.  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ 1 

5.10. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів), 

всього 

11 

5.10.1.  – з них: всеукраїнських - 

5.10.2.  – міжнародних, всього 4 

5.11. Взято участь у виставках, всього - 

5.11.1.  з них: – у національних - 

5.11.2.   – у міжнародних - 

5.12. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними закладами 

вищої освіти / науковими установами, установами, організаціями 

15 

 

5.13. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому 

числі: 

- 

1)  – нової техніки - 

2)  – нових технологій - 

3)  – нових матеріалів - 

4)  – сортів рослин та порід тварин - 

5)  – методів, теорій 4 

6)  – інше - 

5.14. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього 

одиниць, у тому числі: 

- 

1)  – нової техніки - 

2)  – нових технологій - 

3)  – нових матеріалів - 

4)  – сортів рослин та порід тварин  

5)  – методів, теорій - 

6)  – інше - 

5.15. Впроваджено НТП  у освітній процес, створеної у відповідні періоди, усього 

одиниць, у тому числі: 

- 

1)  – нової техніки - 

2)  – нових технологій  

3)  – нових матеріалів - 

4)  – сортів рослин та порід тварин - 

5)  – методів, теорій 3 

6)  – інше - 

6. Наукові праці  

6.1. Опубліковано монографій 3/2,01 

 Кількість д.а.  

6.1.1. Усього одиниць монографій в Україні  

 Кількість д.а. 1/0,17 

6.1.2. Усього одиниць монографій за кордоном  

 Кількість д.а. 2/1,84 

6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників  

 Кількість д.а. 3/24,33 

6.3. Кількість публікацій (статей)  

 Кількість д.а. 22/11,17 

6.3.1. Усього одиниць, опублікованих в Україні  

 Кількість д.а. 20/10,13 

6.3.1.1. з них:          -категорія А - 

 Кількість д.а. - 

6.3.1.2. з них:          -категорія В  

 Кількість д.а. 20/10,13 

6.3.2. Усього одиниць, опублікованих за кордоном  

 Кількість д.а. 2/1,04 
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№ 

з/п * 

Назва показника наукової 
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6.3.3 з них:          -у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн 

Організації економічного співробітництва та розвитку 

- 

 Кількість д.а. - 

6.4. Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus - 

 Кількість д.а. - 

6.5. Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science  

 Кількість д.а. 1/1,2 

6.6. Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для суспільних та 

гуманітарних наук Copernicus 

11/5,64 

6.7. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Scopus 

- 

6.8. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних,Web 

of Science 

- 

6.9. Кількість цитувань у виданнях (для суспільних та гуманітарних) наук 

Copernicus 

3 

6.10. В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 2 

6.11. Сумарний h– індекс закладу вищої освіти або наукової установи  - 

6.12. Кількість наукових видань засновниками (співзасновниками) яких є заклади 

вищої освіти та наукові установи, що індексуються у наукометричних базах 

даних: 

 

6.12.1  - до Scopus,  - 

6.12.2  - до Web of Science - 

6.12.3. - до інших - 

7. Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт  

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: - 

7.1.1.  – в Україні, з них: - 

7.1.1.1.  – патентів на винаходи  

 – свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір  

7.1.2.  – за кордоном, з них: - 

7.1.2.1.  – патентів на винаходи  

7.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: 3 

7.2.1.  – в Україні, з них:  

7.2.1.1.  – патентів на винаходи - 

 - свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 3 

7.2.2.  – за кордоном, з них: - 

7.2.2.1.  – патентів на винаходи - 

7.2.2.2.  – відкриття - 

7.3. Кількість проданих ліцензій,   

7.3.1  - усього одиниць  

7.3.2  - отриманих коштів від продажу (тис. грн.) - 

7.4. Кількість «ноу-хау», переданих замовнику  - 

9. Наукова робота студентів  

9.2. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з них: 68 

9.2.1.  – з оплатою із загального фонду бюджету - 

9.2.2.  – з оплатою із спеціального фонду бюджету - 

9.3. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 

студентських НДР, з них: 

- 

9.3.1.  – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

9.3.2.  –переможці міжнародних конкурсів студентських НДР - 

9.4. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 3 

9.4.1.  – самостійно - 

9.5. Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

10. Молоді вчені   
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10.1. Чисельність молодих учених, усього, з них: 16 

1)  – доктори наук - 

2)  – кандидати наук 2 

3)  – аспіранти 13 

4)  – докторанти 1 

5)  – без ступеня, не включаючи аспірантів - 

10.2. Кількість науковців, що отримували премії, з них: 1 

 

1) 

 – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих вчених 

- 

 

2) 

 – гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових 

досліджень 

- 

 

3) 

 – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді  

 

4) 

 – щорічні премії Президента України для молодих вчених 
 

5)  – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в 

галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок 

 

 

6) 

 – премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 
- 

7)  – стипендії Верховної Ради України - 

8)  – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 1 

10.3. Кількість наукових праць, за участю молодих вчених  

 Кількість д.а.  

10.4.1. Опубліковано монографій, з них: -- 

 Кількість д.а  

1)  – за кордоном  

 Кількість д.а  

10.4.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників  

 Кількість д.а 1/0,5 

10.4.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них:  

 Кількість д.а 4/1,19 

1)  – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: - 

 Кількість д.а 1/0,3 

а)  – у міжнародній науковометричній базі даних Scopus - 

 Кількість д.а - 

б)  - Web of Science - 

 Кількість д.а - 

в) - для суспільних та гуманітарних наук Copernicus 3/0,89 

10.4.4.а

) 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

Scopus 
- 

б)  Web of Science - 

в) - для суспільних та гуманітарних наук Copernicus - 

10.4.5. Подано проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) 

розробок на конкурс молодих вчених, з них: 
- 

1)  – кількість проектів, що стали переможцями  

10.4.6 Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих 

органах 
- 

 
 

* нумерація розділів, пунктів та підпунктів у таблиці відповідає нумерації Показників наукової та 

науково-технічної діяльності у Додатку 2 до Наказу МОН №1602 від 19.12.19 про підсумки наукової 

та науково-технічної діяльності 
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ЧАСТИНА 5 

 

З метою підвищення результативності забезпечення організації та координації 

наукового процесу вважаємо за доцільне: 

1. Покращити матеріально-технічне забезпечення роботи викладачів кафедри через 

забезпечення науково-педагогічних працівників робочими місцями з комп’ютерною 

технікою з відповідним програмним забезпеченням. 

2. Забезпечити можливість видання фахових наукових праць викладачами, 

аспірантами, докторантами, здобувачами та студентами КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 

довівши періодичність виходу наукового збірнику «Фінанси, облік і аудит» до 4-х разів на 

рік з виходом із друку у рік публікації, а також фінансування публікацій в міжнародних 

науково-метричних виданнях. 

3. Забезпечити фінансування за рахунок коштів з бюджету університету на 

відповідні факультети (кафедри) з метою організації та проведення наукових заходів 

факультетів (кафедр): конференцій, семінарів, круглих столів тощо, а також спростити 

процедуру його отримання. 

4. Забезпечити фінансування за рахунок коштів з бюджету університету на 

відрядження викладачів, здобувачів і студентів для участі у Всеукраїнських, міжнародних 

та галузевих науково-практичних конференціях і семінарах у необхідних для цього 

розмірах. 

5. Враховувати в години навантаження викладачів виконання різних видів наукових 

робіт (підготовку, організацію і участь у роботі Всеукраїнських, міжнародних та галузевих 

науково-практичних конференцій і семінарів, роботу у складі проектних груп по розробці 

ОПП, підготовку студентів до олімпіад, конкурсів тощо). 

6. Забезпечити покращення матеріально-технічної бази для наукової та навчальної 

роботи студентів шляхом фінансування капітального ремонту лекційних аудиторій та 

створити умови для тривалого перебування у них. 

7. Посилити мотивацію студентів, що беруть участь у науковій роботі кафедри та є 

переможцями конкурсів студентських наукових робіт та наукових олімпіад, зайняли 

призові місця на наукових студентських конференціях, через зарахування призового місця 

у підсумкових балах за складання іспиту. 

8. Забезпечити безкоштовну публікацію наукових праць студентів (статей, тез 

доповідей на конференціях) у друкованих виданнях КНЕУ ім. В. Гетьмана. 

9. Забезпечити зменшення паперової роботи для працівників університету.  


