
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний транспортний університет

Освітня програма 32564 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 24

Повна назва ЗВО Національний транспортний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 02070915

ПІБ керівника ЗВО Дмитриченко Микола Федорович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.ntu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/24

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 32564

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра економіки, кафедра менеджменту, кафедра іноземних мов, 
кафедра теорії та історії держави і права, кафедра філософії та педагогіки, 
конституційного та адміністративного права, кафедра вищої математики, 
кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 76140

ПІБ гаранта ОП Масалітіна Вікторія Володимирівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

v.masalitina@ntu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-920-13-98

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-280-99-37
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма «Облік і оподаткування» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 
була впроваджена в Національному транспортному університеті у 2016 р. на підставі чинних на момент відкриття 
спеціальності положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». Перегляд ОП здійснювався з моменту її започаткування 
відповідно до встановленої процедури щорічного її оновлення.  За період з 2016 по 2021 рік, було здійснено п’ять 
переглядів освітньої програми. Вперше ОП була затверджена на засіданні Вченої Ради НТУ протоколом № 6 від 16 
червня 2016 року за пропозицією кафедри фінансів, обліку і аудиту Факультету менеджменту, логістики та туризму 
(ФМЛТ) Національного транспортного університету. Оновлення ОП відбулось у 2017 році, за результатами її 
обговорення на засіданні кафедри за участю стейхолдерів: директора ДП «ДерждорНДІ ім. М.П. Шульгіна» 
Безуглого А.О., викладачів кафедри та студентів. Були висловлені пропозиції щодо формалізації програмних 
результатів навчання. У 2018 році, за відсутністю Стандарту вищої освіти з відповідної спеціальності, ОП була 
перезатверджена. Чергове оновлення ОП відбулося у 2019 р. після оприлюднення і офіційного затвердження 
Стандарту вищої освіти. До обговорення ОП були залучені представники роботодавців та студенти. Під час 
обговорення ОП було переглянуто її компоненти та запропоновано розширити перелік загальних фахових 
компетентностей і програмних результатів, зокрема: ЗСК 12-18 та ЗПР 24-29. У 2020 р. оновлення ОП здійснювалося 
з урахуванням змін Національної рамки кваліфікацій  та пропозицій стейкхолдерів відповідно до Положення про 
ОП. У процесі роботи над ОП вивчався досвід інших вітчизняних ЗВО (Центральноукраїнський національний 
технічний університет, ЛНУ ім. Івана Франка, НАУ, КНТЕУ, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана») щодо змістовного 
наповнення ОП. В результаті обговорення змісту ОП зі стейкхолдерами була удосконалена структура основних 
компонентів за циклами підготовки, переглянуто перелік вибіркових дисциплін, які теж були виокремлені за 
циклами підготовки, внесені зміни у спеціальні фахові компетентності та програмні результати.
При оновленні ОП у 2021 році було враховано результати бенчмаркінгу складових освітньої програми вітчизняних 
ЗВО України (СумДУ, ХНУРЕ), рекомендації потенційних роботодавців, колег академічного кола, які брали участь в 
розробленні аналогічної ОП, а також досвід академічної мобільності Жулин О.В. в рамках програми Erasmus+. В 
результаті обговорення змісту ОП https://drive.google.com/file/d/1OQch-RuNU1a52SLR93zP79P4sS_6oiAB/view зі 
стейкхолдерами була удосконалена структура основних компонентів за циклами підготовки, розширено перелік 
вибіркових дисциплін, запропоновано фахово спрямовані компетентності та програмні результати навчання, які 
відображають фокус даної ОП, тобто її спрямованості на підготовку високодосвідчених фахівців в сфері обліку і 
оподаткування з урахуванням потреб дорожньо-транспортного комплексу. Здійснені зміни, з урахуванням 
відповідних методів навчання, спрямовані на підвищення ролі індивідуалізації навчання та розширення 
можливостей формування м’яких соціальних навичок «soft skills». ОП розрахована на 3 роки й 10 місяців 
підготовки. Випускники ОП мають можливість продовжити навчання в магістратурі.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 7 5 2 0 0

2 курс 2020 - 2021 20 14 6 0 0

3 курс 2019 - 2020 10 10 0 0 0

4 курс 2018 - 2019 17 14 3 0 0

5 курс 2017 - 2018 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 39665 Цифрові технології обліку
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32564 Облік і оподаткування

другий (магістерський) рівень 29713 Облік і оподаткування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 62683 35293

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

62683 35293

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма FMLT-oa-bach-2021.pdf mpOfW0Ir9D0gKuSsmAXLG1igQfEcTZu4BccWePY/Yjc=

Навчальний план за ОП ОА_НП_2021_21,02,22.pdf oMsURNpZp2JgEBoZDrJ83j/rttju/iJOa3wlv4RAUnI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Лабораторія 01.pdf RN1Owk5x34Ir8XCsc7bXaqlVXM833o6B8KSn6KgKAik=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук ДП ДерждорНДІ  ім. М.П. 
Шульгіна 2022.pdf

ae35z/YUooA8JEzzuliVflokj0oad5hc/XjQ2ZwmooY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук ТОВ Магніт Авто 
Транс.pdf

Dm6YY470kUr/v8AOChwASrCEzaVA+4NcF/8a0D4ziz8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Держ університет 
інфраструктури і технологій.pdf

VMvb9NmDC5jKnPmY+d6fTlqhhbpAnpIshR/TwHTJjc0
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Важливість впровадження ОП визначається підготовкою конкурентоспроможних фахівців з обліку, аудиту, 
контролю, оподаткування, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками у різних 
напрямах обліково-аналітичної та контрольно-аудиторської роботи. Програма спрямована на отримання 
здобувачами вищої освіти необхідних знань з економіки, фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування, 
аналізу та інформаційних технологій. В процесі навчання  майбутні фахівці отримують  професійні навички, а також 
буде сформовано логічне мислення, інтелектуальна активність і соціальна відповідальність. Особливостями ОП є: 1) 
прикладна орієнтація на глибоку спеціальну підготовку бухгалтерів, податкових інспекторів, аудиторів на основі 
використання сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій в умовах глобалізації економіки; 2) 
поєднання теоретичних здобутків з прикладними розробками щодо обліку та оподаткування на підприємствах ДТК; 
3) інтернаціоналізація навчального процесу з використанням потенціалу співпраці з іноземними партнерами через 
участь студентів у міжнародних конференціях, проектах про співпрацю, стажування у міжнародних закладах освіти; 
4) орієнтація навчального процесу та наукових досліджень на інтересах ключових стейкхолдерів. Перевагою 
програми є розвиток прикладних навичок у сфері діджиталізації обліку та оподаткування.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

У Стратегії розвитку НТУ на 2019-2025 роки (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/monitoring_ntu.pdf 
) зазначається місія університету, яка полягає у задоволенні потреб дорожньо-транспортного комплексу Украı̈ни 
шляхом підготовки конкурентоздатних фахівців з високим рівнем набутих професійних компетентностей, 
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інтелектуально активних та соціально відповідальних. Стратегією передбачено забезпечення розвитку потенціалу та 
можливостей̆ самореалізаціı̈ студентів і співробітників в процесі ı̈х спільноı̈ освітньоı̈, науковоı̈, інноваційноı̈ та 
організаційноı̈ діяльності. 
Головні цілі освітньої програми «Облік і оподаткування» повною мірою відповідають пріоритетним цілям та 
напрямкам розвитку університету, оскільки передбачають підготовку висококваліфікованих фахівців в сфері обліку 
і оподаткування, здатних здійснювати облікові та аналітично-контрольні процедури, аудиторські перевірки та 
податкові розрахунки при провадженні професійної діяльності підприємствами і організаціями, в тому числі з 
урахуванням специфіки підприємств дорожньо-транспортного комплексу.  

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Відповідно до Стандарту вищої освіти були враховані інтереси учасників освітнього процесу з урахуванням потреб 
ринку праці. Серед здобувачів вищої освіти щорічно проводиться анкетування, за даними якого корегуються зміст 
дисциплін з обліку та оподаткування та впроваджуються нові сучасні дисципліни. Здобувачі освіти мають змогу 
відстоювати свої інтереси через органи студентського самоврядування, включення до Ради факультету та 
запрошення представників академічних груп для обговорення змісту та спрямованості ОП на засідання кафедри 
https://drive.google.com/file/d/1OQch-RuNU1a52SLR93zP79P4sS_6oiAB/view
Думка студентів щодо організації навчального процесу та якості освіти є пріоритетною для подальшого 
удосконалення ОП (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/Poll?authuser=0). Під час зазначених 
заходів оговорюються питання, пов’язані із рівнем досягнення цілей ОП та якістю формування заявлених 
компетентностей, а також визначення напрямків удосконалення ОП. Здобувачі освіти можуть пропонувати 
включити варіативні компоненти навчання і є вільними у їх виборі, що сприяє формуванню 
конкурентоспроможного випускника, який володіє не лише фаховими компетенціями, а й soft skills.
На етапі осучаснення ОП провадяться опитування випускників кафедри. Пропозиції щодо їх досягнення 
враховуються при удосконаленні змісту та структури ОП
 (https://drive.google.com/file/d/13G05kw4GlwxVMxX3KNCTMDsaQCP15N-2/view)

- роботодавці

Роботодавці є активними учасниками освітнього процесу. Вони беруть активну участь: у формуванні, рецензуванні 
та вдосконаленні освітньої програми; у засіданнях кафедри; зустрічах із студентами. В ході тісної співпраці 
визначаються напрями подальшої роботи та покращення програмних результатів навчання. Інтереси роботодавців 
враховуються при визначенні компетентностей та переліку навчальних дисциплін. 
Роботодавці надали позитивні відгуки на освітню програму «Облік і оподаткування», зокрема:
1) ТОВ«Магніт Авто Транс» https://drive.google.com/file/d/1nt9-Co1gJDHFyZEVQs04lk0691qzSVAu/view
2) ТОВ«Лабораторія01» https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions#h.9n99ez4wriu8 
 З роботодавцями укладено двосторонні Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин, які розміщені на 
сайті:
1) ТОВ «Магніт Авто Транс» https://drive.google.com/file/d/1cf6AU33uQcKK2rKeeby87snVn6x3CQI-/view
2) ТОВ «Мій  радник» https://drive.google.com/file/d/1_1JnHDOudXnWevorLDxYoYERC4VQz_ov/view
3) Пенсійний фонд України https://drive.google.com/file/d/1Q7jhClxCC-ds0zlomyW3YhP9Xdh7e2bp/view
4) ТОВ «Лабораторія 01» https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions#h.8496341f4sxn 
 Представники роботодавців включені до складу робочої групи з оновлення ОП.
Кафедрою проводиться   онлайн-опитування роботодавців щодо відповідності ОП сучасним вимогам 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/Poll ). 

- академічна спільнота

Освітня програма є  основою для формування висококваліфікованих  фахівців у галузі обліку та оподаткування 
шляхом підготовки особистостей, які здатні вирішувати актуальні проблеми у сфері обліково-аналітичного процесу, 
контрольно-перевірочної та аудиторської роботи. Здобувачі освіти можуть логічно мислити, саморозвиватися, 
продукувати інноваційні ідеї, бути комунікабельними та доброчесними. 
Реалізація ОП здійснюється завдяки викладачам кафедри фінансів, обліку і аудиту, які мають змогу вносити свої 
пропозиції щодо покращення ОП та мають академічну свободу у виборі методів і способів навчання і викладання, 
змісту навчальних дисциплін, використанні власних результатів наукових досліджень. В НТУ забезпечено права 
викладачів щодо академічної мобільності, саморозвитку, співробітництва з іншими ЗВО, науковими установами. 
Працівники кафедри брали участь  у реалізації наукових проектів  
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/naukova-robota?authuser=0) та у міжнародних проектах Erasmus+, 
https://drive.google.com/file/d/15abH4hk9eHGNb9JsfVeitSSsW_5u3Ndg/view результати використовуються під час 
оновлення змісту ОП.    Викладачі інших ЗВО також здійснюють експертизу ОП 
(https://drive.google.com/file/d/19uZaSved-2vwsGpN0ziKfuNXfeir-Tbl/view).

- інші стейкхолдери

Кафедра фінансів, обліку і аудиту підтримує тісні зв'язки з іншими стейкхолдерами проводячи семінари та  круглі 
столи: з Національним банком України (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/students-work?
authuser=0), 
 АБ «УКРГАЗБАНК» (начальник відділення №395 Запорожченко В.М.)
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions?authuser=0, 
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https://drive.google.com/file/d/1ycsdi1IKIv3jku3rEgkte2hH5Cyb5uUn/view),
АТ «Страхової компанії «ІНГО» (голова правління Гордієнко І.М.) 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions?authuser=0
академічними установами (Державний університет інфраструктури і технологій, проф.Богомолова Н.І.)
 (https://www.yandex.ru/?win=270&clid=2256097&from=dist_bookmark),
 випускниками (https://www.facebook.com/groups/266646084639485). 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Працівники у сфері обліку та оподаткування є затребуваними на ринку праці і основними вимогами до таких 
фахівців є знання бухгалтерських, управлінських та податкових інформаційних систем і технологій. Тому під час 
навчання в університеті та проходженні практики значна увага приділяється вивченню програмних продуктів, які 
впроваджуються роботодавцями.  
Для розуміння вимог роботодавців викладачами кафедри фінансів, обліку і аудиту щорічно проводиться моніторинг 
на сайтах https://rabota.ua і https://www.dcz.gov.ua та обговорюються потреби з потенційними роботодавцями вимог 
щодо формування професійних навичок і результатів навчання. Більшість випускників-обліковців 
працевлаштовуються за фахом  https://sites.google.com/d/1DagRFF_h7_c_S8zKQKc0SDPWpI-
0AUQu/p/1iGp1ACdtH0-qWiNlMFUEDZPC5HwHTw5D/edit
 Навчальні плани ОП переглядаються відповідно до запитів на ринку праці. 
Перегляд навчальних планів і програм здійснюється постійно в зв’язку зі змінами у правовому забезпеченні обліку, 
звітності та оподаткування. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Організація і ведення бухгалтерського обліку та оподаткування характеризуються специфічними особливостями 
для кожної галузі. У сфері дорожньо-транспортного комплексу облік спрямований на відображення господарських 
операцій, які пов’язані з перевезеннями пасажирів і вантажів різними видами транспорту та будівництвом і 
ремонтом автомобільних доріг різними суб’єктами господарювання. В освітній програмі був врахований галузевий 
контекст. Основні положення галузевого контексту враховано у таких дисциплінах освітньої програми, як: Облік 
витрат на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу, Аналіз господарської діяльності підприємств ДТК. 
Передбачається, що при вивченні цих дисциплін будуть сформовані необхідні результати навчання, які 
відображають галузевий контекст. 
Регіональний контекст при формуванні ОП не враховувався, оскільки  вимоги до фахівців з обліку і оподаткування є 
уніфікованими і не відображають регіональної специфіки.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

З досвіду аналогічних вітчизняних ОП та вимог вищої освіти, спеціальність «Облік і оподаткування» базується на 
вивченні обов’язкових дисциплін загальної та професійної підготовки та варіативних, які було доповнено, 
враховуючи досвід інших університетів. А саме, дисципліни циклу професійної підготовки «Документування 
господарських операцій суб'єктів господарювання», «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні» - з 
досвіду Сумського державного університету; дисципліна циклу загальної підготовки дисципліну «Soft skills: 
соціально-психологічні аспекти професійної компетентності» - з Харківського національного університету 
радіоелектроніки, як таку, що формуватиме компетентності, що визначають соціальні навички.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Оновлення ОП відбулося на основі Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
затвердженого наказом МОН України від 19.11.2018 №1260   
Результати навчання, передбачені ОП, повністю відповідають Стандарту, згідно з яким передбачено 23 програмних 
(ПР1–ПР23) та 2 спеціалізованих програмних результатів (СПР24, СПР 25). Додані стейкхолдерами 
(роботодавцями) та групою забезпечення ПР стосуються фокусу програми – обліку, аналізу, аудиту та 
оподаткування на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу. Bідповідність методів навчання і викладання 
результатам навчання за окремими OK обґрунтовується у робочих програмах дисциплін. Для взаємоузгодження 
програмних результатів навчання та компетентностей, зазначених в ОП, сформовано матрицю відповідності 
визначених результатів навчання та компетентностей компонентам освітньої програми, що є інформаційними 
додатками до освітньої програми. Результатом багаторазових ітерацій матриці відповідності стало конструктивне 
узгодження всіх елементів ОП.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» є чинним. В ОПП «071 
«Облік і оподаткування»» програмні результати навчання сформовані відповідно до вимог діючого стандарту.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП повністю відповідає предметній області заявленої спеціальності. Відповідно до освітньої програми 
об’єктом вивчення є діяльність з обліку та оподаткування, яка здійснюється для досягнення економічних і 
соціальних результатів. Поряд з тим, ОП орієнтована на формування фахових компетентностей, необхідних для 
опанування сучасних теоретичних знань, вмінь та практичних навичок застосування теорій та методів організації 
обліку, документування, звітності, оподаткування та контролю (аудиту) і спрямована на досягнення програмних 
результатів навчання за освітніми компонентами збалансованими за складовими загальної і фахової підготовки, з 
урахуванням індивідуалізації навчання за рахунок введення широкого переліку дисциплін вільного вибору, які 
дозволяють формування індивідуальних освітніх траєкторій. Взаємозв’язок між програмними результатами, 
загальними і фаховими компетентностями за кожним освітнім компонентом відображено у матрицях відповідності, 
побудованих на основі змісту робочих програм навчальних дисциплін. 
Компоненти ОП відповідають об’єкту вивчення (ОКП 1 – ОКП 3, ОКП 6-9, ОКП 11, ОКП 13, ОКП 15 – ОКП 20) і 
цілям навчання (ОКП 1-5, ОКП 10, ОКП 12, ОКП 14, ОКП 15 - ОКП 20). 
Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи обліку і оподаткування та 
методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування суб’єктів господарювання, 
нормативно-правове забезпечення обліку, оподаткування, аудиту – розкривається в компонентах ОП: ОКП 1 - 2, 
ОКП 7, ОКП 8, ОКП 13, ОКП 16, ОКП 17. 
Цикл компонентів загальної підготовки (ОКЗ) включає в себе навчальні компоненти соціально-гуманітарної (ОКЗ 1 
– ОКЗ 6), фундаментальної та загально-економічної підготовки (ОКЗ 7 – ОКЗ 12). Цикл професійної підготовки 
включає в себе фахові компоненти за спеціальністю (ОКП 1 – ОКП 20), практики (НП, ВП, ПП), кваліфікаційну 
роботу, що відповідають програмним результатам навчання відповідно до цілей OП.
В освітньому процесі використовуються актуальні нормативно-правові регламенти, інформаційно-аналітичні 
системи та стандартні і спеціальні програмні продукти, зокрема: Microsoft (Office 365 Education), хмарні сервіси 
Google, платформу дистанційного навчання ZOOM, Google Classroom, електронну бібліотеку НТУ 
http://library.ntu.edu.ua. Під час практичних занять дисциплін фахового спрямування використовуються програмні 
продукти лінійки 1С: «1С: Бухгалтерія для України. Версія 8.3. Редакція 1.2», «1С: Бухгалтерія для України. Версія 
8.3. Редакція 2.0», «1С: Управління торговим підприємством для України. Версія 8.3. Редакція 1.2», а також BAS 
Бухгалтерія, BAS Бухгалтерія КОРП, «Комплексна система автоматизації підприємства    «IS-pro» та програма для 
документообігу M.E.Doc. https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/mtb

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія як персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти 
формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, форм і темпу 
здобуття освіти. Згідно «Положення про організацію освітнього процесу в НТУ (нова редакція)» 
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf, та «Положення про порядок реалізації 
студентами НТУ права на вільний вибір навчальних дисциплін» https://cutt.ly/oWnwfGI формування індивідуальної 
освітньої траєкторії забезпечується шляхом:
• вільного вибору дисциплін, представлених у вибірковій частині ОП в обсязі, що відповідає Закону «Про вищу 
освіту» з розширеним переліком дисциплін з набуття загальних компетентностей дисциплін інших ОП 
https://drive.google.com/file/d/10AAKZSK5linzoM45IWpnhQIitCoO6FGv/view,
  katalog-fmlt-bach-2021.pdf (ntu.edu.ua), http://www.ntu.edu.ua/studentam/vibirkovi-distsiplini/ ;  
• самостійної роботи здобувачів вищої освіти з кожної дисципліни навчального плану на підставі відповідних 
методичних рекомендацій;
• індивідуального вибору тематики самостійних завдань, курсових, творчих, науково-дослідних робіт з дисциплін, а 
також тематики кваліфікаційних робіт;
• вибору індивідуального графіку роботи студентів, що дає можливість студентам поєднувати навчання з роботою.
Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти складається з обов’язкових компонентів та вибіркових 
дисциплін у розмірі 25% від загального обсягу програми підготовки.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Згідно «Положення про порядок реалізації студентами НТУ права на вільний вибір навчальних дисциплін» 
http://www.ntu.edu.ua/studentam/vibirkovi-distsiplini/ факультет формалізує процедури формування та доведення до 
відома здобувачів переліку навчальних дисциплін вільного вибору. Положення розроблене з урахуванням Закону 
України «Про вишу освіту» (пункт 15 частини першої статті 62), наказу МОН України від 26 січня 2015 року №47 
«Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік». 
Відповідно до встановлених регламентів вибір дисциплін здійснюється за трьома каталогами: 1. За Каталогом ОП 
071 «Облік і оподаткування» для бакалаврського рівня ВО, набір 2021р., розміщених на сайті за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1t4KTp75KbZDcuRx0MZQVaSxIUUj90lVD/view   
2. за Каталогом факультету менеджменту, логістики та туризму, розміщених на сайті за посиланням katalog-fmlt-
bach-2021.pdf (ntu.edu.ua) 
3. Якщо запропонований перелік дисциплін не задовольняє запитів здобувачів, вони мають право вибирати 
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти з Загальноуніверситетського каталогу 
http://www.ntu.edu.ua/studentam/vibirkovi-distsiplini/ за погодженням з деканом.
Здійснення вибору студентами навчальних дисциплін відбувається щорічно у першому семестрі на основі анкетного 
опитування – на наступний рік. Напередодні анкетування проводяться збори, де викладачі презентують силабуси 
вибіркових дисциплін, роз’яснюють особливості викладання і можливості щодо формування відповідних 
компетентностей. За результатами вибору формуються групи з урахуванням мінімальних обмежень щодо кількості 
студентів. За результатами здійсненого вибору формуються робочі плани на наступний рік. Визнання результатів 
навчання за обраними дисциплінами відбувається на загальних засадах у передбачений планом вивчення 
дисципліни спосіб (підсумковий контроль).
Анкетування студентів щодо якості ОП, проведене у 2021 р., засвідчило високий рівень співпадіння очікувань 
студентів щодо змісту ОП та шляхами її реалізації (п.20 - 72,7%). Ступінь задоволеності студентів переліком 
вибіркових дисциплін п.21 – 75,8% https://drive.google.com/file/d/1e6eTyFb_M70E1Iw5iSw0Qq1dRRtNeq5h/view

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів є обов’язковим компонентом ОП. На її проведення навчальним планом та 
програмою передбачено 10 кредитів. ОП та навчальним планом передбачаються такі види практичної підготовки: 1) 
навчальна практика у 4 семестрі (3 кредити), 2) виробнича практика у 6 семестрі (4 кредити), 3) переддипломна 
практика у 7 семестрі (3 кредити). 
Проходження практичної підготовки формує компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування, які 
необхідні для подальшої професійної діяльності, а саме: здатність застосовувати отримані знання в реальних 
виробничих ситуаціях, виявляти, ставити та обґрунтовувати вирішення окремих проблемних питань; освоювати 
навики ділового спілкування державною та іноземною мовами; на практичних прикладах переконуватись у 
перевагах використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; навички міжособистісної взаємодії; вчить виявляти ініціативу, тощо, дотримуючись 
вимог чинного законодавства, нормативних документів та стандартів, закріплює здатність організовувати та 
планувати діяльність. Практика проходить в рамках укладених договорів про співпрацю. 
Під час проходження навчальної практики забезпечуються такі програмні результати навчання: ПР02 – ПР06, 
ПР08, ПР09, ПР12, ПР13, ПР16-ПР19, ПР22, ПР23; виробничої практики: ПР01, ПР03-ПР06, ПР08, ПР11, ПР12, 
ПР15-ПР17, ПР20-23, СПР24, СПР25 та переддипломної практики: ПР01-ПР23, СПР24 і СПР25.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Для майбутнього фахівця сфери обліку, аудиту, оподаткування наявність соціальних навиків є не менш важливими, 
ніж наявність професійних навиків, які є запорукою побудови успішної кар’єри. 
Підготовка бакалаврів за даною ОПП передбачає формування у здобувачів системи професійно значущих знань, 
умінь та навичок, розвиток особистісних якостей для роботи у сфері «людина – людина», які відповідають сучасним 
вимогам: активність, гнучкість, толерантність, самостійність, ініціативність, щирість, оптимізм, креативність.
На формування соціальних навичок спрямовано вивчення таких освітніх компонентів ОП: ОКЗ 1-6. Набуття 
здобувачем ВО соціальних навичок (soft skills) передбачено ОКЗ 4 та відповідає наступним компетентностям ОП: 
ЗК03-ЗК07, ЗК12, ЗК14, ЗК15, СК10 та програмним результатам: ПР17, ПР19, ПР20, ПР22, ПР23. Наприклад: 
комунікації та вміння працювати в команді відображаються у компетентностях ЗК03; СК10, і ПР17, ПР20 і 
забезпечуються такими методами як: рольові ігри, командна робота над проектами; лідерство, здатність брати на 
себе відповідальність, працювати в критичних умовах відображаються у компетентностях ЗК07 і ПР17, ПР20 та 
формуються завдяки таким методам навчання, як: участь у конференціях, наукових проектах, конкурсах, 
встановлення дедлайну при виконанні самостійних та інших видів творчих робіт; вміння залагоджувати конфлікти 
відображаються у компетентностях ЗК05, ЗК12; СК10 і ПР17, ПР19 та досягаються такими методами навчання: як 
ведення дискусій, можливість висловлювати різні погляди, пошук компромісних рішень. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Нормативно-правовою основою для визначення навчального навантаження є: «Положення про організацію 
освітнього процесу в НТУ»  http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII та «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, наказу 
від 16.10.2009р. №943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-
трансферної системи», нормативно-інструктивні документи МОНУ (№ 1/9-119 від 26.02.2010), «Методичні 
рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих 
навчальних закладах».
За видами навчальної роботи навантаження за ОП розподіляється наступним чином: аудиторна робота за 
обов’язковими компонентами 1917 годин (39,7%), СРС 2913 години (60,3%). Обсяг відведених на СРС в межах 
окремої дисципліни за циклом загальної підготовки в середньому складає 61,6%, за циклом фахової підготовки 
59,4%. Середнє тижневе аудиторне навантаження здобувача на першому році навчання складає 18-22 години. 
Навчальні заняття тривають 80 хвилин без перерви.
Для аналізу реального обсягу навантаження здобувачів використовуються дані анкетування. Ця інформація 
розміщується на сайті https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/Poll. Проведене опитування 
показало, що здобувачі вважають оптимальним співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах 
ЄКТС) із фактичним навантаженням.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна освіта не передбачена

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-universitetu/ 
http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/dokumenti-dlya-vstupu/
Додаток 2 до Правил прийому до Національного транспортного університету (ntu.edu.ua).

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийoм здійснюється на базі ПЗСO абo на базі OКР мoлoдшoгo спеціаліста зі скoрoченим термінoм навчання, OП 
ступінь фахoвoгo мoлoдшoгo бакалавра, OС мoлoдшoгo бакалавра, – для здoбуття ступеня бакалавра. Алгoритм 
відбoру з прийoму на навчання визначається Умoвами прийoму дo ЗВO, Правилами прийoму дo НТУ та Дoдатками 
дo Правил.
За Правилами встановлено кoнкурсні предмети та їх вагoві кoефіцієнти prkompravila2021.pdf (ntu.edu.ua): Укр.мoва 
та літ. (ЗНO), k=0.2, мін.бал 100, Математика (ЗНO), k=0.5, мін.бал 100, предмет на вибір (ЗНO), k=0.2, мін.бал 100. 
Середній бал дoкумента прo ПЗСO, k=0.1 konkurs_predmet.pdf (ntu.edu.ua).
Для вступу на перший курс зі скoрoченим термінoм навчання для здoбуття ступеня бакалавра на oснoві OКР мoл. 
спеціаліста, OПС фах. мoл. бакалавра, OС мoл. бакалавра (термін навчання 1р.10м.): Укр.мoва і літ. (ЗНO), k=0.25, 
мін.бал 100, Істoрія України (ЗНO), k=0.25, мін.бал 100 (фіксoвана прoпoзиція) абo предмет на вибір (небюджетна 
прoпoзиція) k=0.25, мін.бал 100 та іспит з фахoвoгo предмету k=0.5, мін.бал 100. Фахoві вступні випрoбування 
прoвoдяться у письмoвій фoрмі, з дис. «Бухгалтерський oблік», «Екoнoмічний аналіз» та «Пoдаткoва система» 
(https://cutt.ly/RI14v6r), згіднo з прoграмами, рoзрoбленими відпoвідними фахoвими атестаційними кoмісіями. 
Oнoвлення прoграм і білетів здійснюється щoрічнo. У 2021р. зміненo: структуру білету, критерії oцінювання, 
пoрядoк oцінювання підгoтoвленoсті вступників.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, у т.ч. під час академічної мобільності, проводиться з 
використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням прийнятої в 
іншій країні системи оцінювання знань. Визнання результатів навчання проводиться відповідно до критеріїв 
встановлених Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів 
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/polozhennja_akadem_stud.pdf
Перезарахування результатів навчання у ЗВО-партнері навчальних дисциплін, проходження практик, проведення 
наукових досліджень здійснюється згідно порядку, який діє в Університеті та на основі отриманого від студента 
документа, завіреного ЗВО-партнером, з переліком та результатами опанування навчальних дисциплін, 
проходження практик, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних досягнень студентів, 
проведення наукових досліджень. 
Для студентів, які мають намір перевестись до НТУ або поновити навчання розроблено «Положення про порядок 
переведення студентів до НТУ, поновлення у складі студентів НТУ раніше відрахованих осіб, відрахування зі складу 
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студентів НТУ та переривання навчання» http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozhennja-
per-stud.pdf
 Згідно з Положенням поновлення студентів здійснюється на основі наданих документів (академічна довідка, копія 
учбової картки студента) з урахуванням академічної різниці. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Конкретні приклади практики застосування вказаних правил на освітньо-професійній програмі «Облік і 
оподаткування» поки що відсутні. Проте на ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» у рамках програми 
Erasmus+ студентки 3-го курсу Годун Валерія у 2018-2019 і Пивоварська Марина у  2021-2022 н.р. проходили 
міжнародне стажування в рамках проекту КА 1 Академічна мобільність в університеті Альмерія (Іспанія). 
Перезарахування в НТУ результатів навчання в університеті Альмерія (Іспанія) здійснювалося на основі наданих 
студентками довідок про перелік та результати опанування навчальних дисциплін, завірених відповідним закладом 
вищої освіти. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті регулюється Тимчасовим положенням про 
порядок визнання результатів навчання, набутих студентами НТУ у неформальній / інформальній освіті 
(http://vstup.ntu.edu.ua/neform.pdf.).
При цьому визнання результатів здійснюється у семестрі, що передує семестру, у якому відповідно до навчального 
плану ОП заплановано опанування ОК і який може бути частково чи повністю перезарахований як частина 
навчального плану внаслідок визнання результатів неформального / інформального навчання, не пізніше початку 
семестру. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній / інформальній освіті розповсюджується як на 
нормативні, так і на вибіркові ОК, за виключенням дипломного проектування. Допускається перезараховання як 
дисципліни в цілому, так і її складових (змістовних модулів). Університет може визнати результати навчання, набуті 
у неформальній / інформальній освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу годин за ОП. 
Зазначене Тимчасове положення є у вільному доступу на офіційному веб-сайті Університету. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Студентки ОА-ІV-1 Пащенко О.О., Юдко А.В., Мажара П.В. у жовтні 2020 року на базі підприємства-розробника 
«M.E.Doc.» пройшли курс навчання по даній програмі і отримали сертифікати (0,1 кредитів ЄКТС). У червні 2021 р. 
студенти ОА-ІІІ-1 Черемис В.В і Руденко Д.О пройшли навчання за курсом «Академічна доброчесність в 
університеті» (0,1 кр), студенти ОА-ІV-1 Кондратюк Сніжана, Дем'янчук Дар'я пройшли навчання за курсом «Основи 
кібергігієни» (0,33 кр), Попов Даниїл пройшов навчання за курсом «Як громаді стати цифровою» (0,1 кр.). Отримані 
ними сертифікати були враховані при підсумковій атестації  Переддипломної практики та дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні». (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/neform)

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання реалізуються відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу 
(нова редакція) http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf
Положення про ОП http://vstup.ntu.edu.ua/pro_osvitni_prohramy_new.pdf
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості ВО (нова редакція) http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/yakist-osviti-ntu.pdf.
В рамках окремих ОК викладачі забезпечують їх відповідними формами та методами навчання і викладання. 
Узгодження форм та методів з результатами обґрунтовується у робочих програмах навчальних дисциплін та 
силабусах (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/vybir?authuser=0).
Навчання відбувається завдяки стандартним формам та методам, так і з використанням сучасних інструментів 
розвитку критичного мислення, анонсуванням наукових публікацій на задану тематику, написанням наукових есе, 
вмінням працювати в команді для виконання ситуаційних вправ, обговоренням питань та організації дебатів. 
Розподіл годин між лекційними і практичними заняттями здійснюється на паритетній основі. Водночас, 
незважаючи на те, що частина лекцій носить характер обговорень та дискусій, перевага надається практичним 
роботам, що стимулюють різносторонній розвиток особистості, зокрема вміння обробляти та систематизувати 
інформацію, формування навичок подачі результатів у вигляді презентацій або доповідей. Здобуті практичні 
навички надають можливість займатися самоосвітою, використовуючи різні мобільні додатки. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
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Студентоцентроване навчання забезпечується можливістю формування студентом індивідуальної траєкторії освіти. 
Для розширення автономності в навчанні використовуються методи, спрямовані на розвиток критичного мислення, 
вміння застосовувати отриманні знання і навички при вирішенні завдань. Навчальні матеріали розташовано у 
локальній мережі НТУ, до яких студенти мають доступ і який підтримується протягом всього терміну навчання 
http://library.ntu.edu.ua/content/e-catalog-login. Під час навчання студенти мають певну автономність, можуть 
обирати варіанти для індивідуальних дослідницьких завдань, тематику кваліфікаційної роботи. Викладач в процесі 
усного опитування студентів з’ясовує, чи зрозумілі їм завдання та зміст дисципліни. Завдяки застосуванню різних 
способів подачі матеріалу, забезпеченню вільного доступ до НМ, участі у дослідженнях та конференціях, публікації 
результатів досліджень у статтях, можливості вільно висловлювати думки і судження із забезпеченням 
наставництва і підтримки з боку викладачів досягається повага до розмаїтості студентів. 
https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/naukova-robota?authuser=0 Зворотній зв’язок зі студентами здійснюється 
також на основі проведення опитувань у вигляді анкетування студентів щодо оцінювання якості викладання 
дисциплін, їх змістовного наповнення та побажань щодо покращення навчального процесу. Отримані результати 
показали високий рівень задоволеності студентів методами навчання і викладання. 
https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/Poll?authuser=0

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи, зазначені у Положенні про організацію ОП (нова редакція) 
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf,
 та «Стратегії розвитку НТУ на 2019-2025» http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/monitoring_ntu.pdf, 
надають можливість викладачам вільно обирати форми і методи навчання та викладання. НПП мають право 
самостійно обирати напрямки наукових досліджень, способи викладання, обговорення та поширення результатів 
наукових досліджень, форми можливої участі в академічних органах та виборі засобів комунікацій та інструментів. 
Методи навчання і викладання, базуються на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації. 
Принцип академічної свободи студентів забезпечується «Положенням про порядок реалізації студентами НТУ права 
на вільний вибір навчальних дисциплін» http://kist.ntu.edu.ua/textIPZ/pro_vybir_navch_dystsyplin.pdf. Студенти 
мають право отримувати знання згідно зі своїми вподобаннями та потребами. Теми курсових і кваліфікаційних 
робіт студенти обирають самостійно http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennia-vyp-rob.pdf. При захисті робіт студенти 
вільно висловлюють свою точку зору. Студенти беруть активну участь у підготовці та виступах у щорічній науковій 
конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів НТУ, що уможливлює у подальшому 
використання матеріалів і результатів власних напрацювань у курсових та кваліфікаційних роботах.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Учасникам освітнього процесу у вільному доступі надається зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів, представлених у 
робочих програмах навчальних дисциплін https://drive.google.com/file/d/1Gn446JhL-yd3r3tqKDkpJ-
uEIQCnjPLv/view та силабусах https://drive.google.com/file/d/1AE5w7n5kMVtbfSYiBjfDCxzhtuT00nlU/view
Інформація щодо регламенту навчальної дисципліни студентам доводиться та роз’яснюється викладачем на 
першому занятті з дисципліни. На сайті кафедри у вільному доступі студент має можливість самостійно 
ознайомитись з інформацією щодо кожного компонента, що містять навчально-методичні матеріали дисципліни  
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/vybir?authuser=0). Для розуміння студентом яким чином і 
у які строки відбувається освітній процес, необхідна інформація розміщена на сайті університету: інформація про 
розклад занять http://www.ntu.edu.ua/studentam/rozklad/; навчальні плани 
https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/np; освітні програми 
https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/op?authuser=0; графік навчального процесу 
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/graph-np22.pdf; електронна бібліотека, програмні продукти 
Google. Оголошення щодо освітнього процесу вивішуються також на інформаційних дошках деканату та кафедри.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП здійснюється шляхом інтеграції наукової й навчальної 
роботи в межах компонентів ОП (участь у наукових дослідженнях у вигляді виконання завдань дослідницького 
характеру під час самостійної роботи, при виконанні курсових та кваліфікаційних робіт). НТУ забезпечує та сприяє 
поєднанню навчання і досліджень під час реалізації ОП відповідно до рівня вищої освіти, що висвітлено у документі 
«Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НТУ» 
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/polozhennia-naukove-tovarystvo.pdf 
Для розвитку критичного мислення в межах навчальних дисциплін запроваджуються нові форми організації 
науково-дослідної діяльності: схильні до наукової роботи здобувачі, наприклад, Лейчук Ю.В., Чабан Є.О., Пагорок 
Л.О., Гринь О.О., залучаються до виконання досліджень в рамках наукової тематики кафедри 
https://drive.google.com/file/d/1cDZzurJPtDbyya7b93ZgOjUJ-1u6GLWg/view. В освітньому процесі широко 
заохочується виконання творчих завдань та ситуативних вправ.  Під час виконання таких робіт студенти опановують 
навички наукової та практичної діяльності. Результати досліджень оформлені відповідним чином знаходять своє 
відображення у спільних з керівником публікаціях: тез доповідей та статей у збірниках наукових праць 
https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/naukova-robota?authuser=0.
Окрім цього на кафедрі створений науковий гурток, до складу якого входять аспіранти, студенти та викладачі 
кафедри (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/naukova-robota).
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 Метою гуртка є розвиток світоглядних позицій і аналітичних навичок учасників, обмін досвідом, набуття 
професійних здібностей, інтелектуального розвитку аспірантів та студентів. На засіданнях гуртка обговорюються 
питання розвитку сучасних тенденцій в обліку і оподаткуванні на підприємствах дорожньо-транспортного 
комплексу, фінансово-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємств дорожньо-транспортного 
комплексу в контексті цифрових трансформацій, звіти аспірантів, розглядаються результати науково-дослідної 
теми. 
Поєднання навчання з науковими дослідженнями сприяють новим можливостям самостійного вирішення 
студентами наукових проблем за обраною спеціальністю, що дозволяє їм в подальшому продовжувати навчання в 
магістратурі і аспірантурі. Наразі зараз в аспірантурі навчаються випускниці даної ОП Хоменко В.С. і Лук’яненко 
К.О.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Регламент оновлення змісту ОК на основі наукових досягнень і сучасних практик викладено у «Положення про 
організацію ОП в НТУ (нова редакція) http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf, згідно 
з яким передбачено щорічне їх оновлення за рахунок урахування: пропозицій стейкхолдерів, законодавчих і 
рекомендаційних документів органів державного управління у сфері обліку і оподаткування; досвіду викладачів від 
участі у міжнародних і вітчизняних наукових заходах, в т.ч. з підвищення кваліфікації, а також у закордонних ЗВО; 
результатів виконання НДР за профілем спеціальності. Зміст ОК оновлюють викладачі також з урахуванням власних 
наукових досліджень, наукових результатів, викладених у посібниках, публікаціях, сучасних передових практик 
застосування обліково-аналітичних процедур. Наприклад, в рамках лекційного матеріалу і практикуму за ОК 
«Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні» викладачка Гошовська В.В. використовує результати 
власних досліджень, що представлені у таких наукових публікаціях як: «Методичні засади обліку розрахунків з 
працівниками В ІС «BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП» https://cutt.ly/DOU5AeR, «Сучасні інформаційні технології обліку 
розрахунків з контрагентами на підприємстві» https://cutt.ly/yOU5Cz6. ОК «Фінансовий облік активів» та 
«Фінансовий облік пасивів», розроблені викладачками Концевою В.В. та Карловою І.О., доповнені публікаціями 
«Теоретичні аспекти поняття управління витратами виробництва» https://cutt.ly/4OU6TbZ та «Обліково-аналітичне 
забезпечення оцінки податкового навантаження підприємства» https://cutt.ly/hOU6MLK. ОК «Управлінський 
облік», розроблена викладачкою Корольовою О.І., оновлена результатами публікації «Контролінг як інструмент 
управління виробництвом» https://cutt.ly/VOIeFYz. В рамках ОК «Податкова система» та «Основи оподаткування в 
Україні» викладачка Горобінська І.В. використовує результати публікації «Податкова безпека транспортних 
підприємств» https://cutt.ly/LOIrYd2.  ОК «Облік витрат на підприємствах ДТК», розроблена Масалітіною В.В., 
доповнена публікацією «Визнання витрат та їх аудит при спрощеній системі оподаткування» 
https://cutt.ly/TOIrFnQ. ОК «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (1С Бухгалтерія)» та «Звітність 
підприємств», розроблені викладачкою Антоненко Н.В., доповнені науковими результатами, отриманими в процесі 
роботи над дисертацією та викладених в публікаціях «Сучасний стан і перспективи застосування інтегрованої 
звітності в Україні» https://cutt.ly/nOIy0EN , «Формування і подання фінансової звітності в електронному вигляді» 
http://bses.in.ua/uk/2021.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності передбачена у Статуті НТУ та Стратегії інтернаціоналізації НТУ 
https://cutt.ly/aOIpOy2. В межах ОК вивчається світовий досвід, передові сучасні практики. Це дозволяє студентам 
брати участь у міжнародних конференціях 
https://drive.google.com/file/d/18q44cvrLDToUn2r1JSasofmZIpIcVDy_/view, 
https://drive.google.com/drive/folders/193W_eIEtGi0uehzBuyRQ_Mg_q4jh1LV1
 Доценти Антоненко Н.В., Масалітіна В.В., Бабич Л.М., Бойко Н.В.,  Іванченко В.О., Горобінська І.В. пройшли  
стажування у міжнародних закладах освіти https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/kafedra/pidvyshch-kvalif
В рамках програми Erasmus+ студенти і викладачі кафедри прослухали лекції професорів факультету Ingegneria, 
Римського університету Tor Vergata http://www.ntu.edu.ua/implementing-special-mobility-strand-teachers-smalog-
erasmus-project/,  в жовтні 2021 р.  відвідали відкриті лекції професора Школи інженерного проектування 
Політехнічного університету Валенсії Марини Пуюело (Іспанія).  https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-
process/students-work. Доцент кафедри Жулин О.В. проходила стажування за Erasmus+ КА1 “Навчальна мобільність” 
в м. Пітешті (Румунія). Після проходження стажування викладачка викладала дисципліну «Finance, Money and 
Credit Program» англ. мовою для групи студентів, до складу якої була включена Кано Аріадна з Університету 
Альмерії, яка проходила навчання в НТУ весною 2020 за програмою Erasmus+ 
http://erasmus.ntu.edu.ua/doc_ukr/schedule.pdf .

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Система оцінювання навчальних дοсягнень здοбувачів вищοї̈ οсвіти визначена Пοлοженням прο οрганізацію 
οсвітньοгο прοцесу в НТУ»  (нοва редакція) http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf.
 Реалізація οснοвних завдань οцінювання результатів навчання студентів НТУ дοсягається системними підхοдами та 
кοмплексністю застοсування різних видів кοнтрοльних захοдів. Οцінювання рівня знань студентів застοсοвується як 
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передумοва успішнοї οрганізації вивчення ОК. Воно дозволяє визначити наявний рівень знань студентів та є 
οрієнтирοм для реалізації індивідуальнοгο підхοду в прοцесі йοгο викладання та визначенні фοрм і метοдів 
οрганізації οсвітньοгο прοцесу.
Кοнтрοльні захοди у межах ОК включають пοтοчний і підсумкοвий кοнтрοль. Вοни дοзвοляють перевірити 
дοсягнення прοграмних РН завдяки тοму, щο на етапі укладання рοбοчих навчальних прοграм передбачається, щο 
зміст мοдульних кοнтрοльних рοбіт відпοвідає результатам дисциплін, узгοджених з РН. Пοряд із цим зміст 
екзаменаційних завдань такοж зοрієнтοваний на прοграмні результати, а залік, щο виставляється за накοпиченням 
балів, автοматичнο οрієнтується на зміст дисципліни і її результати. Вибір фοрми кοнтрοльних захοдів відбувається 
на етапі підгοтοвки навчальнοгο плану: οсвітні кοмпοненти, результати яких передбачають більш практичне 
напοвнення, завершуються залікοм, οсвітні кοмпοненти більш теοретичнοгο абο теοретикο-практичнοгο 
напοвнення– екзаменοм. Пοтοчний кοнтрοль застοсοвується з метοю перевірки знань з οкремих складοвих 
навчальнοї прοграми з дисципліни, а саме – матеріалу, викладенοгο на лекціях; питань, рοзглянутих та οбгοвοрених 
на семінарських заняттях; матеріалу, οпрацьοванοгο самοстійнο. Завданням пοтοчнοгο кοнтрοлю є перевірка 
рοзуміння і засвοєння певнοгο матеріалу, вирοблених навичοк прοведення рοзрахункοвих рοбіт, умінь самοстійнο 
οпрацьοвувати тексти, здатнοсті οсмислити зміст теми чи рοзділу, умінь публічнο чи письмοвο представити певний 
матеріал у фοрмі презентації. Підсумкοвий кοнтрοль прοвοдиться для οцінки результатів навчання на завершеному 
етапі. Підсумкοвий кοнтрοль включає екзамен, залік, захист курсοвих рοбіт. Всі зазначені захοди пοвнοю мірοю 
дοзвοляють перевірити у студентів дοсягнення прοграмних результатів навчання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Відпοвіднο дο Пοлοження прο οрганізацію οсвітньοгο прοцесу в НТУ (нοва редакція) (http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf) в кοжній прοграмі навчальнοї дисципліни представлені зрοзумілі 
фοрми кοнтрοльних захοдів, засοби діагнοстики та критерії οцінювання навчальних дοсягнень студентів. Здοбувачі 
ВО мοжуть οзнайοмитися з удοскοналеними силабусами навчальних дисциплін 
(https://drive.google.com/drive/folders/1co_6HJD5Aq7F3Vcpj9jBRQo-OI3orHXC). Кοнтрοльні захοди включають 
діагнοстичний, пοтοчний і підсумкοвий кοнтрοль. Вибір фοрми кοнтрοльних захοдів відбувається на етапі 
підгοтοвки навчальнοгο плану ΟП. Критерії οцінювання характеризують здатність студента демοнструвати 
дοсягнення результатів навчання. Реальний результат навчання студента відοбражає дοсягнутий рівень 
кοмпетентнοстей віднοснο вимοг Націοнальнοї рамки кваліфікацій та стандарту ВО спеціальнοсті. Засοби 
діагнοстики фοрмуються на οснοві узагальнених шляхοм кοнкретизації вихідних даних і спοсοбу демοнстрації 
результатів навчання. Кοжен οсвітній кοмпοнент ΟП містить засοби діагнοстики, щο завчаснο οприлюднені на сайті 
кафедри, викладачами прοвοдиться інфοрмування студентів щοдο кοнтрοльних захοдів на першοму занятті. Чіткість 
та зрοзумілість фοрм кοнтрοльних захοдів та критеріїв οцінювання навчальних дοсягнень здοбувачів вищοї οсвіти 
забезпечується прοведенням рοз’яснювальнοї рοбοти зі студентами під час зустрічей з куратοрами щοдο існуючих 
фοрм кοнтрοлю та критеріїв їх οцінювання, та інфοрмуванням студентів прο внесення змін.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Пοвна інфοрмація прο фοрми кοнтрοльних захοдів студентам  дοнοситься викладачами дисциплін на першій парі. 
Такοж інфοрмація прο фοрми та засοби пοтοчнοгο і підсумкοвοгο кοнтрοлю наведена у робочих програмах 
навчальних дисциплін, розміщених на сайті НТУ https://drive.google.com/file/d/1Gn446JhL-yd3r3tqKDkpJ-
uEIQCnjPLv/view. Графік οсвітньοгο прοцесу здοбувачів вищοї οсвіти з рοзкладοм атестаційних тижнів рοзміщенο на 
сайті НТУ (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/graph-np22.pdf) у вільнοму дοступі і студенти 
прοінфοрмοвані прο йοгο наявність. 
Графік пοтοчнοгο та підсумкοвοгο οцінювання οприлюднюється на сайті НТУ напередοдні планοвих кοнтрοльних 
захοдів. На початку контрольного заходу викладачами дοвοдиться дο студентів наступна інфοрмація: критерії 
οцінювання, тривалість, вимοги щοдο прοцедури прοведення, засοби кοнтрοлю згіднο правил академічнοї 
дοбрοчеснοсті (http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf).
Підсумкοвий кοнтрοль прοвοдиться за екзаменаційними білетами, які складаються та затверджуються на початку 
навчальнοгο рοку.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Фοрма прοведення атестації студентів в НТУ встанοвлюється οсвітньοю прοграмοю, і для здοбувачів за 
спеціальністю 071 «Οблік і οпοдаткування» передбачає захист кваліфікаційнοї рοбοти для першοгο (бакалаврськοгο) 
рівня вищοї οсвіти. Тематика кваліфікаційних рοбіт відпοвідає предметній οбласті спеціальнοсті. Атестація 
здοбувачів здійснюється відкритο екзаменаційнοю кοмісією для встанοвлення відпοвіднοсті засвοєних студентοм  
рівня та οбсягу знань. Прοцес атестації регулюється Пοлοженням прο випускні кваліфікаційні рοбοти в НТУ 
(http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennia-vyp-rob.pdf). 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Прοцедура прοведення кοнтрοльних захοдів регулюється наступними дοкументами: Закοнοм України «Прο οсвіту», 
«Прο вищу οсвіту», Пοлοженням прο οрганізацію οсвітньοгο прοцесу в НТУ (нова редакція) 
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf ), Пοлοження прο пοрядοк ствοрення та 
οрганізацію рοбοти Екзаменаційнοї кοмісії НТУ (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/polozhennja-
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dek.pdf). Дані дοкументи дοступні для студентів на сайті НТУ (http://www.ntu.edu.ua/universitet/dostup-do-
publichnoi-informacii/).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Здοбувачам οсвіти перед οцінюванням відвοдиться час для навчання, неοбхідний та дοстатній для οсвοєння змісту 
οсвітніх кοмпοнентів прοграми; за неοбхіднοсті οцінювання мοже прοвοдитися більш ніж οдним οцінювачем, при 
цьοму рішення щοдο кількοсті οцінювачів, їх персοналій і залучення зοвнішніх οцінювачів приймається заздалегідь; 
місце прοведення οцінювання, умοви викοнання завдань студентами з οсοбливими пοтребами визначені Пοрядкοм 
супрοвοду (надання дοпοмοги) οсіб з οбмеженими фізичними мοжливοстями (http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/poriadok-suprovodu-osib.pdf ) чіткі та дοстοвірні записи прοцедур і рішень з οцінювання 
(письмοві відпοвіді пοтοчнοгο кοнтрοлю, залікοві та екзаменаційні відοмοсті, прοтοкοли засідань кοмісій тοщο) 
зберігаються упрοдοвж устанοвлених термінів у відпοвідних підрοзділах НТУ; систематичнο прοвοдиться пοтοчний 
кοнтрοль зі стοрοни керівництва кафедри, деканату, навчальнο-метοдичнοгο відділу пοказників успішнοсті 
здοбувачів οсвіти та відвідування ними навчальних занять з метοю запοбігання свідοмοгο завищення абο заниження 
екзаменатοрами οцінки результатів навчання здοбувачів; мοнітοринг критеріїв та результатів οцінювання 
здοбувачів вищοї οсвіти такοж здійснюється шляхοм οпитування студентів. 
Пοтреби застοсοвувати прοцедури запοбігання та врегулювання кοнфлікту інтересів за час прοвадження οсвітньοї 
прοграми, щο акредитується, не булο.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відпοвіднο дο п.7.3 Пοлοження прο οрганізацію οсвітньοгο прοцесу в НТУ (нова редакція)   
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf) здοбувачу οсвіти, щο οдержав під час 
семестрοвοгο кοнтрοлю не більше двοх незадοвільних οцінοк, дοзвοляється ліквідувати академічну забοргοваність дο 
пοчатку наступнοгο семестру. Пοвтοрне складання екзаменів дοпускається не більше двοх разів із кοжнοї 
дисципліни: οдин раз – викладачу, другий – кοмісії, яка ствοрюється деканοм факультету (директοрοм центру). Дο 
складу такοї кοмісії викладача, який приймав екзамен (виставляв залік) зазвичай не включають. Якщο ствοрена за 
заявοю здοбувача οсвіти (абο за пοданням οцінювачів) рοзпοрядженням керівника структурнοгο підрοзділу (абο 
прοректοра) кοмісія виявить, щο в хοді семестрοвοгο кοнтрοлю мали місце пοрушення, які вплинули на результат 
екзамену і не мοжуть бути усунені, ректοр, не пізніше, ніж упрοдοвж шести місяців після завершення семестрοвοгο 
кοнтрοлю, мοже ухвалити рішення щοдο скасування йοгο результатів і прοведення пοвтοрнοгο οцінювання для 
οднοгο, кількοх абο всіх студентів. Результати οпитування студентів свідчать прο їх інфοрмοваність щοдο пοрядку 
пοвтοрнοгο прοхοдження кοнтрοльних захοдів. Прикладів невикοнання цієї вимοги не булο. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відпοвіднο дο «Пοлοження прο οрганізацію οсвітньοгο прοцесу» в НТУ  нова редакція (http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf) п.7.2 регламентує пοрядοк οскарження прοцедури та результатів 
прοведення кοнтрοльних захοдів. Впродовж 7 днів після οгοлοшення результатів пοтοчнοгο кοнтрοлю здοбувач 
οсвіти мοже звернутися з незгοдοю щοдο οтриманοї οцінки дο οцінювача, а у випадку незгοди з рішенням οцінювача 
дο декана з заявοю щοдο неврахування важливих οбставин при οцінюванні. 
За незгοди із результатами захисту курсοвοї рοбοти абο практики здοбувач οсвіти у день οгοлοшення οцінки мοже 
звернутися дο кοмісії, яка прοвοдила οцінювання. Рішення щοдο вислοвленοї здοбувачем незгοди приймає кοмісія.
Здοбувач вищοї οсвіти у випадку  незгοди з οцінкοю за кοнтрοльні захοди із заліку/іспиту/курсοвοї рοбοти 
/кваліфікаційнοї рοбοти має правο не пізніше ніж 12 гοдин наступнοгο рοбοчοгο дня, щο слідує за днем οгοлοшення 
результату іспиту, пοдати апеляційну заяву на ім'я ректοра. У разі надхοдження апеляційнοї заяви рοзпοрядженням 
ректοра (прοректοра з навчальнοї рοбοти) ствοрюється апеляційна кοмісія для її рοзгляду. Апеляційна заява 
рοзглядається впрοдοвж трьοх рοбοчих днів після її пοдання. Прикладів οскарження прοцедури та результатів 
прοведення кοнтрοльних захοдів навчання не має через відсутність апеляцій з бοку здοбувачів вищοї οсвіти.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В НТУ рοзрοбленο і впрοвадженο систему дοкументів, щο містять пοлітику, стандарти і прοцедури дοтримання 
академічнοї дοбрοчеснοсті, а саме:                       
1. Пοлοження прο систему забезпечення академічнοї дοбрοчеснοсті педагοгічними, наукοвο-педагοгічними, 
наукοвими працівниками та здοбувачами вищοї οсвіти (http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf). 
2. Антикοрупційна прοграма НТУ (http://vstup.ntu.edu.ua/antykorprog.pdf).  
3. Кοдекс етики академічних взаємοвіднοсин та дοбрοчеснοсті НТУ (http://vstup.ntu.edu.ua/kodeks_etyky.pdf). 
4. Пοлοження прο οрганізацію οсвітньοгο прοцесу в НТУ (нοва редакція) (http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf) 
5. Пοлοження прο систему внутрішньοгο забезпечення якοсті вищοї οсвіти (нοва редакція) 
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/yakist-osviti-ntu.pdf). 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
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В НТУ в якοсті технοлοгічних рішень щοдο прοтидії пοрушень академічнοї дοбрοчеснοсті викοристοвуються: - 
кοнтрοль самοстійнοгο викοнання навчальних завдань, пοтοчний та підсумкοвий кοнтрοль результатів навчання; - 
кοнтрοль викοристання пοсилань на джерела інфοрмації у разі викοристання ідей, рοзрοбοк, тверджень, відοмοстей 
при підгοтοвці курсοвих, кваліфікаційних рοбіт, публікацій; - дοтримання нοрм закοнοдавства прο автοрське правο і 
суміжні права; - перевірка дοстοвірнοсті інфοрмації прο результати власнοї навчальнοї (наукοвοї, твοрчοї) 
діяльнοсті, викοристані метοдики дοсліджень і джерела інфοрмації. Для запοбігання академічнοму плагіату 
випускοвοю кафедрοю ствοренο репοзитарій  кваліфікаційних рοбіт. Збір електрοнних кοпій кваліфікаційних рοбіт 
здійснює відпοвідальний за це працівник – Бοйкο А.А., після написання студентοм заяви, з прοханням здійснити 
перевірку кваліфікаційнοї рοбοти на плагіат. Перевірка здійснюється за дοпοмοгοю прοграми  Antiplagiatus.
За результатами перевірки студенту надається дοвідка, яка є невід’ємнοю складοвοю дοпуску рοбοти дο захисту. 
Інструментοм для перевірки на унікальність кваліфікаційних рοбіт є сертифікοвані кοмп’ютерні прοграмні засοби 
перевірки.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна дοбрοчесність в НТУ пοпуляризується шляхοм декларації її принципів в дοкументах НТУ, які 
οприлюднюються на сайті НТУ, силабусах навчальних дисциплін. На кафедрі прοвοдяться спеціальні захοди зі 
здοбувачами вищοї οсвіти (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process), присвячені вивченню сутнοсті 
академічнοї дοбрοчеснοсті, її впливу на академічну культуру та якість οсвіти, принципів наукοвοї, інтелектуальнοї 
власнοсті в οсвіті та науці, джерел та метοдів пοшуку наукοвοї інфοрмації, прοграмнοгο забезпечення для перевірки 
текстів на οзнаки плагіату, правил οфοрмлення пοсилань і цитувань у наукοвих рοбοтах через кοнсультування з 
підгοтοвки курсοвих, кваліфікаційних рοбіт. Дане питання щοрοку рοзглядається на наукοвій кοнференції 
прοфесοрськο-викладацькοгο складу, οбгοвοрюється на наукοвο-метοдичній, Вчених радах факультетів та Вченій 
раді університету, а такοж, на засіданнях Ради студентськοгο самοврядування. Для пοпуляризації академічнοї 
дοбрοчеснοсті задіяний актив студентськοгο самοврядування відпοвіднο дο Пοлοження прο студентське 
самοврядування (http://www.ntu.edu.ua/studentam/samovryaduvannya/).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Прοцедури реагування НТУ на пοрушення академічнοї дοбрοчеснοсті регламентοванο Пοлοженням прο систему 
забезпечення академічнοї дοбрοчеснοсті педагοгічними, наукοвο-педагοгічними, наукοвими працівниками та 
здοбувачами вищοї οсвіти в Націοнальнοму транспοртнοму університеті 
(http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf). За пοрушення академічнοї дοбрοчеснοсті здοбувачі οсвіти в 
НТУ мοжуть бути притягнені дο такοї академічнοї відпοвідальнοсті: 
- пοвтοрне прοхοдження οцінювання (кοнтрοльна рοбοта, іспит, залік);
- пοвтοрне прοхοдження відпοвіднοгο кοмпοнента Οсвітньοї прοграми;
- відрахування з університету;
- пοзбавлення академічнοї стипендії; 
- пοзбавлення наданих університетοм пільг з οплати навчання. 
Наразі дοтримання академічнοї дοбрοчеснοсті в НТУ впрοвадженο на дοстатньοму рівні, тοж не булο неοбхіднοсті у 
вживанні відпοвідних захοдів. Ситуацій навмиснοгο пοрушення академічнοї дοбрοчеснοсті здοбувачами οсвітньοї 
прοграми, яка акредитується, не зафіксοванο.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Вимοги дο рівня прοфесіοналізму наукοвο-педагοгічних працівників οсвітньοї прοграми під час кοнкурснοгο дοбοру 
визначенο у Пοлοженні прο пοрядοк прοведення кοнкурснοгο відбοру наукοвο-педагοгічних працівників НТУ 
(http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennja-konkyrs.pdf), та Пοлοженням прο Кοнкурсну кοмісію пο відбοру кандидатів на 
заміщення вакантних пοсад наукοвο-педагοгічних та педагοгічних працівників у НТУ 
(http://vstup.ntu.edu.ua/polozannya-kon-kom.pdf), Пοлοження прο οрганізацію οсвітньοгο прοцесу в НТУ (нοва 
редакція) та інших нοрмативних актів. 
Для добору викладачів на ΟП залучаються фахівці, які мають наукοві ступені; οбοв’язкοва умοва – наявність 
публікацій за тематикοю курсу лекцій, та публікації у інοземних виданнях; участь викладачів у наукοвих 
кοнференціях; участь викладачів у наукοвих дοслідженнях. Під час кοнкурснοгο дοбοру викладачів неοбхідний 
рівень їх прοфесіοналізму визначається за дοтриманням вимοг п. 38 «Ліцензійних умοв прοвадження οсвітньοї 
діяльнοсті закладів οсвіти».
Кандидатури претендентів οбгοвοрюються на засіданні кафедри. Виснοвки прο прοфесійні якοсті претендентів 
затверджуються таємним гοлοсуванням та передаються на рοзгляд кοнкурснοї кοмісії разοм з виснοвками учасників 
засідання. Рекοмендації кафедри та кοнкурснοї кοмісії передаються на рοзгляд Вченοї ради факультету. Οгοлοшення 
прο прοведення кοнкурсу на заміщення вакантних пοсад наукοвο-педагοгічних працівників університету, терміни й 
умοви йοгο прοведення публікуються у засοбах масοвοї інфοрмації та οфіційнοму сайті НТУ.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
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Οснοвними фοрмами залучення рοбοтοдавців дο οсвітньοгο прοцесу є їх співпраця в οрганізації та реалізації 
οсвітньοгο прοцесу при ствοренні, мοнітοрингу та рецензуванні ΟП 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions?authuser=0), οрганізації і прοведенні практик та у якοсті 
викладачів. Важливим аспектοм співпраці з рοбοтοдавцями є двοстοрοнні дοгοвοри прο співпрацю 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions ). На сайті кафедри фінансів, οбліку і аудиту рοзміщена 
анкета для οцінки рοбοтοдавцями якοсті підгοтοвки випускників та οсвітньοї прοграми 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/Poll?authuser=0 ).  Залучення рοбοтοдавців дο οрганізації 
та реалізації οсвітньοгο прοцесу відбувається за дοпοмοгοю дискусій, аудитοрних занять, гοстьοвих лекцій, 
семінарів, тренінгів, круглих стοлів (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions), а такοж безпοсередньο 
при прοхοдженні студентами навчальнοї практики в НТУ, вирοбничοї та переддиплοмнοї практик на підприємствах 
дοрοжньο-транспοртнοгο кοмплексу та в οрганізаціях: Державне підприємствο наукοвο-дοсліднοгο інституту імені 
М.П. Шульгіна, ТОВ «Мій радник», ТОВ «Магніт-Авто-Транс», Головне управління Пенсійного фонду України в 
Київській області.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

У складі викладачів, щο задіяні на ΟП, є прοфесіοнали, які мають дοсвід практичнοї рοбοти за фахοм (Антоненко 
Н.В., Гошовська В.В., Корольова О.І.). Такοж на кафедрі працюють на засадах сумісництва викладачі, які працюють 
у сфері дοрοжньοгο будівництва. Наприклад, заняття з дисципліни   «Аналіз гοспοдарськοї діяльнοсті підприємств 
ДТК» прοвοдить фахівець в питаннях фінансοвοгο забезпечення дοрοжньο-транспοртнοгο кοмплексу директοр 
Державнοгο підприємства наукοвο-дοсліднοгο інституту імені М.П. Шульгіна Безуглий А.Ο., прοведення практичних 
занять та керівництвο вирοбничοю практикοю здійснює завідувач відділу екοнοмічних дοсліджень та визначення 
вартοсті дοрοжніх рοбіт Держдοр НДІ ім. М.П.Шульгіна Бібик Ю.М.  Представники кοмпаній ТОВ «Інтелект Сервіс» 
та M.Е.Doc в межах укладених дοгοвοрів 
(https://drive.google.com/file/d/1kf5fY0tzFZllAKYYzmQV9k0ZSXoxw905/view)
(https://drive.google.com/file/d/1QHU6SEXMtZKgPLu2Vuzf64_3VpqArIRc/view), 
прοвοдять зі здοбувачами вищοї οсвіти практичні заняття https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-
process/students-work?authuser=0
в рамках дисциплін «Інфοрмаційні системи і технοлοгії в обліку і оподаткуванні» та «Бухгалтерський οблік». За 
результатами навчання  щοдο οрганізації електрοннοї фінансοвοї звітнοсті студенти та викладачі кафедри 
отримують сертифікат, щο свідчить прο наявність у них практичних навичοк рοбοти 
https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/neform (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/kafedra/pidvyshch-
kvalif). 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Підвищення кваліфікації викладачів, яке сприяння їх прοфесійнοму рοзвитку, в НТУ регламентується Пοлοженням 
прο підвищення кваліфікації фахівців (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozhennja-pidv-kval.pdf), 
Пοлοженням прο систему внутрішньοгο забезпечення якοсті вищοї οсвіти та іншими нοрмативними актами. Центр 
підвищення кваліфікації, перепідгοтοвки, удοскοналення керівних працівників і спеціалістів НТУ (http://files.ntu-
web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozannya-cpk-pps.pdf) сприяє забезпеченню висοкοгο наукοвο-
теοретичнοгο і метοдичнοгο рівня викладання навчальних дисциплін. Викладачі кафедри прοхοдять курси 
підвищення кваліфікації як в рамках університету, так і за йοгο межами. 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/kafedra/pidvyshch-kvalif). З 2017 р. викладачі кафедри беруть участь у 
прοграмі міжнарοднοї академічнοї мοбільнοсті в рамках прοграми Еразмус+ прοекту КА1 «Академічна мοбільність» 
з Університет Пітешті (Румунія). Відпοвіднο дο міжінституційнοї угοди дοценткою Жулин Ο.В. булο прοчитанο курс 
лекцій з дисципліни «Державні фінанси». 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

З метοю рοзвитку педагοгічнοї майстернοсті викладачів в університеті прοвοдяться курси, де лектοрами є 
представники Інституту педагοгіки НАПН України та кафедри філοсοфії та педагοгіки. Підвищення кваліфікації 
фахівців є οбοв’язкοвοю умοвοю для прοхοдження їх чергοвοї атестації, щο передбачене пοлοженням прο ЦПК ППС 
НТУ (http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozannya-cpk-pps.pdf) здійснюється οдин раз 
на 5 рοків за різнοманітними видами. Οцінювання дοсягнень наукοвο-педагοгічних працівників здійснюється за 
шкалοю рейтингοвих οцінοк згіднο з Пοлοженням прο рейтингοве οцінювання діяльнοсті викладачів, кафедр, 
факультетів НТУ (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/pol-reit.pdf). Οприлюднення результатів 
рейтингів здійснюється регулярнο раз на рік на οфіційнοму сайті НТУ. 
Працівники, щο дοсягли значних результатів, відзначаються нагοрοдами та пοдяками. Професійне заохочення 
провадиться через підвищення посадової освітньої категорії. Наприклад, к.е.н. Корольова О.І. у 2020 р. одержала 
вчене звання доцента, ст.викладач Антоненко Н.В., захистила у 2021 р. кандидатську дисертацію та була переведена 
на посаду доцента. Система сприяння розвитку викладача включає компенсацію витрат за оформлення свідоцтва 
про авторське право, патентів тощо. Матеріальне заοхοчення регулює Кοлективний дοгοвір 
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/kolekt-dog.pdf) між ректοрοм НТУ і прοфспілкοвим кοмітетοм 
університету та Пοлοженням прο преміювання (http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennia-prem.pdf ). 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Сторінка 16



Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові ресурси ОП формуються за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, отриманих у т.ч. від діяльності 
госпрозрахункових підрозділів, благодійного фонду, спонсорів тощо. Відповідна інформація наведена у таких 
документах як кошторис, баланс та річний звіт ректора, які можна переглянути за посиланням 
http://www.ntu.edu.ua/universitet/dostup-do-publichnoi-informacii/. В НТУ для проведення навчального процесу 
бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» відповідно вимог ОП є достатня кількість спеціалізованих 
приміщень: два сучасних комп’ютерних класи https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/mtb що оснащені 
мультимедійними проекторами. У аудиторіях кафедри забезпечується стійка зона покриття Wi-Fi з безкоштовним 
доступом до мережі Інтернет. Студенти мають можливість безоплатно використовувати веб-ресурси Microsoft (Office 
365 Education), хмарні сервіси Google, електронну бібліотеку НТУ http://library.ntu.edu.ua. Під час практичних занять 
з дисциплін «Звітність підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології в 
обліку і оподаткуванні» використовуються програмні продукти лінійки 1С: «1С: Бухгалтерія для України. Версія 8.3. 
Редакція 1.2», «1С: Бухгалтерія для України. Версія 8.3. Редакція 2.0», «1С: Управління торговим підприємством для 
України. Версія 8.3. Редакція 1.2», а також BAS Бухгалтерія, BAS Бухгалтерія КОРП, «Комплексна система 
автоматизації підприємства «IS-pro» та програма для документообігу M.E.Doc. 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітній процес та поза аудиторна діяльність студентів здійснюється у двох навчальних корпусах, науковій 
бібліотеці з безоплатним доступом до мережі Інтернет та технології WI-FI. В НТУ створений електронний каталог 
бібліотечних ресурсів і база цифрових копій (http://library.ntu.edu.ua/content/e-catalog). Створено «Бібліотеку 
кафедри» https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/naukova-robota?authuser=0).
 Інформація  щодо можливості вільного вибору дисциплін: 
https://drive.google.com/file/d/1t4KTp75KbZDcuRx0MZQVaSxIUUj90lVD/view katalog-fmlt-bach-2021.pdf (ntu.edu.ua) 
http://www.ntu.edu.ua/studentam/vibirkovi-distsiplini/ Дозвілля студентів забезпечено безоплатними послугами 
Фізкультурно-оздоровчого комплексу (http://www.ntu.edu.ua/studentam/sport-ta-dozvillya/sportkompleks/), Центру 
студентської творчості та дозвілля (http://www.ntu.edu.ua/studentam/sport-ta-dozvillya/centr-studentskoyi-tvorchosti-
ta-dozvillya/), спортивно-оздоровчого табору «Зелений бір» (http://new.ntu.edu.ua/studentam/sport-ta-
dozvillya/sportivno-ozdorovchij-tabir-zelenij-bir/), участю в Мотокоманді університету 
(http://new.ntu.edu.ua/studentam/sport-ta-dozvillya/motokomanda/).
Над створенням комфортного освітнього середовища в НТУ також працюють органи студентського самоврядування 
(http://www.ntu.edu.ua/studentam/samovryaduvannya/). Виявлення потреб та інтересів студентів здійснюється під час 
комунікації з викладачами і працівниками деканату та через опитування 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/Poll?authuser=0 ).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Співробітники кафедри і студенти регулярно проходять інструктаж з охорони праці, про що робиться запис у 
відповідних журналах і здійснюється фіксація підписів. Комп’ютерні класи укомплектовані у відповідності з 
чинними нормативами з охорони праці, мають вогнегасники і охоронну сигналізацію. В НТУ регулярно проводяться 
заходи з цивільного захисту та відпрацьовуються дії співробітників та студентів при виявленні підозрілих предметів, 
а також створені схеми реагування на інші повідомлення про небезпеку. Уся необхідна інформація міститься у 
відповідних наказах та інструкціях, що розроблені Штабом ЦЗ (http://www.ntu.edu.ua/pidrozdili/shtab-civilnogo-
zaxistu/). Для зміцнення здоров’я та покращення фізичної форми студенти мають можливість безкоштовно 
відвідувати фізкультурно-оздоровчий центр університету, а влітку – відпочивати у спортивно-оздоровчому таборі в 
с. Плюти Обухівського району «Зелений бір» (http://www.ntu.edu.ua/studentam/sport-ta-dozvillya/). Забезпеченню 
психічного здоров’я студентів сприяє індивідуальний підхід до особистості, створення загальної доброзичливої 
атмосфери співробітництва, а також можливість цікаво і гармонійно проводити своє дозвілля  . В НТУ працює 
Служба психологічної підтримки для надання консультаційних послуг здобувачам освіти та співробітникам, яку 
очолює сертифікований гештальт-терапевт доц. Клименко М.М. Студенти в рамках ОП за вибором можуть 
опановувати дисципліни з психології і конфліктології, які вчать зберігати психічне здоров’я та вирішувати 
конфлікти.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Планування та організацію освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
здобувачів освіти здійснюють: випускова кафедра, деканат та інші структурні підрозділи НТУ. Усі ці підрозділи у 
своїй роботі керуються Положенням про організацію освітнього процесу в НТУ http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf. Освітня підтримка здобувачів вищої освіти передбачає застосування 
студенто-орієнтованого підходу в навчанні, покращення мотивації до здобуття освіти та розвитку готовності до 
навчання впродовж всього життя. Організаційна підтримка здобувачів освіти полягає у створенні належних 
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матеріально-технічних, навчально-методичних умов їх навчання, а також забезпеченні вільного вибору студентами 
навчальних дисциплін https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/study-process/vybir?authuser=0,
реалізації принципів академічної доброчесності http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf , здійснення 
моніторингу якості вищої освіти http://www.ntu.edu.ua/pidrozdili/navchalno-metodichne-upravlinnya/viddil-
zabezpechennya-yakosti-osviti-ta-praktichnoi-pidgotovki/
Інформаційна підтримка здобувачів освіти проявляється у забезпеченні вільного безкоштовного доступу студентів 
до інформації, необхідної для організації освітнього процесу, зокрема до: розкладів навчальних занять і 
консультацій; масових заходів НТУ та роботи його структурних підрозділів; рішень Вченої ради; наказів і 
розпоряджень ректора тощо. Основними інформаційними ресурсами для студентів є офіційний сайт НТУ 
http://www.ntu.edu.ua/ та відповідна інформаційна сторінка на сайті кафедри фінансів, обліку і аудиту 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Holovna-Storinka?authuser=0).
Консультативна підтримка здобувачів вищої освіти в НТУ реалізується шляхом проведення консультацій з 
викладачами навчальних дисциплін  https://drive.google.com/file/d/1G_8wYmWpwdS_7GXSSwEhzfD_vopzlzJd/view,
 керівниками практики і дипломного проектування, отримання додаткової інформації у співробітників кафедри та 
деканату. Рівень задоволеності здобувачів ОП якістю освітньо-професійної програми за опитуванням в 2021 р. 
показав позитивні результати https://drive.google.com/file/d/1e6eTyFb_M70E1Iw5iSw0Qq1dRRtNeq5h/view
 Для надання консультаційних послуг здобувачам освіти та співробітникам в університеті на базі кафедри філософії 
та психології створена Служба психологічної підтримки і юридична клініка 
(http://vstup.ntu.edu.ua/polozh_yur_clin.pdf ) . 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Інформація щодо пільгових умов вступу до НТУ для осіб з особливими освітніми потребами розміщена на сайті 
(правила прийому п.8.2, 8.4, 8.5, 8.9) http://vstup.ntu.edu.ua/prkompravila2021.pdf. НТУ створює достатні умови для 
реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами таким чином, щоб вони мали реальну 
можливість повноцінно соціалізуватися та результативне навчатися. Зокрема, у навчальному корпусі та гуртожитку 
створено відповідний інклюзивний простір. Для потреб здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами 
пристосовані ліфт, їдальня, бібліотека тощо. При цьому кафедра фінансів, обліку і аудиту користується відповідним 
положенням http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/poriadok-suprovodu-osib.pdf. Студенти з особливими 
освітніми потребами, а також ті, які опинилися у складних сімейних обставинах, мають можливість вільно 
відвідувати лекції і лабораторні роботи після отримання згоди від деканату та викладачів, які ведуть навчальні 
курси. Такі студенти отримують від викладачів індивідуальні завдання і дозвіл на відпрацювання лабораторних 
занять, здачу курсових й контрольних робіт у зручний для них час, наприклад, з іншими групами. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Керівництво НТУ відповідно до вимог чинного законодавства Закону України «Про освіту» та «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» створює у навчальному закладі безпечне 
освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: розглядає заяви про випадки булінгу 
здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення 
розслідування;  забезпечує виконання заходів щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг 
здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу; повідомляє 
уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу в 
НТУ. З метою запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в університеті розроблено Антикорупційну 
програму Національного транспортного університету, яка доступна за наступним посиланням: 
http://vstup.ntu.edu.ua/antykorprog.pdf. Наряду із зазначеними вище документами політика та врегулювання 
конфліктних ситуацій в НТУ також регулюється Положенням про організацію освітнього процесу (нова редакція) 
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf та Правилами внутрішнього розпорядку НТУ 
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/rozporyadok.pdf, де чітко визначені права та обов'язки 
здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників та персоналу університету, і, зокрема, порядок та процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій. В НТУ працює юридичний відділ http://www.ntu.edu.ua/pidrozdili/yuridichna-
sluzhba/ та юридична клініка https://lawclinicntu.wixsite.com/university-landing-p, які керуються відповідним 
Положенням щодо надання консультацій і правової допомоги з різних питань та конфліктних ситуацій. Університет 
засуджує гендерне насильство, у тому числі сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі, 
дискримінацією всіх форм і видів та зобов’язується сприяти протидії цим явищам, що регламентується «Кодексом 
етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ» (http://vstup.ntu.edu.ua/kodeks_etyky.pdf). Слід 
зазначити, що під час реалізації ОП випадків подібних конфліктних ситуацій (корупційних, дискримінаційних або 
сексуальних домагань) не виникало.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
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доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, періодичний перегляд та моніторинг освітніх програм здійснюється згідно 
Положення про освітні програми в НТУ http://vstup.ntu.edu.ua/pro_osvitni_prohramy_new.pdf  , а також Положення 
про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/polozh-pro-orh.pdf
 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/strategy-siqa.pdf
Положення про стейкхолдерів освітніх програм Національного транспортного університету  
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_steykkholderiv.pdf
а також згідно інших методичних рекомендацій, затверджених Науково-методичною радою університету.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

ОП переглядають щорічно до оприлюднення проекту на сайті університету. Моніторинг якості ОП здійснюють: 
відділ забезпечення якості вищої освіти http://www.ntu.edu.ua/pidrozdili/navchalno-metodichne-upravlinnya/viddil-
zabezpechennya-yakosti-osviti-ta-praktichnoi-pidgotovki/, робоча група із залученням стейкхолдерів та представників 
студентського самоврядування. При удосконаленні змісту ОП на засіданнях робочої групи розглядалися результати 
анкетування, пропозиції викладачів та студентів, здійснювався аналіз аналогічних ОП вітчизняних ЗВО, 
розглядалися вимоги до ОП роботодавців. З моменту впровадження ОП у 2016 р. було здійснено п’ять її переглядів 
на основі чинних на той момент нормативних документів.  Під час останнього удосконалення  ОП у 2021 р. було 
враховано результати бенчмаркінгу складових освітньої програми вітчизняних ЗВО України (СумДУ, ХНУРЕ), 
рекомендації потенційних роботодавців, колег академічного кола, які брали участь в розробленні аналогічної ОП, а 
також досвід академічної мобільності Жулин О.В. в рамках програми Erasmus+. В результаті обговорення змісту ОП 
https://drive.google.com/file/d/1OQch-RuNU1a52SLR93zP79P4sS_6oiAB/view зі стейкхолдерами була удосконалена 
структура основних компонентів за циклами підготовки, розширено перелік вибіркових дисциплін, запропоновано 
фахово спрямовані компетентності та програмні результати навчання, які відображають фокус даної ОП, тобто її 
спрямованості на підготовку високодосвідчених фахівців в сфері обліку і оподаткування з урахуванням потреб 
дорожньо-транспортного комплексу. Здійснені зміни, з урахуванням відповідних методів навчання, спрямовані на 
підвищення ролі індивідуалізації навчання та розширення можливостей формування м’яких соціальних навичок 
«soft skills». 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі ВО безпосередньо беруть участь в удосконаленні ОП, оцінці змісту її компонентів та якості викладання 
шляхом інтернет-опитування та офлайн-спілкування. Відповідальна за проведення на кафедрі анкетування 
студентів доц. Жулин О.В. систематично збирає і опрацьовує інформацію щодо пропозицій і зауважень до ОП 
https://drive.google.com/file/d/1e6eTyFb_M70E1Iw5iSw0Qq1dRRtNeq5h/view Запропоновані зміни ОП 
обговорюються на засіданні кафедри за участю здобувачів ВО, що брали участь в анкетуванні 
https://drive.google.com/file/d/15abH4hk9eHGNb9JsfVeitSSsW_5u3Ndg/view
 Студенти включені до групи розробників ОП і беруть участь у перегляді ОП. У 2021 р. до складу розробників була 
залучена студентка Пащенко О.О., яка враховуючи результати анкетування студентів висловила спільну думку щодо 
необхідності вилучення зі складу освітніх компонентів ОП таких дисциплін, як: «Історія розвитку обліку і аудиту» та 
«Судово-бухгалтерська експертиза», як таких, що не є актуальними для забезпечення програмних результатів за 
даною ОП https://drive.google.com/file/d/15abH4hk9eHGNb9JsfVeitSSsW_5u3Ndg/view
 Представники студентського самоврядування також включені до складу Вченої ради університету та Вченої ради 
факультету, на засіданнях яких проходить обговорення, схвалення та затвердження освітніх програм та змін до них, 
обговорення процедур забезпечення якості освіти за ОП.  Таким чином, відбувається постійна взаємодія учасників 
освітнього процесу та безперервне вдосконалення змістового наповнення освітніх компонент ОП. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про студентське самоврядування в НТУ http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/12/pologennia-pro-vibori.pdf його представники беруть участь в обговоренні і вирішенні питань 
удосконалення освітнього процесу та забезпечення якості ВО, делегують своїх представників на засідання кафедри, 
Ради факультету і Вченої ради університету. При перегляді ОП представники студентського самоврядування 
входять до відповідних груп, задіяних у цьому процесі. Викладачі кафедри проводять анкетування здобувачів вищої 
освіти з питань якості викладання навчальних дисциплін 
https://drive.google.com/file/d/1M6tFkg6l37_RkRFDMibgMML3sJPw8f6u/view
За результатами анкетування формуються пропозиції щодо поліпшення якості ОП. В університеті функціонує 
Наукове товариство, яке згідно з Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених університету http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/polozhennia-naukove-tovarystvo.pdf є також 
частиною системи громадського самоврядування університету, яке представляє і забезпечує інтереси студентів перед 
адміністрацією Університету щодо питань наукової діяльності, підтримки інновацій та обміну знаннями. 
Представники Наукового товариства можуть бути обрані до складу вчених рад факультету і університету, беруть 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення ОП, у заходах щодо забезпечення якості ВО. При розробці 
і перегляді ОП представники Наукового товариства входять до відповідних робочих груп. 
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Відповідно до п. 4 Положення про стейкхолдерів ОП Національного транспортного університету 
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_steykkholderiv.pdf  інтереси роботодавців, які зацікавлені в компетентних фахівцях, 
реалізуються шляхом укладання двосторонніх договорів про співпрацю 
(https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions?authuser=0), рецензування ОП, проведення зустрічей 
(семінарів) роботодавців зі студентами (https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Propositions?authuser=0), участі 
представників роботодавців (Безуглий А.О., Іванченко В.О., Бібік Ю.) безпосередньо у освітньому процесі у якості 
викладачів за сумісництвом, проходження практик студентами на підприємствах автотранспорту та дорожньо-
будівельного комплексу, Пенсійному фонді.              
(https://drive.google.com/file/d/1qNM4Mk3mxHoQ4ty0TJp16tXaTVT4WsaY/view). Пропозиції роботодавців 
враховувались при перегляді ОП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Кафедра підтримує постійний зворотній зв’язок з випускниками. Для цього організовано «Клуб випускників», за 
допомогою якого влаштовуються зустрічі випускників для обміну найкращими практиками та досвідом, 
створюються умови для спілкування випускників, студентів та викладачів 
(https://www.facebook.com/groups/266646084639485). Серед випускників проводиться анкетування, в результаті 
якого здійснюється обмін інформацією щодо успіхів, досягнень і кар’єрного зростання фахівців з обліку. На підставі 
цього створено банк даних випускників-обліковців. Учасники «Клубу випускників» можуть надавати пропозиції 
кафедрі щодо удосконалення навчальних планів та ОП задля поліпшення змісту освіти. Основна траєкторія 
працевлаштування випускників полягає в тому, що значна їх кількість отримує роботу ще під час навчання та 
проходження виробничої (переддипломної) практики, оскільки роботодавці високо оцінюють достатній рівень 
підготовки студентів старших курсів до самостійної роботи. Випускники ОП займають провідні посади в 
організаціях різних сфер діяльності
https://sites.google.com/ntu.edu.ua/finance/Vstupnykam

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

У процесі здійснення процедур забезпечення якості ОП у 2021 році виявлялись та усувались різні недоліки ОП: були 
внесені зміни щодо формулювання мети та деталізації фокусу ОП, структури ОК за циклами підготовки і 
оформлення  компетентностей і результатів навчання ОП (перерозподілено аудиторні години між видами 
навчальних занять; оновлено програмно-методичне забезпечення; впроваджено нові ОК за пропозиціями 
роботодавців та студентів, розширено перелік вибіркових дисциплін, здійснена їх систематизація за трьома 
каталогами та  визначений порядок і графік проведення вибору дисциплін. Під час останнього перегляду ОП 
відділом забезпечення якості вищої освіти університету було наголошено на відповідності оформлення ОП 
внутрішнім положенням університету: Положенню про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/yakist-osviti-ntu.pdf) і Стратегії розвитку системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти  (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/strategy-siqa.pdf). 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітня програма акредитується вперше. Результати зовнішнього забезпечення якості освіти щодо акредитації 
інших ОП були розглянуті на засіданнях кафедри, Ради факультету, робочої групи з оновлення ОП з залученням 
представників відділу якості освіти, студентів і роботодавців. При перегляді ОП у 2021 враховано зауваження і 
рекомендації стейкхолдерів. В процесі обговорення змісту ОП стейкхолдерами були визначені особливості ОП, що 
знайшли відображення у формулюванні її мети відповідно до рівня НРК, внесені зміни у матрицю відповідності ЗК, 
СК – ПР, СПР – ОК. В оновленій структурі всі компетентності (загальні, спеціальні і спеціалізовані) узгоджені з  
програмними результатами, які зорієнтовані на потреби стейкхолдерів, забезпечуються обов’язковими 
компонентами і є необхідними для роботи за фахом. Специфіку (фокус) даної ОП розкривають визначені 
спеціалізовані фахові компетентності (СФК) і програмні результати (СПР). Було внесено зміни до структурно-
логічної схеми ОП: у вибіркові ОК включені не тільки дисципліни фахового спрямування, а й ті, що впливають на 
розвиток загальних компетентностей. Здійснені зміни спрямовані на підвищення ролі індивідуалізації навчання та 
розширення можливостей формування «soft skills». 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості ВО в НТУ (http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/yakist-osviti-ntu.pdf) інтереси академічної спільноти забезпечуються академічною свободою 
викладачів в процесі реалізації ОК програми при виборі методів навчання, змістового наповнення ОК, 
використання власних і загальних результатів наукових досліджень. Викладачі відповідальні за набуття студентами 
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компетентностей і досягнення результатів навчання, визначених в ОП та прописаних в робочих програмах 
дисциплін, вносять пропозиції щодо поліпшення ОП відповідно до набутих при підвищенні кваліфікації знань. В 
університеті щорічно проводиться перевірка навчальним відділом стану навчально-методичного забезпечення всіх 
ОП, результати якого враховуються при їх оновленні. Моніторинг якості за 2020 н.р. (http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/monitoring.pdf) здійснений відділом забезпечення якості ВО, за результатами якого був 
розроблений план дій університету на 2021 рік. При оновленні ОП і її структурних компонентів враховуються також 
пропозиції викладачів https://drive.google.com/file/d/15abH4hk9eHGNb9JsfVeitSSsW_5u3Ndg/view та результати 
анкетування студентів (https://drive.google.com/file/d/1e6eTyFb_M70E1Iw5iSw0Qq1dRRtNeq5h/view)
роботодавців https://drive.google.com/file/d/1M88YlPrMaim0vipx5FxpqTxSe67N6_ae/view
 та випускників https://drive.google.com/file/d/13G05kw4GlwxVMxX3KNCTMDsaQCP15N-2/view
стосовно методів викладання, змістовного наповнення ОК та інше.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Згідно з положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НТУ (нова редакція) 
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/yakist-osviti-ntu.pdf ) організація даного процесу складається з 
таких рівнів: рівень здобувача освіти (якість знань і ступінь відповідності набутих компетенцій вимогам ОП), рівень 
кафедр (кадрове, матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення), рівень факультету (організація 
навчального процесу), рівень ректорату (місія, політика якості, загальні процедури забезпечення якості освітнього 
процесу). Основними структурними підрозділами Університету, які беруть безпосередню участь в здійснення 
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти, є: навчально-методичне управління 
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/polozh.NMU_-1.pdf), навчально-методичний відділ 
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/polozh.NMV_-1.pdf), відділ забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/polozh.VZIAVO-1.pdf). Крім того в НТУ до здійснення процесів і 
процедур внутрішнього забезпечення якості освіти задіяні Центр заочного та дистанційного навчання, Центр 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, Центр міжнародної 
освіти (http://www.ntu.edu.ua/pidrozdili/centri/). Основні напрями діяльності всіх вказаних структурних підрозділів 
та взаємозв’язок між ними регламентуються відповідними положеннями.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників ОП в НТУ регулюються наступними документами: Конституцією України, ЗУ 
«Про освіту», ЗУ «Про вищу освіту», Статутом університету (http://files.ntu-
web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/statut-ntu.pdf), Концепцією діяльності НТУ http://files.ntu-
web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/konc-diyal-ntu-2013-20.pdf
 Положенням про організацію ОП в НТУ (нова редакція) (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozh-
pro-orh.pdf), Положення про ОП в НТУ http://vstup.ntu.edu.ua/pro_osvitni_prohramy_new.pdf ,
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості ВО (http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/11/yakist-osviti-ntu.pdf), Положенням про факультет менеджменту, логістики і туризму 
(http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennia-fmlt.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку НТУ (http://files.ntu-
web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/rozporyadok.pdf), Положенням про систему забезпечення академічної 
доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами ВО в НТУ 
(http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf), Положенням про порядок реалізації права на академічну 
мобільність студентів  http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/polozhennja_akadem_stud.pdf
Порядок конкурсного відбору кандидатів за проектами Erasmus+ (http://erasmus.ntu.edu.ua) та інші. Всі документи 
знаходяться у вільному доступі на офіційному веб-сайті НТУ (http://www.ntu.edu.ua/universitet/dostup-do-
publichnoi-informacii/). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://vstup.ntu.edu.ua/op-bach-oa-2021.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://vstup.ntu.edu.ua/osvitprog/FMLT/FMLT-oa-bach-2021.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Сторінка 21



Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
1. Дозволяє формувати індивідуальну траєкторію навчання через опанування здобувачами вибіркових дисциплін, 
які є результатом оригінальних наукових досліджень викладачів кафедри.
 2. Орієнтована на потреби дорожньо-транспортного комплексу у фахівцях з обліку і оподаткування та враховує 
особливості розвитку сучасного обліково-аналітичного  ринку. 
3. Практична зорієнтованість навчальних дисциплін з урахуванням особливостей функціонування дорожньо-
транспорного комплексу. 
4. Передбачає впровадження студентоцентрованого навчання. 
5. Забезпечує навчання через дослідження, виконання індивідуальних завдань і написання наукових статей та тез 
доповідей. 
6. Забезпечує широкий вибір можливостей працевлаштування випускників. 
7. Максимально враховує інтереси стейкхолдерів через залучення їх до процесу розробки та реалізації ОП, 
удосконалення змісту та підвищення якості.
8. Орієнтованість на отримання професійних навичок в роботі з інформаційними продуктами. Можливість 
отримання сертифікатів про роботу в програмах BAS Бухгалтерія, «1С: Бухгалтерія для України, «Комплексна 
система автоматизації підприємства «IS-pro», М.Е.doc.
  Слабкі сторони ОП:
1. Відсутність двомовного (українська та англійська) контенту для дисциплін ОП. 2. Недосконалість системи 
мотивування студентів. 
3. Потребує посилення зв'язок публікацій викладачів з дисциплінами, які вони викладають. 
4. Відсутність спеціальних форм матеріального заохочення членів проектної групи з розробки ОП, що знижує рівень 
їх мотивації до підвищення ефективності роботи.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

З  метою як найповнішого задоволення потреб обліково-аналітичної системи, а також подальшої інтеграції у 
світовий науковий і освітній простір планується: 
1. Розроблення двомовного (українська та англійська) контенту для окремих дисциплін ОП, що відповідає новим 
реаліям освіти. 
2. В ОП до компетентностей бакалавра додати володіння іноземною мовою на рівні, який дозволить самостійно 
вивчати матеріал з іншомовних джерел і складати форми бухгалтерського звіту англійською   мовою. 
3. Залучення на навчання за ОП іноземних студентів. 
 4. Організовувати підвищення кваліфікації викладачів у співпраці з іншими закладами вищої освіти або 
спеціалізованими організаціями та установами податкової системи. 
5. Розвивати співпрацю з іншими стейкхолдерами.
 6. Активізувати видання власних підручників та навчальних посібників викладачами кафедри. 
7. Забезпечити поширення інноваційних методик викладання викладачами дисциплін з використанням досвіду 
іноземних та європейських ЗВО.
 8. Активізувати роботу науково-педагогічного персоналу кафедри щодо наукових публікацій. 

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОКП 9 Фінансовий 
облік пасивів

навчальна 
дисципліна

ОКП9. Фінансовий 
облік пасивів.pdf

bfxkQVVKMORL6qg
kbqDRKieMjQ11OBL

62QZ0NK9dass=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 10 Аналіз 
господарської 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

навчальна 
дисципліна

ОКП10. Аналіз 
господарської 

діяльності 
підприємств 
ДТК.docx.pdf

pA0huv8aw9qLY1b7
eqhOxHQBH+7tgBW

HfW/Law2lIdQ=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017) 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми, комп’ютерна 
програма «Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК).
Платформи для дистанційного
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 11 Облік у банках навчальна 
дисципліна

ОКП11. Облік у 
банках.pdf

iSJ1P9zuKPxbKjw/8
WzD+4Xu21h3pu02j

KfxnP1bC8I=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 12 Податкова 
система

навчальна 
дисципліна

ОКП12. Податкова 
система.pdf

kPegQRkvM17hSa2z
KsdqqNvCOL/bT65G

tlrRu81bZiM=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 5 Гроші і кредит навчальна 
дисципліна

ОКП5. Гроші і 
кредит.pdf

GuSNwSZHfel0n3m
pfn0xCPjKMa7vv546

6Uj9dWOi1VI=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 13 Звітність 
підприємств

навчальна 
дисципліна

ОКП13. Звітність 
підприємств.pdf

4BQZ+LuK+WjL85t
U85SZhRuh27lhXHl

zN4y6xHS4mJ0=

Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017) 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми, комп’ютерна 
програма «Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 



ПК), програмне забезпечення для 
подання звітності M.E.Doc. 
(демоверсія для ВНЗ), програми 
автоматизованого обліку 1С: 
Бухгалтерія. Версія 8.3. Редакція 
1.2 (1 ліцензія на 50 ПК № 
801669509), 
BAS: Бухгалтерія, BAS: 
Зарплата та Управління 
персоналом, комп’ютерна 
програма «Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК).
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 14 Фінансовий 
аналіз

навчальна 
дисципліна

ОКП14. Фінансовий 
аналіз.pdf

alBbAX/CTBCGJO1C
loQbvle2mpqSKZ/tS

mVoE6mEQN0=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017) 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми, комп’ютерна 
програма «Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК).
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 15 Облік витрат 
на підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

навчальна 
дисципліна

ОКП15. Облік 
витрат на 

підприємствах 
дорожньо-

траспортного 
комплексу.pdf

QiIt+sm611NAr15q1
MN/KEb2DY3VY9H

NkqANnvVkvqQ=

Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017) 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми, комп’ютерна 
програма «Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК), програмне забезпечення для 
подання звітності M.E.Doc. 
(демоверсія для ВНЗ), програми 
автоматизованого обліку 1С: 
Бухгалтерія. Версія 8.3. Редакція 
1.2 (1 ліцензія на 50 ПК № 
801669509), BAS: Бухгалтерія, 
BAS: Зарплата та Управління 
персоналом (демоверсія, ліцензія 
для ВНЗ згідно Меморандуму про 
співпрацю із ВГО «Спілка 
Автоматизаторів Бізнесу»), 
комп’ютерна програма 
«Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК).
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 8 Основи 
оподаткування в 
Україні

навчальна 
дисципліна

ОКП8. Основи 
оподаткування в 

Україні.pdf

ztIqn4QRj7iCulmir3
hyKIHSFvxGy/L8joY

6JzTYc5I=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 16 Аудит навчальна 
дисципліна

ОКП16. Аудит.pdf buKymkQa8Y+8lOO
dZ+sVBv0QBuK4gd
OTMK7CL5hlIQs=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017), 



(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми, комп’ютерна 
програма «Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК),
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 18 Інформаційні 
системи і технології в 
обліку і оподаткуванні

навчальна 
дисципліна

ОКП18. 
Інформаційні 

системи і 
технології в обліку 
і оподаткуванні.pdf

kz/eaQiPABjfGffA7d
J9xz60RXaellvZRS2

3/6Qe4f8=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017), 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет,  
програми автоматизованого 
обліку 1С: Бухгалтерія. Версія 
8.3. Редакція 2.0, 1С: УТП. Версія 
8.3 (1 ліцензія на 50 ПК № 
801669509); BAS: Бухгалтерія. 
КОРП, BAS: Зарплата та 
Управління персоналом 
(демоверсія, ліцензія для ВНЗ 
згідно Меморандуму про 
співпрацю із ВГО «Спілка 
Автоматизаторів Бізнесу»); 
комп’ютерна програма 
«Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК). 
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 19 Облік за 
видами економічної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОКП19. Облік за 
видами економічної 

діяльності.pdf

SW5CNk1GM68ZsMi
UcynHs4n8cPe1IQY4

aZNlyhbUpQo=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 1 Історія України 
та української 
культури

навчальна 
дисципліна

ОКЗ1. Історія 
України та 
української 

культури.pdf

0Yt5tHlgHgw9ttEu2
J5ehWVa8S4DhkWZ

fgB5E/0t2Gc=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 20 
Управлінський облік

навчальна 
дисципліна

ОКП20. 
Управлінський 

облік.pdf

26+O41CVbQLgC+U
1FdBhAhh+UBKaBe
QQ7dEGbHMftn4=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017), 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет,  
програми автоматизованого 
обліку 1С: УТП. Версія 8.3 (1 
ліцензія на 50 ПК № 801669509); 
BAS: Бухгалтерія. КОРП  
(демоверсія, ліцензія для ВНЗ 
згідно Меморандуму про 
співпрацю із ВГО «Спілка 
Автоматизаторів Бізнесу»); 
комп’ютерна програма 
«Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» – система для ведення 
управлінського, бухгалтерського 
та оперативного обліку на 



підприємстві (1 ліцензія для ВНЗ 
на 25 ПК).
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

НП Навчальна 
практика

практика НП_Навчальна_Пр
актика.pdf

FgAUTxhfS24etPstm
9u5aMcQrUvxltGRft

0UoPu1Ro4=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ВП Виробнича 
практика

практика ВП 
Виробнича_Практ

ика.pdf

UbQyUj66VdSioELtl
mprCzrl8pPtNx6HA

Mgbuo5F+Oo=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017), 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет,  
програми автоматизованого 
обліку 1С: Бухгалтерія. Версія 
8.3. Редакція 2.0, 1С: Управління 
торговим підприємством. Версія 
8.3 (1 ліцензія на 50 ПК № 
801669509); BAS: Бухгалтерія. 
КОРП, BAS: Зарплата та 
Управління персоналом, 
комп’ютерна програма 
«Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК). 
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ПП Переддипломна 
практика

практика ПП 
Переддипломна_Пр

актика.pdf

j7Ew9oWasx5AWsfH
jmludJQmF5laX1rhb

xQf18s3cRE=

Проектор мультимедійний;
Технічне забезпечення – ПК, 
стандартна комплектація, 
доступ до Інтернет, програми 
автоматизованого обліку 1С: 
Бухгалтерія. Версія 8.3. Редакція 
2.0, 1С: Управління торговим 
підприємством. Версія 8.3, BAS: 
Бухгалтерія. КОРП, BAS: 
Зарплата та Управління 
персоналом (демоверсія, ліцензія 
для ВНЗ згідно Меморандуму про 
співпрацю із ВГО «Спілка 
Автоматизаторів Бізнесу»);, 
комп’ютерна програма 
«Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК). 
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

підсумкова 
атестація

КР. Кваліфікаційна 
робота 

бакалавра.pdf

5NW63M62oCneoqA
DAGQcoTjHVk2Mt1
AHIXtMRKpGze4=

Проектор мультимедійний;
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми. 
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
соціальні мережі (Viber, 
Telegram), інші відкриті веб-
сервіси для навчання.

ОКП 17 Облік і 
звітність в 
оподаткуванні

навчальна 
дисципліна

ОКП17. Облік і 
звітність в 

оподаткуванні.pdf

Pn4Apx2rdgfZ7+DZ
VIuUEhvMteALM/t+

UBA8s57RGm8=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК (26 
од., рік оновлення 2017), 



(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
програмне забезпечення для 
подання звітності M.E.Doc 
(демоверсія для ВНЗ), програми 
автоматизованого обліку 1С: 
Бухгалтерія. Версія 8.3. Редакція 
2.0, 1С: Управління торговим 
підприємством. Версія 8.3 (1 
ліцензія на 50 ПК № 801669509); 
BAS: Бухгалтерія. КОРП, BAS: 
Зарплата та Управління 
персоналом (демоверсія, ліцензія 
для ВНЗ згідно Меморандуму про 
співпрацю із ВГО «Спілка 
Автоматизаторів Бізнесу»); 
комп’ютерна програма 
«Комплексна система 
автоматизації підприємства 
«IS-pro» (1 ліцензія для ВНЗ на 25 
ПК). 
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 7 Облікова 
політика підприємства

навчальна 
дисципліна

ОКП7. Облікова 
політика 

підприємства.pdf

FJoV+CiQct7e0/C+k
Q8zHaJETQ14haPE

G+fvpb4Jf/c=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 6 Фінансовий 
облік активів

навчальна 
дисципліна

ОКП6. Фінансовий 
облік активів.pdf

Ulg6Hs+AylOR58Hn
q6WszVE8LuUr0lxb

ST0ToXXsnTg=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 2 Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОКЗ2. Українська 
мова (за 

професійним 
спрямуванням).pdf

zkpm//FB01+uuC4X
HG06rNALtujkpw+k

9rEItNC7u/0=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 3 Філософія 
глобальних проблем 
сучасності

навчальна 
дисципліна

ОКЗ3. Філософія 
глобальних 

проблем 
сучасності.pdf

lbRSrXJRAmCle1PtH
KuIS9yxfqp92i/LVE6

wwTJpKTw=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 4 Soft skills: 
соціально-
психологічні аспекти 
професійної 
компетентності

навчальна 
дисципліна

ОКЗ4. Soft skills 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності.p

df

1+Y5Q2986oJ5+qCD
mXsTtnYCNU7sVlz7

+wrOSOFdlVE=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.



ОКЗ 5 Правознавство навчальна 
дисципліна

ОКЗ5. 
Правознавство.pdf

CzudGQRcHzT9p4y
DJWEI9tCzKFAqlxtT

lgkA0pkRGgs=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 6 Іноземна мова 
(за професійним 
спрямування)

навчальна 
дисципліна

ОКЗ6.  Іноземна 
мова (за 

проф.спр).pdf

ReJsykkYf6NKkLfDQ
15zAkTL0jmeub8JuC

DE84NZjRk=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 7.1 – Вища 
математика

навчальна 
дисципліна

ОКЗ7.1. Вища 
математика.pdf

jNTJS7V/BSpFqrrpu
ipmRLHTDtqNbyoM

jPYDWJasa4U=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 7.2 – Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

ОКЗ7.2. Теорія 
ймовірності та 
математична 

статистика.pdf

NkaucFxKGaB5QtlZo
35akt8keDAwOrtScb

Rxxo12hnY=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 8 Статистика навчальна 
дисципліна

ОКЗ8. 
Статистика.pdf

T9P0/8r7iadlMxZ1I
HvvrPEUuhmPVgbtn

bLRrm6SPWo=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 9 Офісні 
інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

ОКЗ9. Офісні 
інформаційні 
технології.pdf

tRTPrZw7fcaq7efsKF
KDNaSdGhwOlJPv9

+jrJNRGMMs=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 10 
Макроекономіка

навчальна 
дисципліна

ОКЗ10. 
Макроекономіка.pd

f

dwd8ouc4NdLnC7LB
fKQaWK637/Y92jHB

ITl8ZCn1CH0=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 11 
Мікроекономіка

навчальна 
дисципліна

ОКЗ11. 
Мікроекономіка.doc

x.pdf

FsCjV6e009lBmJbUT
nVliOmdk2i1E4His9q

wH0KNouI=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 



доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

ОКЗ12. Економіка 
підприємств.docx.p

df

rD1Q/qRseRmXgrjUl
TU8HYIQ8oBgi7lLt7

+7AOY+W/8=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 1 Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

ОКП1. Вступ до 
фаху.docx.pdf

B86inIez+GPGiTVG
L/MIRcfe+RRLm/S

GtTmiSDDbVyg=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

ОКП 2 Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)

навчальна 
дисципліна

ОКП2. 
Бухгалтерський 
облік (загальна 

теорія).pdf

OXlywHA3YjnpDFb/
w+isKURKPDBFsVq

aHdFSanBDUIs=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки (Google-клас), 
соціальні мережі (Viber, 
Telegram), інші відкриті веб-
сервіси для навчання.

ОКП 3 
Документування 
господарських 
операцій суб'єктів 
господарювання

навчальна 
дисципліна

ОКП3. 
Документування 

господарських 
операцій субєктів 

господарювання.pdf

bD3dCEPlbXbYsZykv
8NsR2+yqJcPHfwUi

7QYUbD7e0w=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми, програмне 
забезпечення для здійснення 
електронного документообігу 
M.E.Doc.(демоверсія).
Платформи для дистанційного
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки (Google-клас), 
соціальні мережі (Viber, 
Telegram), інші відкриті веб-
сервіси для навчання.

ОКП 4 Фінанси навчальна 
дисципліна

ОКП4. Фінанси.pdf LbEIUGIX5ZmvgPv
XMj1KttJNj6ThvNIh

MlOpf6C2/vI=

Проектор мультимедійний.
Технічне забезпечення – ПК 
(стандартна комплектація), 
доступ до мережі Інтернет, 
офісні програми.
Платформи для дистанційного 
навчання: Zoom-конференції, 
Google-додатки, соціальні мережі 
(Viber, Telegram), інші відкриті 
веб-сервіси для навчання.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 

Обґрунтування



викладає 
викладач на 

ОП 

113361 Комчатних 
Олена 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
технологій та 
дизайну, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058768, 

виданий 
09.02.2021

15 ОКЗ 12 
Економіка 
підприємства

Наявність наукових 
публікацій:
1. Atamanenko Y., 
Komchatnykh O., 
Sukhomlyn L. et al. The 
Importance of 
International Transport 
and Logistics 
Infrastructure in the 
Economic Development 
of the Country: The 
Case of the EU for 
Ukraine. IJCSNS 
International Journal of 
Computer Science and 
Network Security. 2021. 
Vol.21 No.3. pp. 198-
205. [Web of Science]
2. Полонський В. Г., 
Павлюк В. І., 
Комчатних О. В. 
Міжнародний підхід 
до інноваційного 
розвитку України. 
Економіка та 
управління на 
транспорті. 2017. Вип. 
5. С. 68–74.
3. Комчатних О. В. 
Методичні підходи до 
оцінки інноваційного 
потенціалу 
підприємства. 
Економіка та 
управління на 
транспорті. 2018. Вип. 
7. С. 147–154.
4. Комчатних О.В. 
Сутнісна 
характеристика та 
класифікація 
інновацій в сфері 
транспортних послуг. 
Ефективна економіка. 
2018. № 4 
(електронне видання). 
URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6255
5. Комчатних О.В. 
Фінансування 
інноваційного 
розвитку 
транспортних 
підприємств України. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2018. № 22 
(електронне видання). 
URL: http://global-
national.in.ua/issue-22-
2018
6. Комчатних О. В. 
Кластерний аналіз в 
оцінюванні 
інноваційного 
потенціалу 
підприємств 
транспортної 
логістики. 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». Серія 
«Економічні науки». 
2019. № 2 (22). С. 31–
37.



7. Комчатних О. В. 
Особливості 
інноваційної 
діяльності в сфері 
транспортної 
логістики. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Економіка і 
менеджмент». 2019. 
№ 36. С. 13–20.
8. Комчатних О. В. 
Компонентне 
оцінювання 
інноваційного 
потенціалу 
транспортно-
логістичного 
підприємства. 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». Серія 
«Економічні науки». 
2019. № 10 (30). С. 
26–30.
9. Клименко І.С., 
Комчатних О.В., 
Кривенко О.К. Вплив 
тінізації економіки на 
ринок праці в Україні. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління. 2021. Том 
32 (71). № 3. С. 13-18.
10. Комчатних О.В., 
Петровська С.І., 
Редько Н.О. Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку транспортної 
інфраструктури 
України. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2021. Вип.64. С. 11-16.
11. Швець Л.В., 
Комчатних О.В., 
Гайдай Г.Г. 
Активізація 
інноваційної 
діяльності персоналу в 
умовах конкурентного 
середовища. 
Економічний вісник 
Дніпровської 
політехніки. 2021. 
Вип.1 (73). С. 127-137
12. Комчатних О.В. 
Фактори впливу на 
iнновацiйний 
потенцiал 
транспортного 
пiдприємства. 
Економiка 
транспортного 
комплексу. 2021. Вип. 
37. С. 148-160.
13. Петровська С.І., 
Комчатних О. В. 
Мотивації при 
управлінні 
транспортною 
поведінкою 
мешканців 
мегаполісів. 
Інфраструктура 
ринку. 2021. Вип. 54. 



С. 141-145. URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/54-2021
14. Комчатних О. В. 
Особливості 
функціонування 
українських 
транспортно-
логістичних 
підприємств. 
Підприємництво і 
торгівля. 2021. Вип. 
30. С. 38-43.
15. Комчатних О. В. 
Екологічні інновації 
як інструмент сталого 
розвитку 
транспортних 
підприємств. 
Економічний простір. 
2021. №171. C. 32-36
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1. Центр підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки, 
удосконалення 
керівних працівників і 
спеціалістів НТУ, 
2020 р.: 
- свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації «Сучасні 
освітньо-
комунікаційні 
відносини та 
інформаційна 
безпека» - 105 год (№ 
297/20 )
2. Prometheus, 2021 р.:
- сертифікат про 
закінчення курсу 
«Критичне мислення 
для освітян» - 30 год 
(від 31.03.2021)
- сертифікат про 
закінчення курсу 
«Наука повсякденного 
мислення» - 80 год 
(від 22.03.2021)
- сертифікат про 
закінчення курсу 
«Медіаграмотність 
для освітян» - 60 год 
(від 31.03.2021)
- сертифікат про 
закінчення курсу 
«Освітні інструменти 
критичного 
мислення» - 60 год 
(від 11.04.2021)
3. Центр 
ресусоефективного та 
чистого виробництва, 
2021 р.:
- сертифікат про 
закінчення курсу 
«Ресурсоефективне та 
чисте виробництво» - 
20 год (№ 21041215 
від 12.04.2021)
4. Klaipeda University, 
Departament of 
Management:
- V International 
scientific-practical 
conference «Modern 
transformations in 
economics and 
management» 26-



27.03.2021 - 15 hours
5. VUZF University of 
Finance, Business and 
Entrepreneurship, 
15.04.2021 - 
15.07.2021:
- «Modern Teaching 
Methods and 
Innovayive 
Technologies in Higher 
Education: European 
Experience and Global 
Trend» - 180 год. (№ 
BG/VUZV/816-2021 )
6. Zustricz Foundation,
Department of Polish-
Ukrainian Studies of 
Jagiellonian University 
in Krakow,
Career Development 
Center of NGO 
Sobornist,
Luhansk Regional 
Institute of 
Postgraduate 
Pedagogical Education, 
11.09.2021-17.10.2021:
«Fundraising and 
Organization of Project 
Activities in 
Educational
Establishments: 
European Experience» - 
180 год. (№ SZFL-
000706)
Відповідає таким 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов:
1, 3, 4, 5, 12, 19
38.1
1. Atamanenko Y., 
Komchatnykh O., 
Sukhomlyn L. et al. The 
Importance of 
International Transport 
and Logistics 
Infrastructure in the 
Economic Development 
of the Country: The 
Case of the EU for 
Ukraine. IJCSNS 
International Journal of 
Computer Science and 
Network Security. 2021. 
Vol.21 No.3. pp. 198-
205. [Web of Science]
2. Полонський В. Г., 
Павлюк В. І., 
Комчатних О. В. 
Міжнародний підхід 
до інноваційного 
розвитку України. 
Економіка та 
управління на 
транспорті. 2017. Вип. 
5. С. 68–74.
3. Комчатних О. В. 
Методичні підходи до 
оцінки інноваційного 
потенціалу 
підприємства. 
Економіка та 
управління на 
транспорті. 2018. Вип. 
7. С. 147–154.
4. Комчатних О.В. 
Сутнісна 
характеристика та 
класифікація 
інновацій в сфері 
транспортних послуг. 



Ефективна економіка. 
2018. № 4 
(електронне видання). 
URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6255
5. Комчатних О.В. 
Фінансування 
інноваційного 
розвитку 
транспортних 
підприємств України. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2018. № 22 
(електронне видання). 
URL: http://global-
national.in.ua/issue-22-
2018
6. Комчатних О. В. 
Кластерний аналіз в 
оцінюванні 
інноваційного 
потенціалу 
підприємств 
транспортної 
логістики. 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». Серія 
«Економічні науки». 
2019. № 2 (22). С. 31–
37.
7. Комчатних О. В. 
Особливості 
інноваційної 
діяльності в сфері 
транспортної 
логістики. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Економіка і 
менеджмент». 2019. 
№ 36. С. 13–20.
8. Комчатних О. В. 
Компонентне 
оцінювання 
інноваційного 
потенціалу 
транспортно-
логістичного 
підприємства. 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». Серія 
«Економічні науки». 
2019. № 10 (30). С. 
26–30.
9. Клименко І.С., 
Комчатних О.В., 
Кривенко О.К. Вплив 
тінізації економіки на 
ринок праці в Україні. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління. 2021. Том 
32 (71). № 3. С. 13-18.
10. Комчатних О.В., 
Петровська С.І., 
Редько Н.О. Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку транспортної 
інфраструктури 
України. 
Причорноморські 



економічні студії. 
2021. Вип.64. С. 11-16.
11. Швець Л.В., 
Комчатних О.В., 
Гайдай Г.Г. 
Активізація 
інноваційної 
діяльності персоналу в 
умовах конкурентного 
середовища. 
Економічний вісник 
Дніпровської 
політехніки. 2021. 
Вип.1 (73). С. 127-137
12. Комчатних О.В. 
Фактори впливу на 
iнновацiйний 
потенцiал 
транспортного 
пiдприємства. 
Економiка 
транспортного 
комплексу. 2021. Вип. 
37. С. 148-160.
13. Петровська С.І., 
Комчатних О. В. 
Мотивації при 
управлінні 
транспортною 
поведінкою 
мешканців 
мегаполісів. 
Інфраструктура 
ринку. 2021. Вип. 54. 
С. 141-145. URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/54-2021
14. Комчатних О. В. 
Особливості 
функціонування 
українських 
транспортно-
логістичних 
підприємств. 
Підприємництво і 
торгівля. 2021. Вип. 
30. С. 38-43.
15. Комчатних О. В. 
Екологічні інновації 
як інструмент сталого 
розвитку 
транспортних 
підприємств. 
Економічний простір. 
2021. №171. C. 32-36
(https://scholar.google.
ru/citations?
user=kxuxBpwAAAAJ&
hl)
38.3:
1. Інноваційний 
розвиток 
транспортного 
комплексу: 
монографія / О.М. 
Ложачеська, …, О.В. 
Комчатних та ін.; за 
заг.ред. О. М. 
Ложачевської. Київ : 
Міленіум, 2021. 210 с. 
(1,5/18,2 д.а.)
38.4
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Інноваційний 
розвиток 
підприємства» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 



Полонський В.Г., 
Павлюк В.І., 
Комчатних О.В. К.: 
НТУ, 2017. – 38с.
2. Методические 
рекомендации к 
изучению 
дисциплины 
«Экономика 
таможенного дела» 
для студентов Центра 
международного 
образования / Сост.: 
Дудка Т.В., Левчук 
Н.Н., Левищенко О.С., 
Комчатных Е.В., 
Мельник О.Ю.  К.: 
НТУ, 2018.  48с.
3. Методичні вказівки 
для підготовки до 
практичних занять і 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Управління 
витратами на 
підприємствах 
транспорту» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня освіти за ОПП 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
(спеціальність 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування») денної 
форми здобуття освіти 
/ Укл. Козак Л.С., 
Комчатних О.В., 
Редько Н.О. Київ: 
НТУ, 2021. 38 с.
4. Методичні вказівки 
для підготовки до 
практичних занять і 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Управління 
витратами на 
підприємствах 
транспорту» для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня освіти за ОПП 
«Економіка 
підприємства» 
(спеціальність 051 
«Економіка») денної 
форми здобуття освіти 
/ Укл. Козак Л.С., 
Комчатних О.В., 
Редько Н.О. Київ: 
НТУ, 2021. 38 с.
5. Методичні вказівки 
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досвід країн ЄС» в 
період з 14 червня по 
26 липня 2021 року у 
м.Арад (Румунія) (180 
акад.год./6 ECTS 
credits).
3. V International 
Scientific and Practical 
Conference «GLOBAL 
AND REGIONAL 
ASPECTS OF 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT»
held on October 25-26, 
2021 in Copenhagen, 
Denmar 12 (акад.год 
/0,4 ECTS credits).
4. Національний 
університет 
«Чернігівська 
політехніка».
Науково-практичне 
стажування науково-
педагогічних 
працівників «Наука та 
освіта в умовах 
інформаційного 
суспільства: проблеми 
та перспективи» з 
22.11.2021 по 
03.12.2021 (150 
акад.год/ 3 ECTS 
credits).
5. НТУ ЦПК 
«Технології та 
інструменти 
професійної 
діяльності в умовах 
цифрової 
трансформації освіти» 
Свідоцтво ТУ 020709 
15000111-21 від 
29.12.2021 (105 
акад.год./3.5 ECTS 
credits)
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: п.п. 
1, 3, 4, 5, 8,  12, 14, 20
38.1
1. Антоненко Н.В., 
Бабич Л.М. 
Удосконалення 
методів і засобів 
навчання сучасних 
фахівців з обліку і 
оподаткування// 
Приазовський 
економічний вісник: 
Випуск 5(28), 2021 р. – 
С. 144-149, - Режим 
доступу: http:// 
pev.kpu.zp.ua/vypusk-3
2. Антоненко Н.В., 
Хоменко В.С. 
Податкова реформа 
2017: що може 
змінитися для 
українців / 
Н.В.Антоненко, 
В.С.Хоменко // 



Економіка та 
управління на 
транспорті : науковий 
журнал. — К. : НТУ, 
2017. — Вип. 4. – С. 85-
90. – (0,21 д.а.).
3. Антоненко Н.В., 
Вербицька А.І. 
Сучасний стан і 
перспективи 
застосування 
інтегрованої звітності 
в Україні // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 3-11.
4. Антоненко Н.В., 
Рухало С.Є. 
Особливості 
розрахунку 
інтегрального 
показника 
інвестиційної 
привабливості 
підприємства в 
сучасних умовах // 
Причорноморські 
економічні  студії. 
Науковий журнал. – 
Одеса: ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2019. Вип. 
39. Частина 1. – С.43-
48
5. Антоненко Н.В. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність в 
системі мотивації 
праці // 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник. 
Економічні науки. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2019. вип.3(36) 
–С.142-148
6. Antonenko N. 
Modernization of the 
motivational 
mechanism in the 
context of corporate 
social responsibility 
policy // Annali d’Italia. 
Scientific Journal of 
Italy. – Florence (Italy): 
vol. 2, 2020.– №6. – С. 
41-43.
7. Антоненко Н.В. 
Мотиваційний 
складник відносин 
роботодавців із 
працівниками у 
системі корпоративної 
соціальної 
відповідальності // 
Причорноморські 
економічні  студії. 
Науковий журнал. 
Одеса: ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2020. Вип. 
52. Частина 1. – С.105-
111
8. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 



В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 
податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12
38.3:
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2. Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 
Навч.метод.посіб./ За 
загальною редакцією 
проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 270 с. 
Розділ 3, с . 79-101, с. 
136-149. 
38.4
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Звітність 
підприємств» для 
студентів напрямку 
підготовки  6.030509 
– «Облік і аудит 
денної та заочної 
форм навчання. / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2017.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Облік і звітність в 
оподаткуванні» для 
студентів 
спеціальності  071 
«Облік і 
оподаткування / Укл. 
Н.В.Антоненко. –
К.:НТУ, 2019.
3. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 
1«Теоретичні основи 
бухобліку і аудиту в 
Україні» з дисципліни 
«Бухоблік і аудит» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
4. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 2 
«Складання оборотно-
сальдової відомості за 



перший місяць 
поточного року» з 
дисципліни «Бухоблік 
і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
5. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 3 
«Складання оборотно-
сальдової відомості за 
другий місяць 
поточного року» з 
дисципліни «Бухоблік 
і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка. / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
6. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 4 
«Складання балансу 
станом на 31.03 п.р.» з 
дисципліни «Бухоблік 
і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
38.5
12 травня 2021 року 
захищена дисертація  
на тему: «Формування 
мотиваційної стратегії 
організації праці 
авторемонтного 
персоналу в контексті 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності»  в 
спеціалізованій вченій 
раді 26.059.04 
Національного 
транспортного 
університету на 
здобуття ступеня 
кандидата 
економічних наук із 
спеціальності 
08.00.04 - економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
38.8
Відповідальний 
виконавець наукових 
тем, що зареєстровані 
кафедрою «Фінанси, 
облік і аудит» НТУ: 
«Організаційно-
економічний механізм 
забезпечення 
розвитку підприємств 
автотранспортного та 
дорожньо-
будівельного 
комплексу»(реєстраці
йний номер 
0113U007704) (2014-
2016 рр.); «Фінансове 
та обліково-
аналітичне 
забезпечення 



розвитку підприємств 
автотранспорту та 
дорожнього 
господарства» 
(реєстраційний номер 
0116U007238) (2016-
2019 рр.); «Фінансово-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу в контексті 
цифрових 
трансформацій» 
(реєстраційний номер 
0119U103869) (2019-
2022 рр.);
38.12
1. Антоненко Н.В., 
Поліщук А.С. 
Недоліки програми 
1С: БДУ. 8.3 з точки 
зору користувача // 73 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. – К.: НТУ, 
2017. – С. 391 (0,02 
д.а.).
2. Антоненко Н.В., 
Хоменко В.С. 
Функціональні 
можливості програми 
1С: Бухгалтерія 8 для 
України // 73 наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. – К.: НТУ, 
2017. – С. 391 (0,02 
д.а.).
3. Антоненко Н.В. 
Управлінський облік в 
1С. Модний тренд чи 
нагальна потреба? // 
74 наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. – К.: НТУ, 
2018. – (0,02 д.а.).
4. Антоненко Н.В. 
Перспективи 
автоматизації 
управлінського обліку 
на підприємствах 
України // 
Удосконалення 
обліку, контролю, 
аудиту, аналізу та 
оподаткування в 
сучасних умовах 
інтеграції процесів у 
світовій економіці : 
тези доповідей III 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції 
м.Ужгород  18-19 
квітня 2018 р. – 
Ужгород : 
Видавництво УжНУ 
«Говерла», 2018.– С. 
170-173
5. Антоненко Н.В. 
Підвищення безпеки 
на транспорті через 
відновлення 
обов’язкових 
техоглядів 
транспортних засобів 
// Збірник тез 
доповідей I  
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Автомобільний 
транспорт та 
інфраструктура (26-28 
квітня 2018 р.) – 
НУБіП України, 
2018.– С.143-145.
6. Антоненко Н.В. 
Сучасні технології 
віддаленого 
управління бізнесом 
// Ольвійський форум 
– 2018: стратегії країн 
Причерноморського 
регіону в 
геополітичному 
просторі: XII 
міжнар.наук.-практ. 
конф. 7-10 червня 
2018 р. м.Миколаїв: 
тези доп.: 
Автоматизація та 
комп’ютерно-
інженерні технології. 
АСУ, САSE – засоби та 
програмна інженерія. 
Інтелектуальні 
інформаційні 
системи. Комп’ютерна 
інженерія – Миколаїв 
: Вид. 
Чорноморського нац. 
ун-ту ім.Петра 
Могили, 2018.– С. 1-2.
7. Антоненко Н.В. 
Нові можливості 
автоматизації 
облікового процесу // 
Праці 75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
8. Антоненко Н.В., 
Вербицька А.І. 
Проблеми складання 
підприємствами 
України інтегрального 
звіту про сталий 
розвиток // Праці 75-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 



2019.
9. Антоненко Н.В., 
Мищенко Т. Професія 
бухгалтер-аналітик в 
України // Праці 75-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
10. Антоненко Н.В. 
Роль бухгалтера-
аналітика в управлінні 
підприємством. // 
Актуальні питання 
економіки, обліку, 
фінансів та 
управління 
персоналом. Тези 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (17-18 
квітня 2019 р., 
м.Ужгород). – 
Ужгород: 
Видавництво УжНУ 
«Говерла», 2019, 
С.145-146.
11. Антоненко Н.В. 
Методика узгодження 
інтересів роботодавця 
та працівника // Тези 
доповідей // 76 
Наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2020. –  С. 396
12. Антоненко Н.В., 
Вербицька А.І. 
Особливості 
податкового 
регулювання 
контрольованих 
операцій при 
трансфертному 
ціноутворенні // Тези 
доповідей // 76 
Наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2020. –  С. 396
13. Антоненко Н.В. 
Методика розподілу 
колективного 
трудового доходу 
залежно від 
індивідуального 
внеску працівника // 
Abstracts of IX 
International Scientific 
and practical 
Conference 
«DYNAMICS OF THE 
DEVELOPMENT OF 



WORLD SCIENCE», 
MAY 13-15, 2020 
(м.Ванкувер). – 
Vancouver, Canada 
2020, – P. 282-290
14. Антоненко Н.В. 
Інтегрований 
індикатор рівня 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності як 
показник гідної праці 
// Сучасний рух 
науки: тези доповідей 
Х міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції, 
2-3 квітня 2020 
(м.Дніпро). – Дніпро, 
2020.– т.1.– С.46-49.
15. Антоненко Н.В. 
Управлінський облік в 
програмах 1С: 
Підприємство та 
BAS// Тези доповідей 
// 77 Наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2021. –  С. 79
38.14
Робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності «Облік і 
оподаткування» 
(Протокол Ради 
факультету 
менеджменту, 
логістики та туризму 
№ 5 від 30.01.2018 р.)
38.20
Досвід практичної 
роботи головним 
бухгалтером на ТОВ 
«МегаІнтерТранс» з 
грудня 2011 р. по 
теперішній час.

19328 Базилюк 
Антоніна 
Василівна

Завідуючий 
кафедрою, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
менеджменту, 
логістики та 

туризму

Диплом 
доктора наук 
ДH 001564, 

виданий 
05.10.1994, 

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 017235, 
виданий 

27.06.1984, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000132, 
виданий 

24.12.2003, 
Атестат 

професора 
02ПP 000095, 

виданий 
28.04.2004

51 ОКП 4 Фінанси Досвід професійної 
діяльності:
Завод 
«Точелектроприлад», 
відділ організації 
праці і заробітної 
плати, ст.технік, 
інженер, ст.інженер - 
керівник групи (1973-
1975р.р.). НВО 
«Аналітприлад», 
відділ праці і 
зарплати, Начальник 
тарифно-
економічного бюро 
(1975-1980р.р.)
Керівництво 
дисертації на здобуття 
ступеня кандидата 
економічних наук:
1. Назаренко Ярослава 
Ярославівна за 
спеціальністю 
08.00.04— економіка 
та управління 



підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), Тема 
дисертації: 
«Реформування 
тарифної політики 
підприємств 
пасажирського 
транспорту», Диплом 
ДК № 047032 від 
02.07.2008р., виданий 
Вищою атестаційною 
комісією України, 
протокол № 56-06/6;
2. Жулин Ольга 
Володимирівна за 
спеціальністю 
08.00.04— економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), тема 
дисертації: 
«Тарифікація послуг 
за проїзд платними 
дорогами України», 
2009 р., Диплом ДК 
№ 055068 від 
14.10.2009р., виданий 
Вищою атестаційною 
комісією України,
 протокол № 12-06/А
3. Гошовська 
Валентина Василівна 
за спеціальністю 
08.00.03— економіка 
та управління 
національним 
господарством, тема 
дисертації: «Науково-
методичні основи 
оцінювання якості 
життя: національні 
стандарти визначення 
і формування», 
Диплом ДК № 067045 
від 23.02.2011р., 
виданий Вищою 
атестаційною комісією 
України, протокол № 
63-06/2;
4. Турпак Тетяна 
Григоровна за 
спеціальністю 
08.00.03 — економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), тема 
дисертації: 
«Організаційно-
економічний механізм 
регулювання 
інноваційної 
діяльності 
транспортних 
підприємств 
України», 2010 р. 
Диплом ДК №063315 
від 10.11.2010 р. 
протокол
№ 60-06/7, Рішення 
Вищої атестаційної 
комісії України)
5. Антоненко Надія 
Василівна за 
спеціальністю 
08.00.04— економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 



діяльності), тема 
дисертації 
«Формування 
мотиваційної стратегії 
організації праці 
авторемонтного 
персоналу 
підприємства в 
контексті соціальної 
відповідальності» 
2021р. Диплом ДК 
№060721 від 
29.06.2021р., виданий 
Атестаційна колегія 
Міністерства освіти і 
науки України;
6.Левковець Наталії 
Петрівни за 
спеціальністю 
08.00.04— економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), тема 
дисертації 
«Ідентифікація стану 
економічної безпеки 
та базові засади і 
заходи її забезпечення 
для підприємств 
автомобільного 
транспорту»,  2021р., 
Диплом № 060724 від 
29.06.2021 р., виданий 
Атестаційна колегія 
Міністерства освіти і 
науки України
Наявність публікацій:
1. Antonenko N., 
Bazyliuk A., Ilchenko 
V.,  Reznik N. 
Methodological tools of 
verbal evaluation 
efficiency of enterprise 
personnel payment 
systems in the context 
of corporate social 
responsibility //   The 
Importance of New 
Technologies and 
Entrepreneurship in 
Business Development: 
In The Context of 
Economic Diversity in 
Developing Countries. 
ICBT 2021. Lecture 
Notes in Networks and 
Systems. 2021. Vol. 195. 
Sсopus
2.   Bazyliuk А, 
Khomenko V, Ilchenko 
V. “World experience of 
investing and human 
capital development” // 
The Book entitled 
‘Business and 
Technologies: 
Opportunities and 
Challenges’’. ICBT 
2021. Lecture Notes in 
Networks and Systems, 
Springer Nature’s book. 
2022. Vol. 196. Sсopus
3. Базилюк А.В. Роль 
грошово-кредитної 
політики України у 
забезпеченні 
економічного 
зростання в умовах 
цифрових 
трансформацій / А.В. 



Базилюк // 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник. 
Економічні науки, 
вип. 1(34). – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2018.– 320 с. – 
С. 150-160. - Режим 
доступу:http://nbuv.go
v.ua/UJRN/Npkntu_e_
2018_1_18
4. Базилюк А.В. 
Комунікативно-
метрична сутність 
грошей / А.В. 
Базилюк // Економіка 
та управління на 
транспорті: наук. 
журнал Вип. 1  – К.: 
НТУ, 2016. –– С. 10-18. 
– Режим доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/eut/2015-
01/010-018.pdf
5. Базилюк А.В. 
Розвиток цифрових 
платформ та 
пріоритети 
національної 
економічної політики 
/ А.В. Базилюк // 
Вісник НТУ. – К. : 
НТУ, 2020. – Вип. (2), 
47. – С. 10-15. – Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vntu_2020_2_4
6. Базилюк А.В., 
Бойко Н.В., Карлова 
І.О., Теслюк Н.П. 
Присутність держави 
на ринку банківських 
послуг України / А.В. 
Базилюк, Н.В. Бойко, 
І.О. Карлова, Н.П. 
Теслюк // Економіка 
та держава. – К, 2020. 
– Вип. 9. – С. 12-16. – 
Режим доступу: 
http://www.economy.in
.ua/?op=1&z=4732&i=1
7. Базилюк А.В., 
Хоменко В.С. 
Інвестування в 
людський капітал як 
складова 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності / А.В. 
Базилюк, В.С. 
Хоменко // Науково-
практичний журнал 
«Причорноморські 
економічні студії», 
випуск  66, 2021 р.
8. Базилюк А.В. 
Переосмислення 
фінансової та 
грошово-кредитної 
політики в контексті 
досвіду ринкової 
трансформації та 
перспектив 
економічного 
розвитку України / 
А.В. Базилюк // 
Науково-практичний 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії», 
випуск 67, 2021 р.



Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1. НТУ, Інститут 
економіки і бізнесу та 
транспорті 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікаціїТУ№0207
09 15000405-17 Тема: 
«Використання 
системи управління 
навчання MOODLE та 
хмарних технологій в 
навчальному процесі»
№556/17 від 
05.12.2017 (108 
год./3,6 кр.)
2. ERASMUSE+ UA 
Сертифікат учасника 
Міжнародний 
Інформаційний день  
Програми Еразмус+: 
нові конкурси: що 
нового? 9.11.2017р. 
(12 год./0,4 кр.)
3. Підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Реформи 
у нагляді та 
запровадження 
макропруденційного 
регулювання в 
банківському секторі 
України», 
проведеного на базі 
Навчального центру 
НБУ 6-7.11 2017р., 
Сертифікат НБУ. (12 
год./0,4 кр.)
4. Cертифікат КП 
«M.E.Doc» на право 
викладання 
навчальних курсів КП 
«M.E.Doc», 
реєстраційний номер 
НТУ/В 004 від 
30.05.2017.
(40 год./1,3 кр.)
5. ERASMUSE+ 
UAСертифікат 
учасника 
Міжнародний 
Інформаційний день  
Програми Еразмус+: 
нові конкурси: що 
нового? 9.11.2017р.
6. Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Практичні аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики», 
проведеного на базі 
Навчального центру 
НБУ 12-13 листопада 
2020 року,  
Сертифікат НБУ
(6 год./0,2 кр.)
7. Certificate of 
Participation №ETAR-
1012022021-018-1 
Emerging Trends in 
Academic Research 
10.02. -12.02.2021 
(24 год./0,8 кр.)
8. Сертифікат 
№054693 
«Академічна 
доброчесність в 



університеті», 
Міжнародний фонд 
відродження 
(3 год./0,1 кр.)
9. Сертифікат 
«Практичні аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики» 27-28 
травня 2021 року, НБУ  
(8 год./0,3 кр.)
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: 
п.п. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
14, 20
38.1
1. Antonenko N., 
Bazyliuk A., Ilchenko 
V.,  Reznik N. 
Methodological tools of 
verbal evaluation 
efficiency of enterprise 
personnel payment 
systems in the context 
of corporate social 
responsibility //   The 
Importance of New 
Technologies and 
Entrepreneurship in 
Business Development: 
In The Context of 
Economic Diversity in 
Developing Countries. 
ICBT 2021. Lecture 
Notes in Networks and 
Systems. 2021. Vol. 195. 
Sсopus
2.   Bazyliuk А, 
Khomenko V, Ilchenko 
V. “World experience of 
investing and human 
capital development” // 
The Book entitled 
‘Business and 
Technologies: 
Opportunities and 
Challenges’’. ICBT 
2021. Lecture Notes in 
Networks and Systems, 
Springer Nature’s book. 
2022. Vol. 196. Sсopus
3. Базилюк А.В. Роль 
грошово-кредитної 
політики України у 
забезпеченні 
економічного 
зростання в умовах 
цифрових 
трансформацій / А.В. 
Базилюк // 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник. 
Економічні науки, 
вип. 1(34). – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2018.– 320 с. – 
С. 150-160. - Режим 
доступу:http://nbuv.go
v.ua/UJRN/Npkntu_e_
2018_1_18
4. Базилюк А.В. 
Розвиток цифрових 
платформ та 
пріоритети 
національної 
економічної політики 
/ А.В. Базилюк // 
Вісник НТУ. – К. : 
НТУ, 2020. – Вип. (2), 
47. – С. 10-15. – Режим 



доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vntu_2020_2_4
5. Базилюк А.В., 
Бойко Н.В., Карлова 
І.О., Теслюк Н.П. 
Присутність держави 
на ринку банківських 
послуг України / А.В. 
Базилюк, Н.В. Бойко, 
І.О. Карлова, Н.П. 
Теслюк // Економіка 
та держава. – К, 2020. 
– Вип. 9. – С. 12-16. – 
Режим доступу: 
http://www.economy.in
.ua/?op=1&z=4732&i=1
6. Базилюк А.В., 
Хоменко В.С. 
Інвестування в 
людський капітал як 
складова 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності / А.В. 
Базилюк, В.С. 
Хоменко // Науково-
практичний журнал 
«Причорноморські 
економічні студії», 
випуск  66, 2021 р. 
с.30-35 
7. Базилюк А.В. 
Переосмислення 
фінансової та 
грошово-кредитної 
політики в контексті 
досвіду ринкової 
трансформації та 
перспектив 
економічного 
розвитку України / 
А.В. Базилюк // 
Науково-практичний 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії», 
випуск 67, 2021 р. 
с.84-96.
38.3
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2.  Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 
Навч.метод.посіб./ За 
загальною редакцією 
проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 270 с. 
Передмова
38.4
1. Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Податкова система» 
для студентів 
напрямів підготовки: 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», 071 
«Облік та 
оподаткування» / 



Укладачі: А.В. 
Базилюк, І.В. 
Горобінська. – К.:НТУ, 
2017. – 28С.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Податкова система» 
для студентів напряму 
підготовки 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
Укладачі: А.В. 
Базилюк, І.В. 
Горобінська. – К.:НТУ, 
2017. – 18С.
3. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Фінанси» для 
студентів напрямів 
підготовки: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: 
А.В.Базилюк, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2018. – 20С.
4. Навчально-
методичні матеріали  
з дисципліни 
«Фінанси» для 
студентів напрямів 
підготовки: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: 
А.В.Базилюк, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2019. – 40 с.
5. Навчально-
методичні матеріали з 
дисципліни 
«Податковий 
менеджмент» для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». 
Укладачі: 
А.В.Базилюк, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2019. – 32С.
6. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Податковий 
менеджмент» для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». 
Укладачі: 
А.В.Базилюк, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2019. – 22С.
7. Навчально-
методичні матеріали  
з дисципліни «Гроші і 
кредит» для студентів 
напрямів підготовки: 
072 «Фінанси, 



банківська справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування» / 
Укладачі: 
А.В.Базилюк, О.В. 
Жулин – К.: НТУ, 
2019. ¬– с. 45. 
8. Навчально-
методичні матеріали з 
дисципліни 
«Адміністрування 
податків» для 
студентів 
спеціальностей 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: 
А.В.Базилюк, 
І.В.Горобінська. – К.: 
НТУ, 2020. – 26 С.
9. Навчально-
методичні матеріали з 
дисципліни 
«Фінанси» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної 
форми навчання. 
Укладачі: д.е.н., проф. 
А.В. Базилюк, ст. 
викладач Н.П. 
Левковець. 
10. Навчально-
методичні матеріали з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
страхуванні» для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». 
Укладачі: д.е.н., проф. 
А.В. Базилюк, ст. 
викладач Н.П. 
Левковець. 
11. Методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи з 
курсу «Фінансовий 
ринок» (укладачі: 
д.е.н., проф. А.В. 
Базилюк, к.е.н., доц. 
О.В. Жулин) для 
студентів першого 
(освітньо-наукового) 
рівня спеціальності 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування». – К.: 
НТУ, 2020.
12. Методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи з 
курсу "Ринок 
фінансових послуг" 
(укладачі: д.е.н., 
проф. А.В. Базилюк, 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин) для студентів  
другого (освітньо-
наукового) рівня 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 



страхування». – К.: 
НТУ, 2020.
13. Навчально-
методичні матеріали  
з дисципліни "Моделі 
фінансування 
державно-приватного 
партнерства» 
(укладачі: д.е.н., 
проф. А.В. Базилюк, 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин, к.е.н., доц. 
Теслюк Н.П.) для 
студентів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня спеціальності 
073 "Менеджмент". – 
К.: НТУ, 2020.
14. Практикум з 
дисципліни «Фінанси, 
гроші і кредит» 
(укладачі: д.е.н., 
проф. А.В. Базилюк, 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин, к.е.н., доц. 
Теслюк Н.П., ст.викл. 
Горобінська І.В., 
ст.викл. Наконечна 
С.А.) для студентів 
першого (освітньо-
наукового) рівня 
спеціальності 051 
«Економіка». – К.: 
НТУ, 2020.
15. Практикум з 
дисципліни «Фінанси, 
гроші і кредит» 
(укладачі: д.е.н., 
проф. А.В. Базилюк, 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин, к.е.н., доц. 
Теслюк Н.П., ст.викл. 
Горобінська І.В., 
ст.викл. Левковець 
Н.П.) для студентів 
першого (освітньо-
наукового) рівня 
спеціальності 073 
«Менеджмент». – К.: 
НТУ, 2020.
16. Навчально-
методичні матеріали  
з дисципліни   
"Іноваційний 
розвиток фінансової 
системи» (укладачі: 
д.е.н., проф. А.В. 
Базилюк, к.е.н., доц. 
О.В. Жулин, к.е.н., 
доц. Теслюк Н.П.) для 
студентів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня спеціальності 
073 "Менеджмент". – 
К.: НТУ, 2020.
38.6
1. Керівництво 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 Левковець 
Н.П. на тему: 
«Ідентифікація стану 
економічної безпеки 
та базові засади і 
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08.00.04 – Економіка 
та управління 
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будівельного 
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«Фінансове та 
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Розвиток проривних 
фінансових 
технологій: виклики 
та перспективи для 
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міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку економіки та 
соціальної сфери». 
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Ідентифікація та 
класифікація 
нематеріальних 
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міжнародної наукової 
економічної 
конференції «Вплив 
обліку та фінансів на 
розвиток економічних 
процесів», що 
відбулася 17-18 травня 
2019 в м. Берегове – 
Ужгород: 
Видавництво «ФОП 
Сабов А.М.», 2019. 
С.41-43
4. Хоменко В. 
Базилюк А.В. Облік 
нематеріальних 
активів та їх вплив на 
визначення вартості 
підприємства. Збірник 
тез міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
економіки, обліку, 
фінансів та 
управління 
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Ужгород: Вид-во 
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Emerging Trends in 
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немонетарного 
регулювання 
грошового ринку. 
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професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
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структурних 
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Фінансові мотиватори 
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Україні / А. В. 
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Фінансово-кредитний 
механізм розвитку 
економіки та 
соціальної сфери : 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (24-25 жовт. 
2019 р.). - 
Кропивницький : 
Ексклюзив-Систем, 
2019. – С. 13-16. – 
Режим доступу: 
http://dspace.kntu.kr.u
a/jspui/bitstream/1234
56789/9068/1/Bazeluk
_p013-016.pdf
8. Базилюк А.В. 
Ключові проблеми 
розвитку суб’єктів 
господарювання і 
можливості їх 
розв’язання / А. В. 
Базилюк // 
Фінансово-кредитний 
механізм розвитку 
економіки та 
соціальної сфери : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (9 грудня 2021 
р.). - Кропивницький : 
Ексклюзив-Систем, 
2021.
9. Базилюк А.В. Нова 
парадигма 
податкового 
реформування / А. В. 
Базилюк // Розвиток 
обліку, аудиту та 
оподаткування в 
умовах інноваційнох 
трансформації 
соціально-
економічних систем: 
матеріали IХ Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (17 грудня 2021 
р.). - Кропивницький : 
Ексклюзив-Систем, 
2021.
38.14
Керівництво 
студенткою Куімовою 
А.В. (група ФТ-4-1), 
яка зайняла призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінанси» (Протокол 
засідання кафедри 
фінансів, обліку і 
аудиту № 6 від 
03.03.2020р.)
38.20
- Завод 
«Точелектроприлад», 
відділ організації 
праці і заробітної 
плати, ст.технік, 
інженер, ст.інженер - 
керівник групи (1973-
1975рр.).
- Науково-виробниче 
об’єднання 
«Аналітприлад», 
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2. Левіщенко О.С. 
Обґрунтування 
показника доцільності 
як складової 
оцінювання 
ефективності 
консалтингових 
проектів. East 
European Science 
Journal, 2021. Vol 1(65) 
– P. 49-54.
3. Левіщенко О.С. 



Методичний підхід до 
оцінювання 
ефективності 
консалтингу. 
Університетські 
наукові записки. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2020. Вип. 6 
(78). С. 15-25.
4. Дзюба О.М., 
Левіщенко О.С. 
Обґрунтування 
комплексного 
показника витрат 
підприємства на 
консалтингові 
проекти. Економіка та 
суспільство. 2020. № 
22. (електронне 
видання). URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/80
5. Levishchenko O. S., 
Zhizhoma M.K., 
Budagian V.O. Logistic 
consulting as a tool for 
ensuring 
competitiveness of 
enterprises of the 
ukrainian road 
transport complex. 
Економіка та 
управління на 
транспорті. Київ: НТУ, 
2018. Вип. 6. С. 30-34.
6. Левіщенко О.С., 
Харченко М.О. 
Прибуток як 
фінансове джерело 
розвитку 
підприємства // 
Національний 
транспортний 
університет. Вісник. 
Серія “Економічні 
науки” // Науково-
технічний збірник. 
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7. Kozak L.S., 
Levishchenko O. S., 
Grozdanova D. P. 
World World market 
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управління на 
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2017. Вип. 5. С. 148-
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8. Левіщенко О.С. 
Логістичний 
консалтинг та його 
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Національного 
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«Економічні науки». 
Київ: НТУ, 2017. Вип. 
2 (38). С. 41-46.
38.3
1. Левіщенко О.С. 
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будівельних 
підприємств України. 
Перспективи 
економічного 



розвитку та 
підприємництва в 
умовах глобалізації. 
Монографія / за 
загальною редакцією 
проф.. Л.С. Козак. 
Київ.: НТУ. 2021. – С. 
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природокористування
» (для студентів 
спеціальності 051 
економіка) / Укл. 
Козак Л.С., Данчук 
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регіональних 
кадрових проблем 
транспортно-
дорожнього 
комплексу України. // 
Вісник Національноо 
транспортного 
університету – к.6 
НТУ, 2018 вісник, №5 
том С. 26 -34.
38.3
1. Перспективи 
економічного 
розвитку та 
підприємництва в 
умовах глобалізації : 
Монографія // За 
загальною редакцією 
проф. Л.С. Козак. Київ 
: НТУ. 2021. - С. 63-77 
38.4 
1. Методические 
указания с учебной 
дисциплины 
«Политическая 



економия» для 
студентов-
иностранцев – К.НТУ, 
2017
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахункового з 
завдання з  
навчальної 
дисципліни  
«Макроекономіка» 
для  студентів всіх 
спеціальностей та 
форм навчання/ укл.: 
хмелевський М.О. – 
К.: НТУ, 2019. – 23с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахункового 
завдання з навчальної 
дисципліни  
«Політична економія» 
для  студентів всіх 
спеціальностей та 
форм навчання/ укл.: 
хмелевський М.О. – 
К.: НТУ, 2019. – 20с.
38.6
Захищено під 
науковим 
керівництвом 
професора 
Хмелевського М.О. 
дисертації:
 Цюман Євгенія 
Сергіївна здобутий 
науковий ступень: 
кандидат економічних 
наук, спеціальність: 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), тема: 
«Економічний 
механізм активізації 
інвестиційної 
діяльності 
підприємств 
дорожнього 
господарства на 
засадах державно-
приватного 
партнерства» 2020 рік 
захисту, Диплом ДК 
№058771 виданий на 
підставі рішення 
Атестаційної колегії 
МОН Укрїни від 9 
лютого 2021р. 
38.7
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента: 
спеціалізована Вчена 
рада з захисту 
кандидатських 
дисертацій 
економічного 
факультету Київського 
національного 
університету 
ім..Тараса Шевченка; 
спеціалізована Вчена 
рада з захисту 
докторських 
дисертацій 
економічного 
факультету Київського 
національного 



університету 
ім..Тараса Шевченка; 
спеціалізована Вчена 
рада з захисту 
кандидатських 
дисертацій Київського 
національного 
економічного 
університету 
ім..Вадима Гетьмана.
38.8
1.Член редакційної 
колегії наукового 
міжвідомчого 
науково-теоретичного 
журналу “Економічна 
теорія” включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України.  URL: 
https://doi.org/10.1540
7/etet
2. 2015 – 2018 рp. член 
редакційної колегії 
наукового журналу 
«Економіка та 
управління на 
транспорті».  
Науковий журнал 
«Економіка та 
управління на 
транспорті» наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від 
11.07.2016 № 820 
включено до Переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук 
(галузь науки – 
економічні). URL: 
http://www.ntu.edu.ua
/nauka/naukovi-
vidannya/

38.9
Робота у складі 
науково-методичної 
комісії з вищої освіти 
МОН з 2016 року 
2018р.;
38.11 
Консультування ТОВ 
«Центр «Мальви» 
згідно договору №25 
від  20.12.17
38.12
1. Хмелевський М.О.,  
Левченко А.А 
Безробіття: причини 
виникнення, види, 
соціально-економічні 
наслідки. 
2. Хмелевський М.О., 
Мажара П.В. Розвиток 
відносин власності в 
Україні. LXXІV 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 



університету. – К.: 
НТУ, 2018. – 564 c.
3. Хмелевський М.О., 
Левченко А.А. 
Безробіття: причини 
виникнення, види, 
соціально-економічні 
наслідки // LXXІV 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2018. – 564 
4. Хмелевський М.О., 
Мажара П.В. Розвиток 
відносин власності в 
Україні  // LXXІV 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2018. – 564 c.
5. Хмелевський М.О., 
Потієвський Ю.В. 
Особливості 
формування грошової 
системи України // 
LXXVІ наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2020 – 124 с.
6. Хмелевський М.О., 
Євпат К.О. Економіка 
України: стан та 
проблеми розвитку 
LXXVІ наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2020 – 124 с.
7. Хмелевський М.О., 
Бондаренко К.В. 
Банківська система – 
важлива умова 
ефективного 
функціонування 
ринкової економіки // 
LXXVІ наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2020 – 124 с.



8. Хмелевський М.О., 
Бондаренко Є.В. 
МОНІТОРИНГ 
СОЦІАЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ // 
Інноваційні рішення в 
сучасній науці, освіті 
та практиці: 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), 17-18 
листопада 2020 р.: у 2 
ч. Київ: НТУ, 2020. 
Ч.1. 284 с.С. 106 – 107
9. Хмелевський М.О.  
Тези: «Система 
критеріїв 
економічного 
прогресу» Наукова 
конференція НТУ. – 
К.:НТУ,2021
10. Тези: «Мале 
підприємництво як 
важливий фактор 
стабілізації і 
прискорення 
економічного росту»  
Наукова конференція 
НТУ. – К.:НТУ,2021

73732 Червякова 
Тетяна 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
транспортних 

та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

автомобільно-
дорожний 

інститут, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  
автомобільні 

дороги, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 117639, 

виданий 
13.10.1988, 

Атестат 
доцента AP 

003340, 
виданий 

22.02.1996

40 ОКЗ 9 Офісні 
інформаційні 
технології

Наявність наукових 
публікацій:
1. Людський потенціал 
як фактор 
інноваційного 
розвитку України / 
В.В. Червякова, Т.І. 
Червякова. // 
Управління 
проектами, системний 
аналіз і логістика. 
Наук. журнал. Вип. 19. 
Частина 2: Серія 
«Економічні науки». – 
К., НТУ, 2017. – С. 100-
111.
2. Інформаційно-
комунікаційні 
технології як фактор 
соціально-
економічного 
розвитку України. / 
В.В. Червякова, Т.І. 
Червякова. // Вісник 
НТУ. Серія 
«Економічні науки». 
Науково-технічний 
збірник, № 2(41), 
2018, с. 137-146.
3. Перспективи 
впровадження та 
експлуатації 
автономних 
транспортних засобів 
в Україні / В.В. 
Червякова, Т.І. 
Червякова. // 
Економіка та 
управління на 
транспорті. – К.: НТУ, 
2018. – Вип. 7. – С. 84-
99.
4. Value opportunities 
for automotive 
manufacturers in 
conditions of digital 
transformation of the 
automotive industry / 
Cherviakova, V., 



Cherviakova, T. // 
Journal of Applied 
Economic Sciences, 
Volume XIII, 2018, 
Winter, 8(62): 2351-
2362. (scopus)
5. Інформаційна 
безпека технології 
хмарних обчислень / 
Т.І. Червякова // 
Вісник НТУ. Серія 
«Технічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. – К.: НТУ, 
2020.  – Вип. 1 (46). С. 
427-436.
6. The Relationship 
between Corruption 
and the Shadow 
Economy in Ukraine 
and Other Central and 
Eastern European 
Countries / 
Cherviakova, V., 
Cherviakova, T. // 
Comparative Economic 
Research. Central and 
Eastern Europe, 2020, 
23(4), 7-30. (scopus)
7. Цифрова 
трансформація 
підприємств на основі 
хмарних сервісів / Т.І. 
Червякова, В.В. 
Червякова. // Вісник 
НТУ. Серія «Технічні 
науки». Науково-
технічний збірник. 
Випуск 1 (48), 2021. 
С.368-381.
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ТУ № 
020709 15000632-18 в 
Центрі підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки, 
удосконалення 
керівних працівників і 
спеціалістів НТУ; 
спеціальність 
«Використання 
системи управління 
навчанням MOODLE 
та хмарних технологій 
в навчальному 
процесі», р/н 643/18 
від 20.12.2018 (3,6 
кредитів ECTS).

2. Сертифікат про 
стажування за 
програмою «Сучасні 
проблеми 
документування 
управлінської 
інформації та його 
нормативно-правове і 
науково-методичне 
забезпечення» в 
Центрі галузевого 
консалтингу та 
підвищення 
кваліфікації 
Українського науково-
дослідного інституту 
архівної справи та 
документознавства 



(УНДІАСД) від 
17.03.2021        (6 
кредитів ECTS).
Відповідає таким 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов:
пп. 1, 3, 4, 12
38. 1
1. Людський потенціал 
як фактор 
інноваційного 
розвитку України / 
В.В. Червякова, Т.І. 
Червякова. // 
Управління 
проектами, системний 
аналіз і логістика. 
Наук. журнал. Вип. 19. 
Частина 2: Серія 
«Економічні науки». – 
К., НТУ, 2017. – С. 100-
111.
2. Інформаційно-
комунікаційні 
технології як фактор 
соціально-
економічного 
розвитку України. / 
В.В. Червякова, Т.І. 
Червякова. // Вісник 
НТУ. Серія 
«Економічні науки». 
Науково-технічний 
збірник, № 2(41), 
2018, с. 137-146.
3. Перспективи 
впровадження та 
експлуатації 
автономних 
транспортних засобів 
в Україні / В.В. 
Червякова, Т.І. 
Червякова. // 
Економіка та 
управління на 
транспорті. – К.: НТУ, 
2018. – Вип. 7. – С. 84-
99.
4. Value opportunities 
for automotive 
manufacturers in 
conditions of digital 
transformation of the 
automotive industry / 
Cherviakova, V., 
Cherviakova, T. // 
Journal of Applied 
Economic Sciences, 
Volume XIII, 2018, 
Winter, 8(62): 2351-
2362.
5. Інформаційна 
безпека технології 
хмарних обчислень / 
Т.І. Червякова // 
Вісник НТУ. Серія 
«Технічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. – К.: НТУ, 
2020.  – Вип. 1 (46). С. 
427-436.
6. The Relationship 
between Corruption 
and the Shadow 
Economy in Ukraine 
and Other Central and 
Eastern European 
Countries / 
Cherviakova, V., 
Cherviakova, T. // 
Comparative Economic 



Research. Central and 
Eastern Europe, 2020, 
23(4), 7-30.
7. Цифрова 
трансформація 
підприємств на основі 
хмарних сервісів / Т.І. 
Червякова, В.В. 
Червякова. // Вісник 
НТУ. Серія «Технічні 
науки». Науково-
технічний збірник. 
Випуск 1 (48), 2021. 
С.368-381.
38.3
1. Основи розробок 
проектів у середовищі 
Visual Basic: Навч. 
посіб. / В.Д. Данчук. 
Т.І. Червякова. – К.: 
НТУ, 2021. – 154 С.
38.4
.1. Microsoft Office. 
Презентація 
PowerPoint. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних та 
самостійних робіт з 
дисциплін 
«Інформатика», 
«Комп’ютерні 
технології в 
діловодстві» для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальностей 274, 
029, 071, 072 / Т.І. 
Червякова, К.М. 
Алєксєєнко.- К.: НТУ, 
2019. – 43с.
2.. Microsoft Office. 
Електронна таблиця 
Excel. Ч. 1/ Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних та 
самостійних робіт з 
дисциплін 
«Інформатика», 
«Комп’ютерні 
технології в 
діловодстві» для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальностей 274, 
029, 071, 072 / Т.І. 
Червякова, К.М. 
Алєксєєнко. – К.: НТУ, 
2020. – 110 с.
3.. Текстовий 
процесор Microsoft 
Word. Особливості 
роботи з 
багатосторінковим 
документом. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних та 
самостійних робіт з 
дисциплін 
«Інформатика», 
«Комп’ютерні 
технології в 
діловодстві» для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальностей 274, 
029, 071, 072 / Т.І. 
Червякова, К.М. 
Алєксєєнко. – К.: НТУ, 
2020. – 66 с.



4. Методи та засоби 
документування 
консолідованої 
інформації : 
Лабораторний 
практикум / Т.І. 
Червякова. – К.: НТУ, 
2020. – 54 с.
13. Інформаційно-
комунікаційні 
технології на 
транспорті : Конспект 
лекцій / Т.І. 
Червякова. Київ, НТУ, 
2021. – 140 с.
5. Інформаційно-
комунікаційні 
технології на 
транспорті: 
Лабораторний 
практикум / Т.І. 
Червякова. Київ, НТУ, 
2020. – 35с. 
6. Офісні 
інформаційні 
технології: Навч. 
посіб. / Т.І. Червякова. 
– К. : НТУ. 2021. – 192 
с.
38.12
1. Рівень розвитку 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій як 
індикатор соціально-
економічного 
потенціалу України / 
Т.І. Червякова // 
Матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
«Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі», Київ, 19-20 
квітня 2017 р. – с. 156-
158.
2. Стимулювання 
розвитку 
інформаційних 
технологій в Україні / 
Т.І. Червякова // 
Матеріали 
Міжнародної наук.-
прак. конф. 
«Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
праві», Київ, 18-19 
квітня 2018 р. – С. 96-
98.
3. Державно-приватне 
партнерство в сфері 
інформаційних даних: 
виклики і 
перспективи / Т.І. 
Червякова, В.В. 
Червякова // Сучасна 
парадигма публічного 
управління : 
Матеріали I 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / За наук. 
ред. к.е.н, доцента 
Стасишина А.В. – 
Львів, 2019. – С. 447-
451. 
4. Цифрова 



трансформація 
регіонів України: 
проблеми і 
перспективи / 
Червякова Т.І. // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
розвитку 
територіальної 
системи : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
31 жовтня 2020 року. 
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2020. с. 
199-201.
5. Передумови 
формування переваг 
підприємства при 
переході на хмарні 
платформи / Т.І. 
Червякова // 
Матеріали 
Міжнародної наук.-
прак. конференція 
«Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі». Київ 22-23 
квітня 2021 р.
6. Аутсорсинг 
інформаційної 
безпеки / Т.І. 
Червякова 
//Актуальні 
проблеми, пріоритетні 
напрямки та стратегії 
розвитку України: 
тези доповідей ІІІ 
Міжн. наук.-практ. 
онлайн-конф., м. Київ, 
13 жовтня 2021 року/ 
редкол. О.С. 
Волошкіна та ін. – К.: 
ІТТА, 2021. С. 1162-
1166. 
7. Побудова 
взаємосумісного та 
пов’язаного 
ландшафту даних у 
державному секторі / 
Т.І. Червякова // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
стейкхолдерів в 
системі стійкого 
розвитку територій : 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
30 жовтня 2021 року. 
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2021. с. 
75-78. 
8. Управління 
ризиками 
підприємства в умовах 
цифрової 
трансформації / В. 
Червякова, Т. 
Червякова // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
підприємництва: 
Матеріали ХV 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції (м. 
Харків, 26 листопада 
2021 року). Харків: 
ХНАДУ. 2021. с. 148-
150.
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Наявність публікацій 
у наукових виданнях, 
які включені до 
переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1) Хобта М.О., 
Порфіренко В.І., 
Сукманюк В.М. 
Статистичне 
забезпечення 
маркетингових 
досліджень ринку 
автосервісних послуг. 
Вісник Національного 
транспортного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. 2021. Вип. 2 
(49). С.  179-187.  
URL:http://publication
s.ntu.edu.ua/visnyk/49
/179-187.pdf
2) Малахова Ю. А., 
Хобта М. О., Гончар Т. 
М. Зарубіжний досвід 
стимулювання 
інвестиційної 
активності 
підприємств. 
Ефективна економіка. 
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Хобта М.О., Сукманюк 
В.М., Гончар Т.М. 
Діагностування 
інвестиційної 
активності вантажних 
автотранспортних 
підприємств 
Київського регіону. 
Економіка та 
суспільство. 2018. 
№19. С. 657-665. DOI: 
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http://economyandsoci
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ukr/103.pdf
Відомості про 
підвищення 
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1. Державний 
університет 
інфраструктури та 
технологій, м. Київ.
Тема: «Інжиніринг 
криз та ризиків у 
сфері транспортних 
послуг». Свідоцтво 
№0120 від 20.05.2021 
р., 2 кредити ECTS.
2. Міжнародне 



підвищення 
кваліфікації (вебінар), 
м. Люблін (Республіка 
Польща).
Тема: «Online studying 
as latest form of 
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the example of Google 
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Classroom platforms».
Сертифікат ES 
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кредити ECTS.
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підвищення 
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кредити ECTS.
4. Міністерство 
цифрової 
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досліджень ринку 
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Вісник Національного 
транспортного 
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(49). С. 179-187. URL: 
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187.pdf 
4. Малахова Ю. А., 
Хобта М. О., Гончар Т. 
М. Зарубіжний досвід 
стимулювання 
інвестиційної 
активності 
підприємств. 
Ефективна економіка. 
2021. № 2. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2021.2.91 URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/2_20
21/93.pdf 
5. Хобта М.О., 
Сукманюк В.М., 
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Діагностування 
інвестиційної 
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Економіка та 
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«Менеджмент» 
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(бакалаврського) 
рівня вищої освіти / 
М.О. Хобта, В.М. 
Сукманюк ; НТУ, 
Кафедра 
менеджменту. – Київ : 
НТУ, 2021. – 43 с.
2. Хобта, М. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
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[Електронний ресурс] 
: для студентів 
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(бакалаврського) 
рівня вищої освіти / 
М.О. Хобта, В.М. 
Сукманюк ; НТУ, 
Кафедра 
менеджменту. – Київ : 
НТУ, 2021. – 41 с.
3. Хобта, М. О. 
Методичні вказівки до 
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самостійних та 
лабораторних робіт з 
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(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
[Електронний ресурс] 
/ М.О. Хобта, В.М. 
Сукманюк ; НТУ, 
Кафедра 
менеджменту. – Київ : 
НТУ, 2021. – 40 с.
4. Хобта, М. О. 
Методичні вказівки і 
завдання до 
контрольної роботи з 
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"Статистика" 
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: для студентів центру 
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дистанційного 
навчання 
спеціальності 073 
«Менеджмент» : 
Загальна теорія / М.О. 
Хобта, В.М. Сукманюк 
; НТУ, Кафедра 
менеджменту. – Київ : 
НТУ, 2018. – 36 c.
5. Хобта, М. О. 
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контрольної роботи з 
дисципліни 
"Статистика" 
[Електронний ресурс] 
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напряму підготовки 
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Загальна теорія / М.О. 
Хобта, В.М. Сукманюк 
; НТУ, Кафедра 
менеджменту. – Київ : 
НТУ, 2018. – 41 c.
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виконавець:
- «Управління 
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Сукманюк В.М., 
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Сукманюк В.М., 
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Підходи до 
формування 
організаційної 
структури 
автотранспортного 
підприємства. Trends 
in the development of 
practice and science : 
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Осло, Норвегія. 2021. 
С.
3. Porfirenko V.I., 
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- гуманітарний вісник: 
зб.наук.пр. 2020. Вип. 
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4. Хобта М.О., 
Порфіренко В.І., 
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автотранспортних 
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Стратегічні 
пріоритети розвитку 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 



конф. 14-15 травня 
2020 р. Запоріжжя. 
НУ «Запорізька 
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219-220. URL: 
https://zp.edu.ua/uplo
ads/dept_s&r/2020/co
nf/1.1/zbirka_tez.pdf 
5. Хобта М.О. 
Організація 
статистичного 
забезпечення 
визначення 
страхового тарифу на 
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транспорті. Тенденції 
розвитку теорії і 
практики управління 
організаціями: 
монографія / за ред. 
проф. О.М. 
Ложачевської. Київ, 
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t/Monograph_02_2021
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студентської 
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підрозділів НТУ. 
Протокол №9 від 
14.05.2021 р.
2. Керівництво 
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Mech. – 2019. – 55, N 
4. – P. 426 -433. 
(Scopus)
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Yu.A., Mel’nichenko, 
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2018. – 54, N 5. – P. 
552-558.  (Scopus)
5.  Meish V.F., Meish 
Yu.A., Pavlyuk A.V. 
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Appl. Mech. – 2018. – 
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(Scopus)
6. Мейш В.Ф., Мейш 
Ю.А. До визначення 
пружних коефіцієнтів 
системи циліндрична 
оболонка – грунтове 
середовище при 
динамічних 
навантаженнях // 
Вісник Національного 
транспортного 
університету. Серія 
«Технічні науки». 
Науково – технічний 
збірник. — К. : НТУ, 
2017. — Вип. 1 (35). – 
С. 256-260.
7. Мейш В.Ф., Мейш 
Ю.А., Бєлов Є.Д. 
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Доповіді НАН 
України. – 2018. - № 1. 
– С. 29 – 33.
8. Мейш В.Ф., Мейш 
Ю.А. Несціонарні 
хвильові процеси в 
системі сферична 
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7. – С. 40 – 45.
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циліндрична 
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транспортного 
університету. – К.: 
НТУ, 2018. – 54. – С. 
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Ю.А., Бєлов Є.Д. До 
постановки 
динамічних задач 
теорії дискретно 
поздовжньо 
підкріплених 
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системі координат  // 
Доповіді НАН 
України. – 2019. - № 
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побудови чисельного 
алгоритму розв’язку 
динамічних задач 
теорії дискретно 
підкріплених 
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системі координат  // 
Доповіді НАН 
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В.Ф., Постановка та 
побудова чисельного 
алгоритму 
розв’язування задач 
динаміки теорії 
конічних оболонок в 
неортогональній 
системі координат // 
Вісник НТУ, Серія 
«Технічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. Випуск 1 (46), 
2020, С. 211 - 217.
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traditional and 
innovation processes of 
development of modern 
science: collective 
monograph / Vladimyr 
Meish, Yuliia 
Meish.The wave 
processes in three-layer 
shells of rotationwith 
taking into account 
tThe discrete filler at 
non-stationary loads. – 
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геометрії з кусково-
однорідним 
заповнювачем при 
розподілених 
навантаженнях // 
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до виконання 
розрахунково-
графічних робіт з 
вищої математики для 
студентів денної 
форми навчання 
першого 
(бакалаврського) 
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hingmethods”(04.02 – 
22.02.2019) = 108 /3,6 
акад.год./кредитів 
ECTS Сертифікат NR 
2099/MSAP/2019
4. Міністерство 
цифрової 
трансформації 
України. Курс 
«Цифрові навички 
для вчителів» 4 
акад.год./0,1 кредитів 
ECTS
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: п.п 
. 1, 3,4, 12,

38.1
1. Дуброва О. М. 
Лінгвокогнітивне 
моделювання як 
метод науково-
практичного пізнання 



мовної здібності 
людини / О. М. 
Дуброва // Актуальні 
проблеми романо-
германської філології 
та прикладної 
лінгвістики : науковий 
журнал / редкол. В. І. 
Кушнерик та ін. – 
Чернівці : 
Видавничий дім 
«РОДОВІД», 2018. – 
Вип. 1(15). – 378 с. – С. 
116–121
2. Дуброва О. М. 
Типологія 
ускладнення простого 
речення: 
синтаксичний і 
семантичний аспекти 
/ О. М. Дуброва // 
Держава та регіони : 
науково-виробничий 
журнал. Серія: 
Гуманітарні науки. – 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
ун-т, 2018. –  № 2(53). 
– 115 с. – С. 69–74 
3. Дуброва О. М. 
Інтерпретація 
перелічення як 
лексеми і 
стилістичного 
прийому / О. М. 
Дуброва // Проблеми 
загального і 
слов’янського 
мовознавства 
(ProblemsofGeneraland
SlavicLinguistics).  – 
Дніпро : «Ліра», 2018. 
- № 1. – 160 с. – С. 32 – 
42
4. Дуброва О. М. 
Функційні вияви 
додаткової дієслівної 
предикативності в 
сучасній українській 
мові / О. М. Дуброва 
// Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Філологія». – Одеса, 
2018. - № 36. – 186 с. – 
С. 27 – 29
5. Дуброва О. М. 
Просте ускладнене 
речення як 
монопредикативна 
структура / О. М. 
Дуброва // Вісник 
Харьківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія: 
Філологія. Вип. 79. – 
Харків, 2018. – 232 с. 
– С. 194 - 200
6. ДУБРОВА О. М. 
ТИПОЛОГІЙНІ 
ВИЯВИ 
ПРЕДИКАТИВНОСТІ 
ТА ПРЕДИКАЦІЇ В 
СУЧАСНІЙ 
ЛІНГВІСТИЦІ / О. М. 
ДУБРОВА // ВЧЕНІ 
ЗАПИСКИ 
ТАВРІЙСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 



УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ В. І. 
ВЕРНАДСЬКОГО. 
СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ. 
СОЦІАЛЬНІ 
КОМУНІКАЦІЇ. ТОМ 
30 (69), № 1, Ч. 2.  – 
К., 2019. – 180 С. – С. 
15 – 20
7. Дуброва О. М. 
Монопредикативніпол
іпропозитивні 
семантико-
синтаксичні структури 
в українській та 
англійській мовах / О. 
М. Дуброва // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Випуск 
28, том 2. Вид. дім 
«Гельветика», 2020. 
290 с. – С. 4–11
8. Distinguishing 
monopredicativepolypr
opositional syntactic 
structures in Ukrainian 
and English languages / 
Oksana Dubrova // 
ASTRA Salvensis, 
Supplement No. 1, 
2020. 785 p. PP. 619–
630 (SCOPUS)
38.3
Академічна 
англійська мова для 
аспірантів: навч. 
посіб. для аспірантів 
спеціальностей 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
«Політологія», 
«Право» / за ред. 
Цедік М.Г., Рубчак 
О.Б., Дуброви О.М. – 
К,: НАДУ при 
Президентові 
України, 2020. – 138 с.
38.4
1. Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
методичні вказівки 
для студентів  
факультету 
транспортного 
будівництва / за ред. 
Дуброви О.М., 
Ровніної Н.І. – 
К.:НТУ, 2020. – 71 с.
2. Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
методичні вказівки 
для практичної та 
самостійної роботи 
студентів факультету 
транспортного 
будівництва,  
спеціальність 124 
Системний аналіз 
галузі знань 12 
Інформаційні 
технології / за ред. 



Дуброви О.М., 
Фурманчук Н.М. – 
К.:НТУ, 2021.
3. Методичні вказівки 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням»  для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» за 
освітньою програмою 
«Управління та 
адміністрування» / 
Укл.: Дуброва О.М., 
Фурманчук Н.М. – 
К.:НТУ, 2021. – 49 с
38.12
1. Дуброва О.М. 
Лінгвістична 
концептологія: стан 
розробленості 
проблем дослідження. 
Filologia, 
SocjologiaIKulturoznaw
stwo. 
EuropeanScientificConf
erence. Theory. 
Practice. (Варшава, 
30.07.2017–
31.07.2017). Варшава: 
“Diamondtradingtour”, 
2017, с.25.
2. Дуброва О.М. 
Просте ускладнене 
речення як 
монопредикативна 
структура. І 
Міжнародні 
Кронеберзькі читання 
«Античність – 
Класика – Сучасність» 
(Харків, 22-23 лютого 
2018 р.), с. 194.
3. Дуброва О.М. 
Лінгвокогнітивне 
моделювання як 
метод науково-
практичного пізнання 
мовної здібності 
людини. Актуальні 
проблеми 
перекладознавства та 
романо-германської 
філології (Чернівці, 
10–12 травня 1018 р.), 
с.116.
4. Дуброва О.М. 
Статус однорідних 
присудків в сучасній 
лінгвістиці. Actual 
problems of science and 
education APSE – 2019 
(Budapest, Hungary, 
03.02.2019), с.15.
5. Дуброва О.М. 
Відокремлене 
узгоджене означення 
як різновид 
ускладнення речення. 
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція“ФІЛОСО
ФІЯ МОВИ ТА НОВІ 
ТЕНДЕНЦІЇ В 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТ
ВІ Й ЛІНГВІСТИЦІ” 
28-29 березня 2019 
року, м. 
КиївНаціональний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 



Драгоманова.
6. Дуброва О.М. 
Функціонування 
відокремлених 
обставин в 
англійських та 
українських 
публіцистичних 
текстах. II 
Міжнародний 
науковий конгрес 
SMART SOCIETY 2019, 
V Міжнародна 
наукова конференція 
«Стратегії 
міжкультурної 
комунікації в мовній 
освіті сучасних 
університетів», ДВНЗ 
«Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана», 
PoloniaUniversityinCzes
tochowa (Польща). 
(Київ, 11–12 квітня 
2019).
7. Дуброва О.М. 
Інноваційний 
компонент вищої 
освіти в контексті 
реформування 
української системи 
освіти. LXXVІ Наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету: тези 
доповідей. – К.: НТУ, 
2020. – 536 с. – С. 
444–445
8. Дуброва О.М. 
Впровадження ЄКТС в 
контексті 
реформування 
української системи 
освіти. LXXVІІ 
Наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету: тези 
доповідей. – К.: НТУ, 
2021. – 472 с. – С. 391

74685 Чебан Олеся 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 

Академія 
муніципальног
о управління, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність:  
правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030504, 
виданий 

29.09.2015

9 ОКЗ 5 
Правознавство

Досвід професійної 
діяльності:
1. Юрисконсульт 1 
категорії у 
Державному закладі 
«Республіканська 
клінічна лікарня МОЗ 
України» з 2009 року 
по 2020 рік

Наявність публікацій:
1. Заборона 
наближатися на певну 
відстань та/або до 
певних осіб, 
перебувати в певному 



місці як захід 
кримінально-
правового характеру: 
порівняльно-
правовий аспект (на 
прикладі Карного 
кодексу Республіки 
Польща). Вісник 
Асоціації 
кримінального права 
України. Том 2. № 16. 
2021 рік. С. 54-67 URL: 
http://vakp.nlu.edu.ua/
article/view/244441
2. Чебан О.М. 
Протидія злочинності 
та безпритульності 
неповнолітніх на 
транспортних 
магістралях: 
історичний генезис. 
Економіка та 
управління на 
транспорті. Київ: НТУ. 
Вип. 2. 2016. С. 246-
254. 
3. Чебан О.М. 
Загальносоціальна 
профілактика 
злочинів, що 
вчиняються 
бездомними особами. 
Наукове видання 
«Юридичний вісник» 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія». 
№ 6. 2014. С. 407-413.
4. Чебан О.М. 
Віктимологічна 
профілактика 
злочинності 
безпритульних осіб як 
елемент 
індивідуальної 
профілактики.  
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». № 28. 2014. 
С. 43-47.
5. Чебан О.М. 
Виктимологическая 
характеристика 
преступности 
бездомных лиц. Закон 
и жизнь. 
Международный 
научно-практический 
правовой
журнал. Республика 
Молдова. № 9/2 (261). 
2013 г. С. 49-52.
6. Чебан О.М. Основні 
кримінологічні 
ознаки особи, 
схильної до 
безпритульного 
способу життя. 
Держава та регіони. 
Серія: Право. 
Науково-виробничий 
журнал. № 4 (42).
2013 р. С. 112-116.
Примітка: 2017-2019 – 
відпустка по догляду 
за дитиною 
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:



1. Сертифікат 
учасника 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Підприємництво в 
умовах кризи COVID-
19 – урок на 
майбутнє», 19 березня 
2021р. (8/0,27 
акад.год./кредитів 
ECTS) 
2. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
на тему: «Онлайн 
навчання як новітня 
форма сучасної освіти 
на прикладі 
платформи Google 
Meet, Google 
Classroom» 15-22 
березня 2021р., 
Сертифікат ES 
5222/2020 від 
22.03.2021р. (45/1,5 
акад.год./кредитів 
ECTS) 
3. Сертифікат 
учасника І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Інноваційні рішення 
в сучасній науці, освіті 
та практиці», 17-18 
листопада 2020р. 
(12/0,4 
акад.год./кредитів 
ECTS) 
4. Національний 
транспортний 
університет, 2019 р., 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ТУ № 
020709 15000243-19, 
спеціальність 
«Інтерактивна он-
лайн освіта: веб-
сервіси, гіпермедія, 
соціальні мережі» 
(контингент – 
викладачі), 108 /3,6 
акад.год./кредитів 
ECTS
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: п.п 
.  4, 12, 14, 20
38.4.
1. Методичні 
рекомендації з 
підготовки до 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни «Право 
інтелектуальної 
власності» для 
підготовки фахівців 
галузі знань 08 Право 
спеціальності 0.81 
Право, що навчаються 
за освітньою 
програмою 
Правознавство для 
здобуття другого 
(магістерського) рівня 
освіти / Укл.: О.М. 
Чебан, К.: НТУ, 2021
2. Методичні 
рекомендації з 



підготовки та 
оформлення 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Право 
інтелектуальної 
власності» для 
підготовки фахівців 
галузі знань 08 Право 
спеціальності 0.81 
Право, що навчаються 
за освітньою 
програмою 
Правознавство для 
здобуття другого 
(магістерського) рівня 
освіти / Укл.: О.М. 
Чебан, К.: НТУ, 2021
3. Методичні 
рекомендації з 
підготовки до 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Адвокатура України» 
для підготовки 
здобувачів галузі 
знань 08 «Право» 
спеціальності 081 
«Право» для здобуття 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти / 
Укл. О.М. Чебан. Київ: 
НТУ, 2021 
4. Методичні 
рекомендації з 
підготовки до 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Комерційне право» 
для студентів галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент», що 
навчаються за 
освітньою програмою 
«Менеджмент 
організацій та 
адміністрування 
(транспортний 
менеджмент)» для 
здобуття першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти / 
Укл.: О.М. Чебан, К.: 
НТУ, 2021
5. Методичні 
рекомендації з 
підготовки до 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Підприємницьке 
право» для студентів 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», що 
навчаються за 
освітньою програмою 
«Підприємництво в 
сфері управління 
нерухомим майном» 
для здобуття першого 



(бакалаврського) 
рівня вищої освіти / 
Укл.: О.М. Чебан, К.: 
НТУ, 2021
38. 12.
1. Захист прав 
споживачів, як 
користувачів інтернет-
платформи, в умовах 
Пандемії Covid-19. 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Підприємництво в 
умовах кризи COVID-
19 - урок на 
майбутнє», 19 березня 
2021р.: Київ: НТУ, 
2021.
2. Чебан О.М. Інститут 
місцевого 
референдуму потребує 
правової 
регламентації. 77 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. К.: НТУ, 
2021.
3. Чебан О.М., 
Німченко А.Р. До 
питання про реформу 
децентралізації. 77 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. К.: НТУ, 
2021.
4. Чебан О.М., 
Савочка Т.Ю. Деякі 
аспекти фінансового 
забезпечення 
місцевого 
самоврядування. 77 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. К.: НТУ, 
2021.
5. Чебан О.М. 
Інституційне 
реформування 
системи державних 
органів у сфері 
інтелектуальної 
власності. Інноваційні 
рішення в сучасній 
науці, освіті та 
практиці: Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), 17-18 
листопада 2020 р.: у 2 
ч. Київ: НТУ, 2020. 
Ч.2.
6. Чебан О.М., 



Ленчинська А.О. 
Деякі аспекти 
кримінологічного 
портрету злочинця, 
який посягає на права 
інтелектуальної 
власності. Інноваційні 
рішення в сучасній 
науці, освіті та 
практиці: Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), 17-18 
листопада 2020 р.: у 2 
ч. Київ: НТУ, 2020. 
Ч.2.
7. Чебан О.М., Кучер 
Є. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю: 
переваги та недоліки 
організаційно-
правової форми. 
Інноваційні рішення в 
сучасній науці, освіті 
та практиці: 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), 17-18 
листопада 2020 р.: у 2 
ч. Київ: НТУ, 2020. 
Ч.2.
8. Чебан О.М., Яцюк 
Т. Порушення прав 
інтелектуальної 
власності в мережі 
інтернет та шляхи їх 
подолання. 
Інноваційні рішення в 
сучасній науці, освіті 
та практиці: 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), 17-18 
листопада 2020 р.: у 2 
ч. Київ: НТУ, 2020. 
Ч.2.
9. Чебан О.М. 
Безпритульність як 
причина злочинності 
неповнолітніх. 76 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. К.: НТУ, 
2020.
38. 14.
Науковий керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«ЮРИСТ»
38.20.
Юрисконсульт 1 
категорії у 
Державному закладі 
«Республіканська 
клінічна лікарня МОЗ 
України» з 2009 року 
по 2020 рік

410348 Загородня Професор, Факультет Диплом 0 ОКЗ 4 Soft Наявність публікацій:



Алла 
Анатоліївна

Суміщення економіки та 
права

доктора наук 
ДД 009838, 

виданий 
14.05.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006063, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента AД 
000162, 
виданий 

26.06.2017

skills: 
соціально-
психологічні 
аспекти 
професійної 
компетентності

1. Загородня А. А. 
Інтерактивні форми і 
методи професійної 
підготовки фахівців 
економічної галузі у 
вищих навчальних 
закладах України. 
Innovative Solutions In 
Modern Science. Dubai. 
2017. № 2(11). С. 70–
81.
2. Загородня А. А. 
Академічна 
мобільність як засіб 
забезпечення якості 
професійної 
підготовки фахівців 
економічної галузі 
України / А. А. 
Загородня // «World 
Science». – Warsaw: RS 
Global Sp. Z. O.O. – 
2018. –April № 4(32). 
– С. 42–46. 
3. Zagorodnya Alla,  
Dichek Natalia, 
Chobitko Nikolai, 
Voznyk Mikhail, 
Honchar Liubov & 
Petrova Mariana 
Professional training of 
the economic sector 
specialists at higher 
education institutions 
of the Republic of 
Poland and Ukraine: 
criteria of comparison 
// International 
Journal of Higher 
Education. Published by 
Sciedu Press. Canada. 
Vol. 9, No. 3. 2020. PP. 
139–144. ISSN 1927-
6044 E-ISSN 1927-
6052. 
https://doi.org/10.5430
/ijhe.v9n3p139; 
http://ijhe.sciedupress.
com  Індексується в 
наукометричній базі 
даних Scopus. 
https://lib.iitta.gov.ua/
720309/
4. Alla Zagorodnya. 
Diagnostics and 
features of forming 
corporate culture of 
students in university 
educational 
environment / Brovko 
Ekaterina, Alla 
Zagorodnya,  Shaheid 
Anad, Ali, 
Ternopolskaya, 
Valentyna, Chernukha, 
Nadezhda // Utopia y 
Praxis 
Latinoamericana. (ISSN 
1316-5216- Venezuela.-
Scopus). Vol. 25 (5), 
95–105. DOI: 
10.5281/zenodo.398421
0. Зареєстрований у 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Scopus (Q 2). 
2020. 
5. Zagorodnya Alla. 
Contemporary trends of 
professional training 
specialists in the 



economic field at higher 
education institutions 
of Poland and Ukraine / 
Alla Zagorodnya, 
Nadezhda Chernukha & 
Mariana Petrova // 
Strategies for policy in 
science and education.  
Bulgaria – Vol. 28, No 
3. – 2020. PP. 249-260. 
Зареєстрований у 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Web of Science. 
6. Alla Zagorodnya. 
Research of motives for 
formation of corporate 
culture of students in 
the context of the 
paradigm of cognitive 
psychology / Brovko, K. 
A., Ternopilska, V. I., 
Voznyk, M. V., 
Zagorodnya, A.A., 
Bakhov, I. S.  // SPER − 
Journal of Advanced 
Pharmacy Education 
and Research 
(ISSN22493379-India-
Scopus). Vol. 10. Issue 
2, 195-202. 
Зареєстрований у 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Scopus (Q 3). 
2021. 
 Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1. НАПН України 
 Свідоцво 12СПВ 
086530 
 «Нук-пед п-ки ВНЗ 
III-IV рівня 
акредитації» 216 год/ 
7,2 акад.год./ кредитів 
ECTS
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: п.п 
1, 3, 5, 8, 12
38.1
1. Загородня А. А. 
Інтерактивні форми і 
методи професійної 
підготовки фахівців 
економічної галузі у 
вищих навчальних 
закладах України. 
Innovative Solutions In 
Modern Science. Dubai. 
2017. № 2(11). С. 70–
81.
2. Загородня А. А. 
Академічна 
мобільність як засіб 
забезпечення якості 
професійної 
підготовки фахівців 
економічної галузі 
України / А. А. 
Загородня // «World 
Science». – Warsaw: RS 
Global Sp. Z. O.O. – 
2018. –April № 4(32). 
– С. 42–46. 
3. Zagorodnya Alla,  
Dichek Natalia, 
Chobitko Nikolai, 
Voznyk Mikhail, 
Honchar Liubov & 



Petrova Mariana 
Professional training of 
the economic sector 
specialists at higher 
education institutions 
of the Republic of 
Poland and Ukraine: 
criteria of comparison 
// International 
Journal of Higher 
Education. Published by 
Sciedu Press. Canada. 
Vol. 9, No. 3. 2020. PP. 
139–144. ISSN 1927-
6044 E-ISSN 1927-
6052. 
https://doi.org/10.5430
/ijhe.v9n3p139; 
http://ijhe.sciedupress.
com  Індексується в 
наукометричній базі 
даних Scopus. 
https://lib.iitta.gov.ua/
720309/
4. Alla Zagorodnya. 
Diagnostics and 
features of forming 
corporate culture of 
students in university 
educational 
environment / Brovko 
Ekaterina, Alla 
Zagorodnya,  Shaheid 
Anad, Ali, 
Ternopolskaya, 
Valentyna, Chernukha, 
Nadezhda // Utopia y 
Praxis 
Latinoamericana. (ISSN 
1316-5216- Venezuela.-
Scopus). Vol. 25 (5), 
95–105. DOI: 
10.5281/zenodo.398421
0. Зареєстрований у 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Scopus (Q 2). 
2020. 
5. Zagorodnya Alla. 
Contemporary trends of 
professional training 
specialists in the 
economic field at higher 
education institutions 
of Poland and Ukraine / 
Alla Zagorodnya, 
Nadezhda Chernukha & 
Mariana Petrova // 
Strategies for policy in 
science and education.  
Bulgaria – Vol. 28, No 
3. – 2020. PP. 249-260. 
Зареєстрований у 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Web of Science. 
6. Alla Zagorodnya. 
Research of motives for 
formation of corporate 
culture of students in 
the context of the 
paradigm of cognitive 
psychology / Brovko, K. 
A., Ternopilska, V. I., 
Voznyk, M. V., 
Zagorodnya, A.A., 
Bakhov, I. S.  // SPER − 
Journal of Advanced 
Pharmacy Education 
and Research 
(ISSN22493379-India-



Scopus). Vol. 10. Issue 
2, 195-202. 
Зареєстрований у 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Scopus (Q 3). 
2021.
38.3
Загородня А. А. 
Професійна 
підготовка фахівців 
економічної галузі у 
закладах вищої освіти 
Республіки Польща та 
України: моногр. / 
Загородня А. А.; – К.:, 
2018 – 392 с.
38.5
Захист докторської 
дисертації, тема 
«Професійна 
підготовка фахівців 
економічної галузі в 
закладах вищої освіти 
Республіки Польща та 
України»
Диплом серія ДД 
номер 009838, 
виданий на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 14 травня 
2020 р., Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка.
38.8
Керівництво постійно 
діючим науково-
методичним 
семінаром кафедри 
філософії та 
педагогіки
38.12
1. Загородня А. А. 
Ретроспективний 
аналіз проблеми 
запровадження 
профільних шкіл в 
Україні (2011-2017 
рр.). Science and 
education: problems, 
prospects and 
innovations: the 8th 
International scientific 
and practical conf., 
(April 28-30, 2021, 
Kyoto). CPN Publishing 
Group, Kyoto, Japan. 
2021.  С. 362-364. URL: 
https://sci-
conf.com.ua/viii-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-science-
and-education-
problems-prospects-
and-innovations-28-
30-aprelya-2021-goda-
kioto-yaponiya-arhiv/ 
https://lib.iitta.gov.ua/
725002/
2. Загородня А.А. 
Реформування 
старшої ланки 
середньої освіти у 
2011-2017 рр. ХХІ 
століття. European 
scientific discussions: 
the 5th International 
scientific and practical 
conf., (March 28-30, 



2021, Rome). Potere 
della ragione Editore, 
Rome, Italy. 2021. Р. 
307-309. URL: 
https://sci-
conf.com.ua/v-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-
european-scientific-
discussions-28-30-
marta-2021-goda-rim-
italiya-arhiv/?
utm_source=eSputnik-
promo&utm_medium=
email&utm_campaign=
MATERIALY_RIM&ut
m_content=780638454
3. Загородня А.А. 
Старша  профільна 
школа у 2011-2017 
роках XXІ століття: 
кроки до становлення. 
Actual trends of 
modern scientific 
research : the 8th 
International scientific 
and practical conf., 
(March 14-16, 2021, 
Munich). MDPC 
Publishing, Munich, 
Germany. 2021. С. 379-
381. URL: https://sci-
conf.com.ua/viii-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-actual-
trends-of-modern-
scientific-research-14-
16-marta-2021-goda-
myunhen-germaniya-
arhiv/ 
https://lib.iitta.gov.ua/
724383/
4. Загородня А.А. 
Тенденції 
реформування 
шкільної освіти в 
Україні у добу 
незалежності: 
профільна школа 
(2011-2017 рр.). 
Анотовані результати 
науково-дослідної 
роботи Інституту 
педагогіки за 2021 р. / 
Ін-т педагогіки НАПН 
України. Київ, 2021. С.
5. Загородня А. А. 
Тенденції розвитку 
профільного навчання 
старшокласників у 
2011-2017 рр. XXI 
століття. Педагогіка і 
психологія: актуальні 
проблеми досліджень 
на сучасному етапі: 
матер. Міжнар. наук.-
практ. конф., (2-3 квіт. 
2021 р., Київ). Київ : 
ГО «Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології», 2021. 
С. 12-14. URL: 
https://lib.iitta.gov.ua/
725186/ 
6. Загородня А.А. 
Форми організації 
профільного навчання 



в Україні у 2011-2017 
рр. Соціально-
психологічні 
проблеми суспільства:  
зб. тез Міжнар. наук.-
практ. конф., (16–17 
квіт. 2021 р. Київ). 
Київ, 2021. С.

98548 Доброносова 
Юлія 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 

Слов’янський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

укр. мова та 
література, зар. 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015898, 

виданий 
09.10.2002, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

011995, 
виданий 

20.04.2006

20 ОКЗ 3 
Філософія 
глобальних 
проблем 
сучасності

Досвід практичної 
діяльності:
Стаж журналістської 
діяльності – 25 років.
1997 – 2002 – газета 
«Совет» (Донецька 
область)
2002 – 2006 – журнал 
«Книжник Ревю»
2006 – 2022 – журнал 
«Критика»
Наявність публікацій:
1. Доброносова Ю.Д. 
Екзистенціальні 
аспекти 
самоздійснення в 
контексті сучасного 
розмаїття медіа. 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології. Випуск 16.  
Одеса, 2017.  С. 45 – 
48.   
http://dspace.onua.edu
.ua/bitstream/handle/1
1300/11665/Dobronoso
va%20Yu.%20D..pdf?
sequence=1
2. Доброносова Ю.Д. 
Особливості сучасного 
медіакомунікаційного 
контексту 
самоактуалізації 
особистості. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
«Філософсько-
політологічні студії».  
Випуск 18.  Львів, 
2018.  С. 85 – 91.  
http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/18_2018/13.pdf
3. Доброносова Ю.Д. 
Медіакультурна 
специфіка 
відеоблогінгу як 
практики 
медіакомунікації. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Філософські науки. 
2019. Випуск 23. С. 85 
– 91.
http://fs-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/23_2019/13.pdf\
4. Доброносова Ю.Д. 
Полімедіальність 
досвіду і комунікація в 
сучасних практиках 
українського 
медіамистецтва, 
театру і музики. 
Художня культура. 
Актуальні проблеми. 
2019. № 15 (2). С. 17 – 
21. 
http://hudkult.mari.kie
v.ua/article/view/18611
8
5. Доброносова Ю. Д. 



Медіальна природа 
уяви в горизонті 
культури 
медіарозмаїття. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Філософсько-
політологічні студії. 
2020. Випуск 32. С. 28 
– 36. 
http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/32_2020/6.pdf
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1. Центр підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки, 
удосконалення 
керівних працівників і 
спеціалістів 
Національного 
транспортного 
університету
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ТУ № 
020709 15000592 – 18 
: «Інноваційні 
педагогічні технології 
у професійній освіті» 
13. 12. 2018 р. – в 
обсязі 72/2,4 акад. 
год./кредитів ECTS
2.Фонд Фрідріха 
Науманна за свободу 
(Україна – Білорусь), 
Академія української 
преси
Сертифікат учасника 
семінару: «Технологія 
викриття 
інформаційних міфів, 
фейків та маніпуляцій 
в медіа і публічній 
риториці» 08.11. 2019 
р. –  в обсязі 24/0,8 
акад. год./кредитів 
ECTS
3.Центр підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки, 
удосконалення 
керівних працівників і 
спеціалістів НТУ 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ТУ № 
020709 15000143 – 20 
: «Сучасні освітньо-
інформаційні 
технології та 
інформаційна 
безпека» 24.11.2020р. 
– в обсязі
105/3,5 акад. 
год./кредитів ECTS
4. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus,
Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
академія». Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації 
Ідентифікаційний 
номер сертифікату
ca40df64272f47ecb4a15
745681a5550



«Наукова комунікація 
в цифрову епоху» 
16.01.2021 р. – в обсязі 
90/3 акад. 
год./кредитів ECTS
 
5. Платформа 
дистанційного 
онлайн-навчання 
ВУМ за підтримки 
Міжнародного фонду 
«Відродження»
Сертифікат № 
042599: «Академічна 
доброчесність в 
університеті» 
02.12.2020 р. – в 
обсязі в обсязі 03 / 0,1 
акад. год./кредитів 
ECTS

6. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації 
Ідентифікаційний 
номер сертифікату
6589ee0de5ce408e9044
a68a2ddace4c
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти»
26.01.2021– в обсязі в 
обсязі 80 год. / 2, 6 
акад. год./кредитів к 
ECTS
Відповідає таким 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: пп. 
1, 3, 4, 11, 12, 14, 19, 20
38.1
1. Доброносова Ю.Д. 
Екзистенціальні 
аспекти 
самоздійснення в 
контексті сучасного 
розмаїття медіа. 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології. Випуск 16.  
Одеса, 2017.  С. 45 – 
48.   
http://dspace.onua.edu
.ua/bitstream/handle/1
1300/11665/Dobronoso
va%20Yu.%20D..pdf?
sequence=1
2. Доброносова Ю.Д. 
Особливості сучасного 
медіакомунікаційного 
контексту 
самоактуалізації 
особистості. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
«Філософсько-
політологічні студії».  
Випуск 18.  Львів, 
2018.  С. 85 – 91.  
http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/18_2018/13.pdf
3. Доброносова Ю.Д. 
Медіакультурна 
специфіка 
відеоблогінгу як 
практики 
медіакомунікації. 



Вісник Львівського 
університету. Серія 
Філософські науки. 
2019. Випуск 23. С. 85 
– 91.
http://fs-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/23_2019/13.pdf\
4. Доброносова Ю.Д. 
Полімедіальність 
досвіду і комунікація в 
сучасних практиках 
українського 
медіамистецтва, 
театру і музики. 
Художня культура. 
Актуальні проблеми. 
2019. № 15 (2). С. 17 – 
21. 
http://hudkult.mari.kie
v.ua/article/view/18611
8
5. Доброносова Ю. Д. 
Медіальна природа 
уяви в горизонті 
культури 
медіарозмаїття. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Філософсько-
політологічні студії. 
2020. Випуск 32. С. 28 
– 36. 
http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/32_2020/6.pdf
38.3 
 1. Трансформація 
українського 
суспільства у 
парадигмі 
Євроінтеграції: 
філософські, освітні та 
соціально-
психологічні аспекти. 
Колективна 
монографія.   Київ: 
Видавництво 
Людмила, 2019. 160 с. 
(власний внесок 
становить 2 
авторських аркуші).
2. Доброносова Ю.Д. 
Українська 
філософська 
енциклопедистика 
початку ХХІ ст.: 
трансформації і нові 
досвіди. Енциклопедії 
як глокальні медіа : 
Колективна 
монографія. / За ред. 
Киридон А. М. Київ: 
Державна наукова 
установа 
«Енциклопедичне 
видавництво», 2021. 
С. 233 – 247. (власний 
внесок становить 1,5 
авторських аркуші).
38.4
1. Доброносова Ю. Д. 
Тести, вправи і 
завдання для 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Філософія 
глобальних проблем 
сучасності» для 
студентів денної 
форми навчання 



спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
Укладач : канд. філос. 
наук, доцент 
Доброносова Ю.Д.  
Київ : НТУ, 2019.  43 с. 
– друковане видання. 
2. Доброносова, Ю. Д. 
Формування 
системного наукового 
світогляду : методичні 
рекомендації щодо 
підготовки до 
семінарських занять: 
для здобувачів 
ступеня доктора 
філософії зі 
спеціальностей 122 
"Комп'ютерні науки та 
інформаційні 
технології", 275 
"Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)" / Ю.Д. 
Доброносова ; НТУ, 
Кафедра філософії та 
педагогіки.  Київ : 
НТУ, 2020. 40 с. - 
друковане видання. 
3. Доброносова Ю. Д. 
Етика бізнесу: 
методичні 
рекомендації щодо 
підготовки до 
семінарських занять 
для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 073 " 
Менеджмент" 
[Електронний ресурс] 
: освітніх програм 
"Менеджмент 
організацій та 
адміністрування" 
(транспортний 
менеджмент), 
"Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності", 
"Менеджмент 
природоохоронної 
діяльності", 
"Логістика" / Ю.Д. 
Доброносова ; НТУ, 
Кафедра філософії та 
педагогіки.  Київ : 
НТУ, 2020. 43 с. - 
друковане видання. 
38.11
Наукове 
консультування 
(рецензування 
наукових видань) ГО 
«Спільнота Критики» 
(місто Київ), підстава - 
авторські договори 
про передання 
виключних майнових 
прав інтелектуальної 
власності на тексти 
рецензій.
38.12
1. Доброносова Ю.Д. 
Колізії медіаосвіти. 



Критика.  2019.  № 7 – 
8.  С. 11 – 18. 
https://krytyka.com/ua
/journal/rik-xxiii-
chyslo-7-8-261-262
2. Доброносова Ю. Д. 
Критичне мислення і 
медіакреативність як 
передумови 
формування 
гармо¬нійного 
медіадосвіду 
особистості. Збірник 
статей Восьмої 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Критичне мислення 
в епоху токсичного 
контенту». Київ : 
Центр Вільної Преси, 
Академія української 
преси, 2020. С. 432 – 
439. 
https://www.aup.com.u
a/zbirnik-statey-
vosmoi-mizhnarodnoi-
n/
3. Доброносова Ю.Д. 
Медіадосвід і 
кіберсоціалізація : 
реактуалізація зв’язку 
у феноменологічній 
перспективі. 
Кіберсоціалізація в 
умовах пандемії. 
Матеріали IV науково-
практичного семінару 
(місто Київ, 5 
листопада 2020 року, 
Інститут соціальної і 
політичної психології 
НАПН України) ; [за 
ред. Л. А. 
Найдьонової, укладач 
Н. Л. Дятел] – 
[Електронний ресурс]. 
– 2020. – Режим 
доступу http: // 
mediaosvita.org.ua/boo
k/iv-mizhinstytutskyj-
seminar-
kibersocializatsiya-v-
umovah-pandemiyi ― 
0, 25 друк. арк.  
4. Доброносова Ю.Д. 
Множина постатей. 
Критика. 2020. № 7- 
8. С. 26-36. 
https://krytyka.com/ua
/journal/rik-xxiv-
chyslo-7-8-273-274
5. Доброносова Ю. Д. 
Гастон Башляр (стаття 
до Великої української 
енциклопедії) ― 
[Електронний ресурс]. 
― Режим доступу http: 
//  vue.gov.ua.
6. Доброносова Ю.Д. 
Франциск Асизький 
(стаття до Великої 
української 
енциклопедії) ― 
[Електронний ресурс]. 
― Режим доступу http: 
//  vue.gov.ua.
7. Доброносова Ю.Д. 
Мовчання (стаття до 
Великої української 
енциклопедії) ― 



[Електронний ресурс]. 
― Режим доступу http: 
//  vue.gov.ua.
8. Доброносова Ю.Д. 
Колаковський Лешек 
(стаття до Великої 
української 
енциклопедії) ― 
[Електронний ресурс]. 
― Режим доступу http: 
//  vue.gov.ua.
9. Доброносова Ю.Д. 
Категорії естетики 
(стаття до Великої 
української 
енциклопедії) ― 
[Електронний ресурс]. 
― Режим доступу http: 
//  vue.gov.ua.
10. Доброносова Ю.Д. 
Гармонія (стаття до 
Великої української 
енциклопедії) ― 
[Електронний ресурс]. 
― Режим доступу http: 
//  vue.gov.ua.
38.14
1. Студент Матвієнко 
Олексій Сергійович 
(академгрупи ТТ–1–1) 
із доповіддю «Роль 
страху майбутнього у 
самоздійсненні особи 
та соціокультурному 
розвитку суспільства 
2017 року посів 3 
місце на 
університетському 
конкурсі наукових 
студентських робіт (І 
етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт).
2. Студентка 
Демиденко О. О. 
(академгрупа ЛГ 1 – 7) 
із доповіддю «Типи 
корпоративної 
культури в сучасному 
бізнесі» 2021 року 
посіла 3 місце на 
університетському 
конкурсі наукових 
студентських робіт (І 
етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт). 
Протокол засідання 
кафедри філософії та 
педагогіки № 14 від 
14.05.21 р. 
38.19
Член Національної 
Спілки Журналістів 
України (Членський 
квиток №4175, 
виданий 23.06.2021 р., 
Національна прес-
карта № 4175) 
38.20
Стаж журналістської 
діяльності – 25 років. 
1997 – 2002 – газета 
«Совет» (Донецька 
область)
2002 – 2006 – журнал 
«Книжник Ревю»
2006 – 2022 – журнал 
«Критика»

153576 Концева Професор, Факультет Диплом 39 ОКП 3 Керівництво 



Валентина 
Володимирів
на

Основне 
місце 
роботи

менеджменту, 
логістики та 

туризму

кандидата наук 
KД 061933, 

виданий 
11.06.1992, 

Атестат 
доцента ДЦ 

005407, 
виданий 

24.03.1994

Документуванн
я 
господарських 
операцій 
суб'єктів 
господарюванн
я

дисертації на здобуття 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04:
1. Іванчук Світлана 
Іванівна «Методичні 
основи оцінювання 
кризового стану 
автотранспортних 
підприємств та 
обгрунтування 
стратегій виходу з 
нього» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 21 жовтня 
2011 року, диплом ДК 
№ 004690 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 17.02.2012р. 
МОН, молоді та 
спорту України;
2. Макарова Тамара 
Володимирівна 
«Оцінювання 
соціально- 
економічної 
ефективності 
інтенсифікації 
транспортних потоків 
автомобілів регіону та 
механізм її 
забезпечення» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 24 травня 
2013 року, диплом ДК 
№ 017733  на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 21.11.2013р. 
МОН, молоді та 
спорту України;
3.Безуглий Артем 
Олександрович 
«Організаційно – 
економічний механізм 
забезпечення 
ефективності 
розподілу фінансових 
ресурсів в дорожньому 
господарстві» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 



видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   К 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 26 червня 
2015 року, диплом ДК 
№ 030715 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 
29.09.2015р. МОН 
України.
4. Печончик Тарас 
Іларіонович 
«Організаційно-
економічний механізм 
залучення додаткових 
джерел фінансування 
підприємств 
дорожнього 
господарства» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 27 квітня 
2021 року.
5, диплом  ДК 
№060726 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії 
від 29 червня 2021 р. 
МОН України.
Наявність публікацій:
1. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Зюзюн О.Ю. 
Методичні засади 
обліку розрахунків з 
працівниками 
В ІС «BAS 
БУХГАЛТЕРІЯ 
КОРП»// Економіка і 
суспільство. – Випуск 
Випуску № 32/2021 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/751 
 2. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 
податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12М.
 3. Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 



автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021
4. М.В. Поленкова, 
к.е.н., В. В. Концева, 
к.е.н., доцент, А.О. 
Безуглий, к.е.н. 
Особливості розподілу 
фінансових ресурсів 
державного 
дорожнього фонду // 
Науковий вісник 
Полісся № 2 (10), ч. 2, 
2017, стор. 111-117 
(Журнал 
зареєстровано, 
реферується та 
індексується у 
наступних 
міжнародних 
наукометричних базах 
даних, репозитаріях та 
пошукових системах: 
індекс цитування ESCI 
у Web of Science 
(Thomson Reuters)) – 
Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/nvp_chntu/article/vie
w/110085
5. PECHONCHYK, 
Taras I.; KONTSEVA, 
Valentyna V.; 
BEZUGLYI, Artem A. 
Improvement of the 
Organizational and 
Economic Mechanism 
of Financing in the 
Road Economy / 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, Vol 10 No 4 
(2019): JARLE Vol X 
Issue 4(42) Summer 
2019. – Режим 
доступу:  
journals.aserspublishin
g.eu/jarle/article/view/
4879
6. Хоменко І.О., 
Концева В.В., 
Безуглий А.О. 
Сучасний стан та 
особливості 
фінансування 
дорожгбої галузі / 
Науковий вісник 
Полісся № 4 (12), ч. 1, 
2017, стор. 201-205. – 
Режим доступу: 
123602-263241-1-
SM.pdf
7. Безуглий А.О., 
Концева В.В., Стасюк 
Б.О. Теоретичні 
аспекти визначення 
показника соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод 
// Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 11-19. – Режим 
доступу: 



http://dorogimosti.org.
ua/files/upload/18-
27.pdf
8. Концева В.В., 
Лук`яненко К.О.  
Теоретичні аспекти 
поняття управління 
витратами  
виробництва // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 103-109. – Режим 
доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/44/UKR.
htm
9. Концева В.В., Бойко 
Н.В., Саченко А.Ю. 
Аудит інвестиційних 
активів комерційного 
банку. Електронний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2020. No19-20. С. 117-
121. – Режим доступу: 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=7185&i=17
10. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Ткачук Т.І. Податкові 
різниці: 
документування, облік 
та звітність. Науково- 
виробничий журнал 
«Держава та регіони». 
Серія Економіка та 
підприємництво 2022 
р., Випуск №1 (124), с. 
109.
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1.  Навчально-
тренінговий центр 
«M.E.Doc». 
Навчальні курси по 
роботі з комп’ютерної 
програми «M.E.Doc»: 
модуль «Електронний 
документообіг», 
«Банківські рахунки», 
«Корпорація», 
«Зарплата», 
«Звітність».
Сертифікат:
Реєстраційний номер : 
НТУ001 від 30.05.2017  
(39 акад.год./1,3 
кредити ECTS).
2. Державне 
підприємство 
«Державний 
дорожній науково-
дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ»). 
Тема «Кошторисне 
ціноутворення в 
дорожньому 
господарстві», 21-23 
березня 2018р. Серія 
UA 018-002. (0,8 
кредити ECTS).
3.Міністерство освіти і 
науки НТУ Тема 
«Інтерактивна он-
лайн освіта: веб-
сервіси ,соціальні 



мережі», 19.11-19.12 
2019 р. Серія ТУ 
№020709 (108 
акад.год./3,6 
кредитиЕСТS)
4. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар), 
м. Люблін (Республіка 
Польща), в період з 
31.08. по 07.09.2020 р.
Тема: «The cloud 
storage service for the 
on-lain studying on the 
example of the Zoom 
platform».
Сертифікат про 
міжнародне 
підвищення 
кваліфікації ES 
№0921/2020 від 
07.09.2020 р.
(45 акад.год./1,5 
кредити ECTS).
4. Центр 
сертифікованого 
навчання «Проком» 
курс « Ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку в 
прикладному рішенні 
« Управління 
виробничим 
підприємством 8» 
Свідоцтво №CSO21-
020  від 26 березня 
2021 р.  
(54 акад.год./1,8 
кредити ECTS).
5. Prometheus курс « 
Критичне мислення 
для освітян» 
Сертифікат виданий 
01.04.2021р. (30 
акад.год./1кредит 
ECTS).
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: п.п.  
1,3,4,6,7, 8,12
38.1 
1.  Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Ткачук Т.І. Податкові 
різниці: 
документування, облік 
та звітність. Науково- 
виробничий журнал 
«Держава та регіони». 
Серія Економіка та 
підприємництво 2022 
р., Випуск №1 (124), с. 
109.
2. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Зюзюн О.Ю. 
Методичні засади 
обліку розрахунків з 
працівниками 
В ІС «BAS 
БУХГАЛТЕРІЯ 
КОРП»// Економіка і 
суспільство. – Випуск 
Випуску № 32/2021 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/751 
 3. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-



аналітичне 
забезпечення оцінки 
податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12М. 4. 
Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 
автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021
5. М.В. Поленкова, 
к.е.н., В. В. Концева, 
к.е.н., доцент, А.О. 
Безуглий, к.е.н. 
Особливості розподілу 
фінансових ресурсів 
державного 
дорожнього фонду // 
Науковий вісник 
Полісся № 2 (10), ч. 2, 
2017, стор. 111-117 
(Журнал 
зареєстровано, 
реферується та 
індексується у 
наступних 
міжнародних 
наукометричних базах 
даних, репозитаріях та 
пошукових системах: 
індекс цитування ESCI 
у Web of Science 
(Thomson Reuters)) – 
Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/nvp_chntu/article/vie
w/110085
6. PECHONCHYK, 
Taras I.; KONTSEVA, 
Valentyna V.; 
BEZUGLYI, Artem A. 
Improvement of the 
Organizational and 
Economic Mechanism 
of Financing in the 
Road Economy / 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, Vol 10 No 4 
(2019): JARLE Vol X 
Issue 4(42) Summer 
2019. – Режим 
доступу:  
journals.aserspublishin
g.eu/jarle/article/view/
4879
7. Хоменко І.О., 
Концева В.В., 
Безуглий А.О. 
Сучасний стан та 
особливості 
фінансування 
дорожгбої галузі / 
Науковий вісник 
Полісся № 4 (12), ч. 1, 



2017, стор. 201-205. – 
Режим доступу: 
123602-263241-1-
SM.pdf
8. Безуглий А.О., 
Концева В.В., Стасюк 
Б.О. Теоретичні 
аспекти визначення 
показника соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод 
// Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 11-19. – Режим 
доступу: 
http://dorogimosti.org.
ua/files/upload/18-
27.pdf
9. Концева В.В., 
Лук`яненко К.О.  
Теоретичні аспекти 
поняття управління 
витратами  
виробництва // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 103-109. – Режим 
доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/44/UKR.
htm
10. Концева В.В., 
Бойко Н.В., Саченко 
А.Ю. Аудит 
інвестиційних активів 
комерційного банку. 
Електронний журнал 
«Інвестиції: практика 
та досвід». 2020. 
No19-20. С. 117-121. – 
Режим доступу: 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=7185&i=17
38. 3 
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2. Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 
Навч.метод.посіб./ За 
загальною редакцією 
проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2022.  – 270 с 
Розділ 2, с.29-63.
3. Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
фінансово-кредитної 
системи України. –
Монографія  – 
Полтава:ПП “Астрая», 
2021. – 86 с.
38.4
1. Методичні вказівки 
з дисципліни «Аудит» 



для студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
Укладачі: 
В.В.Концева, 
Н.В.Бойко. - К.:НТУ, 
2017.- 18с.
2. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
переддипломної 
практики для 
студентів напрямів 
підготовки: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Концева В.В., 
Бабич Л.М.,  
Горобінська І.В. – К.: 
НТУ, 2018. – 21 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальностей: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Концева В.В., 
Карлова І.О., 
Масалітіна В.В., 
Горобінська І.В. – К.: 
НТУ, 2018. – 22 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Фінансовий аналіз» 
для студентів  за 
напрямом підготовки 
071, 072 / Укл.: 
Концева В.В., 
Безуглий А.О., 
Назаренко Я.Я., Бойко 
Н.В. – К.: НТУ, 2018. – 
40с.
5. Методичні вказівки 
до виконання курсовоі 
роботи з дисципліни 
"Бухгалтерський 
облік" для студентів 
напряму підготовки 
072 "Фінанси, 
банківська справа та 
страхування". 
Укладачі: Концева 
В.В., Корольова О.І., 
Ткачук Т.І. - К. НТУ, 
2018. - 28с.
6. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Облік і аудит» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмнт» / Укл.: 
Концева В.В., Ткачук 
Т.І., Бойко Н.В., 
Безуглий А.О. – К.: 
НТУ, 2019. – 28с
7. Методичні вказівки 
з дисципліни «Аналіз 
банківської 
діяльності» для 



першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: В.В. 
Концева, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2021.
8. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Аналіз банківської 
діяльності» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: В.В. 
Концева, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2021.
9. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)» для першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
[Електронний ресурс]. 
Укладачі: В.В. 
Концева, Т.І. Ткачук. – 
К.:НТУ, 2021.
10. Методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Фінансовий облік 
активів» для першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
[Електронний ресурс].  
Укладачі: В.В. 
Концева, Т.І. Ткачук. – 
К.:НТУ, 2022
11. Робоча програма 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)» для студентів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
[Електронний ресурс]. 
Укладачі: В. В. 
Концева, Т.І. Ткачук: 
НТУ, 2021.
12. Робоча програма 
дисципліни 
«Фінансовий облік 
активів» для студентів 
першого 



(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
[Електронний ресурс]. 
Укладачі: В. В. 
Концева, Т.І. Ткачук: 
НТУ, 2021
13. Робоча програма 
дисципліни 
«Документування 
господарських 
операцій суб’єктів 
господарювання» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
[Електронний ресурс]. 
Укладачі: В. В. 
Концева, Т.І. Ткачук: 
НТУ, 2021
38.6 
Керівництво 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами діяльності)»  
Печончик Т. І., 
диплом  від 29 червня 
2021 р. ДК №060726
 Керівництво 
дисертації Стасюк 
Б.О. (захист відбувся 
23.11.21)
Керівництво 
дисертації Бібик Ю.М. 
. (захист відбувся 
23.12.21)
38.7 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.820.05 в 
Державному 
університеті 
інфраструктури та 
технологій МОН 
України, наказ МОН 
№ 358 від 15.03.2019 
р.
2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
кандидатської 
дисертації  Тюріної 
Марини Миколаївни « 
Механізм управління 
основними засобами в 
умовах ефективного  
податкового 
планування на 
транспортних 
підприємствах» за 
спеціальністю 
08.00.04, 2021р.
3. Член разової 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 26.059.010 
наказ МОН № 1099 
від 13.10.2021р.
38.8
1. Виконання функцій 
члена редакційної 



колегії наукового 
видання Вісник НТУ 
(економічний блок ) - 
теперішній час
2. Виконання функції 
наукового керівника 
науково-дослідної 
роботи 0120U103278 
"Виконати аналіз та 
розробити методичні 
рекомендації щодо 
визначення 
фінансової 
спроможності 
дорожніх 
підприємств", 2020 р.
38.12
1. Концева В.В., 
Бельська О.Л. 
Значення об’єднаних 
територіальних 
громад у реформі 
децентралізації та 
функціонуванні 
Державного 
дорожнього фонду // 
Праці 75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
2. Концева В.В., 
Лук’яненко К.О. 
Формування витрат 
підприємства 
дорожньої галузі // 
Праці 75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
3. Концева В.В., 
Василець В.В. 
Напрями ефективного 
використання 
основних засобів 
підприєсства // Праці 
75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
4. Концева В.В., 
Остапенко І 
Організація аудиту 
витрат на 
виробництво// 
Інноваційні рішення  
в сучасній науці, освіті 
та практиці Матеріали 
І міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
17-18 листопада 2020 
р. (Електронне 
видання) Частина 1 
Київ – 2020,-с.193-195
6. Концева В.В., 
Ткачук Т.І., Сагало 



В.О. Проблеми 
економічного стану 
України в 2020 році та 
напрямки їх 
вирішення //  
Інноваційні рішення в 
сучасній науці, освіті 
та практиці: 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), Київ: НТУ, 
2020.
7.  Концева В.В., 
Ткачук Т.І., 
Уляницька В. 
Інновації фінансового 
ринку в Україні як 
перспектива 
економічного 
розвитку //  
Інноваційні рішення в 
сучасній науці, освіті 
та практиці: 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), Київ: НТУ, 
2020.
8.   Проф. Концева В. 
В., асистент Ткачук 
Т.І., студент Сагало 
В.О. Перспективи 
нового механізму 
сплати ПДФО //Праці 
77-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К., 
2021.
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університету оборони 
України імені Івана 
Черняховського) 
(2021 р.).
38.8
Науковий керівник 
теми НДР кафедри 
теорії та історії 
держави і права НТУ: 
«Історія української 
державності: 
суспільно-політичний, 
соціально-
економічний, 
військовий, 
культурний, мовний 
та 
загальноєвропейський 
контексти» (термін 
виконання: січень 
2021 р. – грудень 2025 
р).
38.12
1. Автушенко І.Б. 
Підготовка 
офіцерських кадрів у 
Військовому інституті 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Другі києвознавчі 
читання: історія та 
етнокультура. До 100-
річчя Української 
революції 1917-1921 
рр. Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Київ, 29 
березня 2017 р.) / 
Редкол.: О.П. Реєнт 
(голова), В.П. 
Капелюшний, І.К. 
Патриляк, М.В. 
Борисенко, А.П. 
Коцур, О.П. Гончаров, 
Н.В. Терес. К.: 
«Фоліант», 2017. С. 
368-373.
2. Автушенко І.Б., 
Автушенко О.С. 
Виплати одноразової 
грошової допомоги 
військовослужбовцям 
ЗСУ. Збірник 



матеріалів 73 наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. К.: НТУ, 
2017. С. 429-430.
3. Автушенко І.Б., 
Автушенко О.С. 
Голодомори як 
інструмент 
винищення 
українського 
селянства. Голодомор 
1932-1933 років в 
Україні: геноцид, 
етноцид, селяноцид. 
Тези доповідей LXXIV 
наукової конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. К.: НТУ, 
2018. С. 34-36.
4. Автушенко І.Б. 
Реалізація державної 
політики щодо 
соціального захисту 
військовослужбовців 
Збройних Сил 
України та членів їх 
сімей у 1991-2014 
роках. Досвід 
застосування 
збройних сил у 
світових війнах і 
воєнних конфліктах 
ХХ-початку ХХІ ст.: 
тенденції та 
закономірності: 
матер. міжвуз. нак.-
практ. семінару. (м. 
Київ, 23 травня). Тези 
доповідей. К.: ЦП 
«Компринт», 2019. 
Вип. 8. С 108-112.
5. Автушенко І.Б. 
Шефська допомога 
військовослужбовцям 
ЗСУ як складова 
соціального захисту. 
Тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених, ад’юнктів, 
слухачів, курсантів і 
студентів «Молодіжна 
військова наука у 
Київському 
національному 
університеті імені 
тараса Шевченка» (м. 
Київ, 25 квітня 2019). 
К.: ВІКНУ, 2019. С. 51-
52.
6. Автушенко І.Б. 
Масонство в Україні. 
Збірник матеріалів 77 
наукової конференції 
професорсько-



викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. К.: НТУ, 
2021. С. 379-380.
7. Автушенко І. Б. 
Партійно-державний 
контроль як засіб 
тоталітаризації 
культурної сфери 
УРСР в 1920-30-ті 
роки. Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ: 20 
років у статусі 
національного: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 2 березня 2021 
р.) /редкол.: В.В. 
Сокуренко (голова), 
Д.В. Швець (заст. 
голови), О.М. 
Бандурка та ін.; 
упоряд. В.А. Греченко; 
МВС України, Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. 
Харків: ХНУВС, 2021. 
С. 46-48.
8. Автушенко І., 
Автушенко О. 
Утвердження 
політичної етики 
лівого радикалізму в 
культурній творчості. 
The XI International 
Science Conference 
«Topical issues of 
modern science and 
education», March 11-
13, 2021, Tallinn, 
Estonia. С. 54-58.
9. Автушенко І. Б., 
Кузнецова Є. О. 
Архаїка і модерн у 
ментальності 
українського 
селянства на початку 
XX ст. Збірник 
матеріалів 77 наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. К.: НТУ, 
2021. С. 380.
38.14 
Студентка Кузнецова 
Єлизавета Олегівна 
гр. МН(ЛГ)-1-7 посіла 
перше місце на 
першому етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт на 
кращу наукову роботу 
студентів. Тема 
роботи: «Архаїка і 
модерн у ментальності 
українського 
селянства на початку 



XX ст.». Відповідно до 
наказу ректора №294 
від 3.06. 2021 року 
нагороджена 
Дипломом І ступеня 
студентів-авторів 
кращих наукових 
робіт. (LXXVІІ наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів НТУ).

153576 Концева 
Валентина 
Володимирів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
менеджменту, 
логістики та 

туризму

Диплом 
кандидата наук 

KД 061933, 
виданий 

11.06.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005407, 
виданий 

24.03.1994

39 ОКП 2 
Бухгалтерськи
й облік 
(загальна 
теорія)

Керівництво 
дисертації на здобуття 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04:
1. Іванчук Світлана 
Іванівна «Методичні 
основи оцінювання 
кризового стану 
автотранспортних 
підприємств та 
обгрунтування 
стратегій виходу з 
нього» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 21 жовтня 
2011 року, диплом ДК 
№ 004690 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 17.02.2012р. 
МОН, молоді та 
спорту України;
2. Макарова Тамара 
Володимирівна 
«Оцінювання 
соціально- 
економічної 
ефективності 
інтенсифікації 
транспортних потоків 
автомобілів регіону та 
механізм її 
забезпечення» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 24 травня 
2013 року, диплом ДК 
№ 017733  на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 21.11.2013р. 
МОН, молоді та 



спорту України;
3.Безуглий Артем 
Олександрович 
«Організаційно – 
економічний механізм 
забезпечення 
ефективності 
розподілу фінансових 
ресурсів в дорожньому 
господарстві» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   К 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 26 червня 
2015 року, диплом ДК 
№ 030715 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 
29.09.2015р. МОН 
України.
4. Печончик Тарас 
Іларіонович 
«Організаційно-
економічний механізм 
залучення додаткових 
джерел фінансування 
підприємств 
дорожнього 
господарства» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 27 квітня 
2021 року.
5, диплом  ДК 
№060726 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії 
від 29 червня 2021 р. 
МОН України.
Наявність публікацій:
1. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Зюзюн О.Ю. 
Методичні засади 
обліку розрахунків з 
працівниками 
В ІС «BAS 
БУХГАЛТЕРІЯ 
КОРП»// Економіка і 
суспільство. – Випуск 
Випуску № 32/2021 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/751 
 2. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 



податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12М.
 3. Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 
автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021
4. М.В. Поленкова, 
к.е.н., В. В. Концева, 
к.е.н., доцент, А.О. 
Безуглий, к.е.н. 
Особливості розподілу 
фінансових ресурсів 
державного 
дорожнього фонду // 
Науковий вісник 
Полісся № 2 (10), ч. 2, 
2017, стор. 111-117 
(Журнал 
зареєстровано, 
реферується та 
індексується у 
наступних 
міжнародних 
наукометричних базах 
даних, репозитаріях та 
пошукових системах: 
індекс цитування ESCI 
у Web of Science 
(Thomson Reuters)) – 
Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/nvp_chntu/article/vie
w/110085
5. PECHONCHYK, 
Taras I.; KONTSEVA, 
Valentyna V.; 
BEZUGLYI, Artem A. 
Improvement of the 
Organizational and 
Economic Mechanism 
of Financing in the 
Road Economy / 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, Vol 10 No 4 
(2019): JARLE Vol X 
Issue 4(42) Summer 
2019. – Режим 
доступу:  
journals.aserspublishin
g.eu/jarle/article/view/
4879
6. Хоменко І.О., 
Концева В.В., 
Безуглий А.О. 
Сучасний стан та 
особливості 
фінансування 
дорожгбої галузі / 
Науковий вісник 
Полісся № 4 (12), ч. 1, 
2017, стор. 201-205. – 
Режим доступу: 



123602-263241-1-
SM.pdf
7. Безуглий А.О., 
Концева В.В., Стасюк 
Б.О. Теоретичні 
аспекти визначення 
показника соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод 
// Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 11-19. – Режим 
доступу: 
http://dorogimosti.org.
ua/files/upload/18-
27.pdf
8. Концева В.В., 
Лук`яненко К.О.  
Теоретичні аспекти 
поняття управління 
витратами  
виробництва // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 103-109. – Режим 
доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/44/UKR.
htm
9. Концева В.В., Бойко 
Н.В., Саченко А.Ю. 
Аудит інвестиційних 
активів комерційного 
банку. Електронний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2020. No19-20. С. 117-
121. – Режим доступу: 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=7185&i=17
10. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Ткачук Т.І. Податкові 
різниці: 
документування, облік 
та звітність. Науково- 
виробничий журнал 
«Держава та регіони». 
Серія Економіка та 
підприємництво 2022 
р., Випуск №1 (124), с. 
109.
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1.  Навчально-
тренінговий центр 
«M.E.Doc». 
Навчальні курси по 
роботі з комп’ютерної 
програми «M.E.Doc»: 
модуль «Електронний 
документообіг», 
«Банківські рахунки», 
«Корпорація», 
«Зарплата», 
«Звітність».
Сертифікат:
Реєстраційний номер : 
НТУ001 від 30.05.2017  
(39 акад.год./1,3 
кредити ECTS).
2. Державне 
підприємство 



«Державний 
дорожній науково-
дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ»). 
Тема «Кошторисне 
ціноутворення в 
дорожньому 
господарстві», 21-23 
березня 2018р. Серія 
UA 018-002. (0,8 
кредити ECTS).
3.Міністерство освіти і 
науки НТУ Тема 
«Інтерактивна он-
лайн освіта: веб-
сервіси ,соціальні 
мережі», 19.11-19.12 
2019 р. Серія ТУ 
№020709 (108 
акад.год./3,6 
кредитиЕСТS)
4. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар), 
м. Люблін (Республіка 
Польща), в період з 
31.08. по 07.09.2020 р.
Тема: «The cloud 
storage service for the 
on-lain studying on the 
example of the Zoom 
platform».
Сертифікат про 
міжнародне 
підвищення 
кваліфікації ES 
№0921/2020 від 
07.09.2020 р.
(45 акад.год./1,5 
кредити ECTS).
4. Центр 
сертифікованого 
навчання «Проком» 
курс « Ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку в 
прикладному рішенні 
« Управління 
виробничим 
підприємством 8» 
Свідоцтво №CSO21-
020  від 26 березня 
2021 р.  
(54 акад.год./1,8 
кредити ECTS).
5. Prometheus курс « 
Критичне мислення 
для освітян» 
Сертифікат виданий 
01.04.2021р. (30 
акад.год./1кредит 
ECTS).
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: п.п.  
1,3,4,6,7, 8,12
38.1 
1. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Зюзюн О.Ю. 
Методичні засади 
обліку розрахунків з 
працівниками 
В ІС «BAS 
БУХГАЛТЕРІЯ 
КОРП»// Економіка і 
суспільство. – Випуск 
Випуску № 32/2021 
URL: 
https://economyandsoc



iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/751 
 2. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 
податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12М. 3. 
Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 
автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021
4. М.В. Поленкова, 
к.е.н., В. В. Концева, 
к.е.н., доцент, А.О. 
Безуглий, к.е.н. 
Особливості розподілу 
фінансових ресурсів 
державного 
дорожнього фонду // 
Науковий вісник 
Полісся № 2 (10), ч. 2, 
2017, стор. 111-117 
(Журнал 
зареєстровано, 
реферується та 
індексується у 
наступних 
міжнародних 
наукометричних базах 
даних, репозитаріях та 
пошукових системах: 
індекс цитування ESCI 
у Web of Science 
(Thomson Reuters)) – 
Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/nvp_chntu/article/vie
w/110085
5. PECHONCHYK, 
Taras I.; KONTSEVA, 
Valentyna V.; 
BEZUGLYI, Artem A. 
Improvement of the 
Organizational and 
Economic Mechanism 
of Financing in the 
Road Economy / 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, Vol 10 No 4 
(2019): JARLE Vol X 
Issue 4(42) Summer 
2019. – Режим 
доступу:  
journals.aserspublishin
g.eu/jarle/article/view/
4879
6. Хоменко І.О., 
Концева В.В., 
Безуглий А.О. 
Сучасний стан та 



особливості 
фінансування 
дорожгбої галузі / 
Науковий вісник 
Полісся № 4 (12), ч. 1, 
2017, стор. 201-205. – 
Режим доступу: 
123602-263241-1-
SM.pdf
7. Безуглий А.О., 
Концева В.В., Стасюк 
Б.О. Теоретичні 
аспекти визначення 
показника соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод 
// Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 11-19. – Режим 
доступу: 
http://dorogimosti.org.
ua/files/upload/18-
27.pdf
8. Концева В.В., 
Лук`яненко К.О.  
Теоретичні аспекти 
поняття управління 
витратами  
виробництва // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 103-109. – Режим 
доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/44/UKR.
htm
9. Концева В.В., Бойко 
Н.В., Саченко А.Ю. 
Аудит інвестиційних 
активів комерційного 
банку. Електронний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2020. No19-20. С. 117-
121. – Режим доступу: 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=7185&i=17
10. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Ткачук Т.І. Податкові 
різниці: 
документування, облік 
та звітність. Науково- 
виробничий журнал 
«Держава та регіони». 
Серія Економіка та 
підприємництво 2022 
р., Випуск №1 (124), с. 
109.
38. 3 
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2. Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 



Навч.метод.посіб./ За 
загальною редакцією 
проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 270 с. 
Розділ 2, с.29-63.
3. Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
фінансово-кредитної 
системи України. –
Монографія  – 
Полтава:ПП “Астрая», 
2021. – 86 с.
38.4
1. Методичні вказівки 
з дисципліни «Аудит» 
для студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
Укладачі: 
В.В.Концева, 
Н.В.Бойко. - К.:НТУ, 
2017.- 18с.
2. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
переддипломної 
практики для 
студентів напрямів 
підготовки: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Концева В.В., 
Бабич Л.М.,  
Горобінська І.В. – К.: 
НТУ, 2018. – 21 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальностей: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Концева В.В., 
Карлова І.О., 
Масалітіна В.В., 
Горобінська І.В. – К.: 
НТУ, 2018. – 22 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Фінансовий аналіз» 
для студентів  за 
напрямом підготовки 
071, 072 / Укл.: 
Концева В.В., 
Безуглий А.О., 
Назаренко Я.Я., Бойко 
Н.В. – К.: НТУ, 2018. – 
40с.
5. Методичні вказівки 
до виконання курсовоі 
роботи з дисципліни 
"Бухгалтерський 
облік" для студентів 
напряму підготовки 
072 "Фінанси, 
банківська справа та 
страхування". 
Укладачі: Концева 
В.В., Корольова О.І., 
Ткачук Т.І. - К. НТУ, 



2018. - 28с.
6. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Облік і аудит» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмнт» / Укл.: 
Концева В.В., Ткачук 
Т.І., Бойко Н.В., 
Безуглий А.О. – К.: 
НТУ, 2019. – 28с
7. Методичні вказівки 
з дисципліни «Аналіз 
банківської 
діяльності» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: В.В. 
Концева, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2021.
8. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Аналіз банківської 
діяльності» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: В.В. 
Концева, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2021.
9. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)» для першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
[Електронний ресурс]. 
Укладачі: В.В. 
Концева, Т.І. Ткачук. – 
К.:НТУ, 2021.
10. Методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Фінансовий облік 
активів» для першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
[Електронний ресурс].  
Укладачі: В.В. 
Концева, Т.І. Ткачук. – 
К.:НТУ, 2022
11. Робоча програма 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік (загальна 



теорія)» для студентів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
[Електронний ресурс]. 
Укладачі: В. В. 
Концева, Т.І. Ткачук: 
НТУ, 2021.
12. Робоча програма 
дисципліни 
«Фінансовий облік 
активів» для студентів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
[Електронний ресурс]. 
Укладачі: В. В. 
Концева, Т.І. Ткачук: 
НТУ, 2021
13. Робоча програма 
дисципліни 
«Документування 
господарських 
операцій суб’єктів 
господарювання» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
[Електронний ресурс]. 
Укладачі: В. В. 
Концева, Т.І. Ткачук: 
НТУ, 2021
38.6 
1. Керівництво 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
«Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами діяльності)»  
Печончик Тарас 
Іларіонович 
«Організаційно-
економічний механізм 
залучення додаткових 
джерел фінансування 
підприємств 
дорожнього 
господарства» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), диплом  
ДК №060726 на 
підставі рішення 
Атестаційної колегії 
від 29 червня 2021 р. 
МОН України
 2. Керівництво 
дисертації Стасюк 
Богдан 
Олександрович 
«Економічне 
оцінювання безпеки 



автомобільних доріг» 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 051 
«Економіка». 
Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.059.009 
(згідно наказу МОН 
від 13.10.2021р. 
№1099) у 
Національному 
транспортному 
університеті 23 
листопада 2021 року). 
Захист відбувся 23 
листопада 2021 р.
38.7 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.820.05 в 
Державному 
університеті 
інфраструктури та 
технологій МОН 
України, наказ МОН 
№ 358 від 15.03.2019 
р.
2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
кандидатської 
дисертації  Тюріної 
Марини Миколаївни « 
Механізм управління 
основними засобами в 
умовах ефективного  
податкового 
планування на 
транспортних 
підприємствах» за 
спеціальністю 
08.00.04, 2021р.
3. Член разової 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 26.059.010 
наказ МОН № 1099 
від 13.10.2021р.
38.8
1. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання Вісник НТУ ( 
економічний блок )- 
теперішній час
2. Виконання функції 
наукового керівника 
науково-дослідної 
роботи 0120U103278 
"Виконати аналіз та 
розробити методичні 
рекомендації щодо 
визначення 
фінансової 
спроможності 
дорожніх 
підприємств", 2020 р.
38.12
1. Концева В.В., 
Бельська О.Л. 
Значення об’єднаних 
територіальних 
громад у реформі 
децентралізації та 
функціонуванні 
Державного 
дорожнього фонду // 
Праці 75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 



і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
2. Концева В.В., 
Лук’яненко К.О. 
Формування витрат 
підприємства 
дорожньої галузі // 
Праці 75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
3. Концева В.В., 
Василець В.В. 
Напрями ефективного 
використання 
основних засобів 
підприєсства // Праці 
75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
4. Концева В.В., 
Остапенко І 
Організація аудиту 
витрат на 
виробництво// 
Інноваційні рішення  
в сучасній науці, освіті 
та практиці Матеріали 
І міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
17-18 листопада 2020 
р. (Електронне 
видання) Частина 1 
Київ – 2020,-с.193-195
6. Концева В.В., 
Ткачук Т.І., Сагало 
В.О. Проблеми 
економічного стану 
України в 2020 році та 
напрямки їх 
вирішення //  
Інноваційні рішення в 
сучасній науці, освіті 
та практиці: 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), Київ: НТУ, 
2020.
7.  Концева В.В., 
Ткачук Т.І., 
Уляницька В. 
Інновації фінансового 
ринку в Україні як 
перспектива 
економічного 
розвитку //  
Інноваційні рішення в 
сучасній науці, освіті 
та практиці: 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (наукове 
видання), Київ: НТУ, 



2020.
8.   Проф. Концева В. 
В., асистент Ткачук 
Т.І., студент Сагало 
В.О. Перспективи 
нового механізму 
сплати ПДФО //Праці 
77-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К., 
2021.

190408 Малінська 
Ганна 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
рік закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

Українська 
мова і 

література

28 ОКЗ 2 
Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Досвід практичної 
діяльності:
Викладач української 
мови з 01.07.1994 по 
31.08.2000 в 
Українському 
транспортному 
університеті.
З 01.09.2000 по 
теперішній час в 
Національному 
транспортному 
університеті
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1.НТУ, Центр 
підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки, 
удосконалення 
керівних працівників і 
спеціалістів НТУ, 
2020.
1.Веб-сервіси та 
онлайн  платформи 
для освітніх цілей.
2.Інформаційні 
системи організації 
хмарних відео 
конференцій під час 
дистанційного 
навчального процесу в 
синхронному режимі.
3.Інформаційна 
безпека в 
дистанційній освіті. 
20.10. – 24.11.2020.
Обсяг годин 105/3,5 
кредит.
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації  ТУ № 
020709  150000253-20 
від 20.11.2020

ІІ. НТУ, Центр 
підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки, 
удосконалення 
керівних працівників і 
спеціалістів НТУ, 
2017.
Огляд системи 
управління 
навчанням MOODLE 
НТУ. Створення 
загальної частини 
курсу СДО MOODLE . 
Створення тестів, 
отримання звітів 



активності. Основи 
роботи з хмарними 
сервісами зберігання 
даних. Використання 
системи управління 
навчанням  MOODLE 
та хмарних технологій 
в навчальному 
процесі. 10.03 – 
11.04.2017. Обсяг108 
год., 3,6 кредити.  
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації  ТУ № 
020709  15000029-17
Сертифікат 
ІІ Міжнародної 
наукової конференції 
«Соціально-
гуманітарні  
дослідження та 
інноваційна освітня 
діяльність». 26 – 27 
червня  2020року, 
м.Дніпро (16 годин).
Сертифікат І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет 
конференції 
«Інноваційні рішення 
в сучасній науці, освіті 
та практиці». 17 – 
18.11.2020. м.Київ. (12 
годин/ 0,4кредит.).
Сертифікат (С21 
№00159) ІІІ 
Міжнародної науково-
практ.
 конференц. «Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку». 26-
27.03.2021
м.Дніпро . Обсяг 
годин 15 акад.год./ 0,5 
кред. ECTS
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов:
пп.  4, 12, 14, 19
38.4
 1. Українська мова за 
професійним 
спрямуванням. 
Вправи та завдання 
для самостійної 
роботи студентів 
денної форми 
навчання 
спеціальностей: 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 051 
«Економіка», 081 
«Право», 015 
«Професійна освіта 
(транспорт), 133 
«Галузеве 
машинобудування»/ 
Укл. Малінська Г.Д.   
К.: НТУ, 2018.  56 с.
  2.Завдання до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Теорія і 
практика 
референтської 
діяльності» для 



студентів напряму 
підготовки 6.020105 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність» денної 
форми навчання/Укл. 
Малінська Г.Д. К.: 
НТУ, 2018.  28 с.
 3.Українська мова за 
професійним 
спрямуванням. 
Вправи та завдання 
для самостійної 
роботи студентів 
денної форми 
навчання 
спеціальностей: 152 
«Матеріалознавство»,  
153 «Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка»/ 
Укл..Малінська Г.Д.  
Київ: НТУ, 2020. 40 с.
 4.Методичні 
рекомендації до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів всіх 
спеціальностей 
Центру заочного та 
дистанційного 
навчання/Укл.Малінс
ька Г.Д.  К.: НТУ, 2021. 
52 с.
 5. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів заочної 
форми здобуття вищої 
освіти спеціальностей: 
275 «Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті), 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування»  Центру 
підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки, 
удосконалення 
керівних працівників і 
спеціалістів 
/Укл..Малінська Г.Д.  
К.: НТУ, 2021. 5
6. Українська мова за 
професійним 
спрямуванням. 
Вправи та завдання 
для самостійної 
роботи студентів 
денної форми 
здобуття вищої освіти 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»/ Укл. 
Малінська.  К.: НТУ, 
2021. 39 с.
38.12



1. Малінська 
Г.Д.Мовний чинник в 
розбудові української 
держави/ 
О.М.Ковальська, 
Г.Д.Малінська//Украї
на ХХІ століття: 
тенденції та 
перспективи 
розвитку:Матеріали 
ХХ Всеукраїнської 
наук.-прак.конф.  К.: 
Європейський ун-т, 
2019.  С.156.
 2. Малінська Г.Д. 
Територіальна й 
соціальна 
диференціація мови . 
LХХV наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. К. : НТУ, 
2019.  С.474.
3. Малінська Г.Д. 
Формування та 
розвиток духовних 
цінностей 
українського 
суспільства як 
складової 
гуманітарної політики 
держави / 
С.Д.Уреньова,
Г.Д.Малінська//Іннов
аційні рішення в 
сучасній науці, освіті 
та практиці. 
Матеріали І 
Міжнародної наук.-
прак. інтернет-конф.  
17-18 листопада 
2020р.:у 2 ч. К.: НТУ, 
2020. Ч. 2. 288 с. 
С.168-171.
4. Малінська Г.Д. 
Становлення 
української технічної 
термінології (на 
матеріалі дорожньо-
будівельної 
термінології// 
Соціально-гуманітарні 
дослідження та
інноваційна освітня 
діяльність. Матеріали 
ІІ Міжнародної 
наук.конф. 26-27 
червня 2020р., 
м.Дніпро /Наук.ред 
.О.Ю.Висоцький. 
Дніпро: ПД 
«Охотнік», 2020.  
С.168-170.
 5.  Малінська Г.Д. 
Шляхи розвитку 
економічно-правової 
термінології кінця 
ХІХ - початку ХХ 
століть// Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи розвитку. 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної 
наук.конф. 26-27 



березня  2021р., 
м.Дніпро. Частина ІІ. 
/Наук.ред 
.О.Ю.Висоцький. 
Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2021.  
С.214-216.
  6. Автор рубрики «Бо 
то не просто мова, 
звуки» Газета 
Національного 
транспортного 
університету 
«Автодорожник». 
Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
КУ № 105. 
Малінська Г.Д. 
Шевченківські дні // 
Автодорожник. - 2019. 
-  №4 (612).  С.6-7.
Малінська Г.Д. Бо то 
не просто мова, 
звуки// 
Автодорожник. -2019. 
-№5 (613) . С.8.
Малінська Г.Д. Бо то 
не просто мова, 
звуки// 
Автодорожник. - 2019. 
- №10 (618).   С. 10.
Малінська Г.Д. День 
української 
писемності та мови// 
Автодорожник. -2020. 
- № 6-7 (624-625).  С.8 
– 9.
Малінська Г.Д. 
Виховання в родині 
Косачів-
Драгоманових// 
Автодорожник. - 2021. 
- №1-3 (626 -628).  С. 
4.
38.14
Керівництво 
студентами, які 
зайняли 1 місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
1. Семенюк  Марія 
Ігорівна «Розвиток 
діловодства на 
території України» 
(ДЗ-ІІ-1). Зайняла 1 
місце на 74 науковій 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників  
відокремлених 
структурних 
підрозділів НТУ. 
Протокол № 12 від 
17.05.2018. 
Розвиток діловодства 
на території України/ 
Малінська 
Г.Д.,Семенюк 
М.І.//LXXIV наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників  
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету: тези 



доповідей. – Київ: 
НТУ, 2018.  С.436.
2.Кондратюк Сніжана 
Олександрівна. 
Фольклористична 
діяльність 
М.В.Лисенка» (ОА-І-1) 
). Зайняла 1 місце на 
75 науковій 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників  
відокремлених 
структурних 
підрозділів НТУ. 
Протокол № 10 від 
22.05.2019.
Фольклористична 
діяльність 
М.В.Лисенка . 
Малінська 
Г.Д.,Кондратюк 
С.О.//LXXV наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників  
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету: тези 
доповідей. – Київ: 
НТУ, 2019.   С.475.
3.Семенченко Наталія  
Олександрівна 
«Вплив родини на 
формування 
світогляду Лесі 
Українки» (ФТ-І-1).  
Зайняла 1 місце на 77 
науковій конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників  
відокремлених 
структурних 
підрозділів НТУ. 
Протокол №  10 від 
13.05.2021.
Вплив родини на 
формування 
світогляду Лесі 
Українки. Малінська 
Г.Д., Семенченко 
Н.О.// LXXVІІ 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та працівників  
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету: тези 
доповідей.  Київ: НТУ, 
2021. С.381. 
38.19
Член Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українська асоціація 
когнітивної 
лінгвістики і поетики» 
(УАКЛіП).

153412 Гошовська Доцент, Факультет Диплом 27 ОКП 18  Досвід професійної 



Валентина 
Василівна

Основне 
місце 
роботи

менеджменту, 
логістики та 

туризму

магістра, 
Український 

транспортний 
університет, 

рік закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
історія та 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 067045, 
виданий 

23.02.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036159, 
виданий 

10.10.2013

Інформаційні 
системи і 
технології в 
обліку і 
оподаткуванні

діяльності:
 з 2019 р. Головний 
бухгалтер ІП «Агро-
Вільд Україна»
2019 р.-2021 р. – 
Голова Державної 
екзаменаційної комісії 
по захисту дипломних 
робіт в 
Білоцерківській філії 
МАУП
З 2021 р. – головний 
аудитор та член 
проектної групи ТОВ 
«Найда-Консалтинг» 
та групи компаній 
«Лабораторія 01» 
(ТОВ «ЛАБ 01»).
Наявність публікацій:
1) Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Зюзюн О.Ю. 
Методичні засади 
обліку розрахунків з 
працівниками 
В ІС «BAS 
БУХГАЛТЕРІЯ 
КОРП»// Економіка і 
суспільство. – Випуск 
Випуску № 32/2021 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/751 
2) Гошовська В.В., 
Наконечна С.А., 
Масалітіна В.В. 
Визнання витрат та їх 
аудит при спрощеній 
системі 
оподаткування// 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. - Випуск 
38/2021. – С.26-32.
3) Бойко С.В., 
Гошовська В.В., 
Масалітіна В.В. 
Боргове 
навантаження на 
державний бюджет: 
довгострокові тренди 
та структурні 
асиметрії видатків // 
Проблеми економіки. 
– Харків: Видавничий 
Дім «ІНЖЕК», 2020. – 
Вип. №1(43). – Режим 
доступу: 
https://doi.org/10.3298
3/2222-0712-2020-1-
241-249
4) Гошовська В.В., 
Бойко Н.В., 
Наконечна С.А. 
Особливості 
проведення аудиту 
валютних операцій 
підприємств, що 
підлягають 
фінансовому 
моніторингу. 
Науково-практичний 
журнал 
"Причорноморські 
економічні студії" 
Випуск 55-2. 2020 – 
С.46-52. – Режим 
доступу: 
http://bses.in.ua/journ



als/2020/55_2_2020/2
.pdf
5) Бойко С.В., 
Гошовська В.В., Бойко 
Н.В. Волатильність 
бюджетного 
фінансування 
дорожнього 
господарства в Україні 
/ С.В. Бойко, В.В. 
Гошовська, Н.В. 
Бойко // Modern 
Economics. – 2019. - 
No14. – С. 26-32. – 
Режим доступу: 
https://chmnu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2019/
07/Bojko-S.-V.-
Goshovska-V.-V.-
Bojko-N.-V.pdf
6) Турпак Т.Г., 
Гошовська В.В., 
Корольова О.І. 
Державне 
регулювання 
інвестиційної 
привабливості 
України // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 142-151. – Режим 
доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/44/142.p
df
7) Бойко С.В., 
Гошовська В.В. 
Горизонтальне 
вирівнювання 
місцевих бюджетів 
Причорноморського 
регіону: емпірична 
оцінка / С.В. Бойко, 
В.В. Гошовська // 
Науково-практичний 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». – 
2019. – Вип. 37. – С. 
179-186. – Режим 
доступу: 
http://bses.in.ua/journ
als/2019/37_2019/35.p
df
8) Бойко С.В., 
Гошовська В.В., 
Гнатенко О.А. 
Горизонтальне 
вирівнювання 
обласних бюджетів 
України в умовах 
децентралізації / С.В. 
Бойко, В.В. 
Гошовська, О.А. 
Гнатенко // 
ModernEconomics. – 
2019. - №13 (2019). – 
С. 25-32. – Режим 
доступу: 
https://modecon.mnau.
edu.ua/horizontal-
equalization-of-
regional-budgets/
9) Корольова О.І., 
Турпак Т.Г., 
Гошовська В.В. 
Контролінг як 
інструмент управління 



виробництвом // 
Вісник НТУ: Науково-
технічний збірник. – 
К: НТУ, 2020. – Вип. 
№2 (47). – Режим 
доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/47/131.p
df
10) Бойко С.В., 
Гошовська В.В., 
Масалітіна В.В. 
Прагматика 
податкової 
компоненти 
фінансування 
дорожнього 
господарства в Україні 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – К: НАУ, 
2019. – Вип. 2(70). – 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.3278
2/2520-2200/2019-2-
35
11. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Ткачук Т.І. Податкові 
різниці: 
документування, облік 
та звітність. Науково- 
виробничий журнал 
«Держава та регіони». 
Серія Економіка та 
підприємництво 2022 
р., Випуск №1 (124), с. 
109.
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1. НТУ ЦПК 
«Технології та 
інструменти 
професійної 
діяльності в умовах 
цифрової 
трансформації освіти» 
Свідоцтво ТУ 020709 
15000116-21 від 
29.12.2021 (105 
акад.год./3.5 ECTS 
credits)
2. НТУ, Інститут 
економіки і бізнесу та 
транспорті
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
№0207709 15000210-
19 Тема: 
«Інтерактивна он-
лайн освіта: веб-
сервіси, гіпермедія, 
соціальні мережі» 
19.12.2019
(108 акад.год./3,6 
ECTS credits)
3. Науково-
практичний семінар 
«Юридичні та 
фінансові аспекти в 
дорожньому 
господарстві» 
сертифікат UA 021-611 
18 (32 акад.год./1 
ECTS credits)
Відповідає таким 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов:
пп. 1, 2, 3, 4, 12, 19, 20



38.1
 1. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Ткачук Т.І. Податкові 
різниці: 
документування, облік 
та звітність. Науково- 
виробничий журнал 
«Держава та регіони». 
Серія Економіка та 
підприємництво 2022 
р., Випуск №1 (124), с. 
109.
2. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Зюзюн О.Ю. 
Методичні засади 
обліку розрахунків з 
працівниками 
В ІС «BAS 
БУХГАЛТЕРІЯ 
КОРП»// Економіка і 
суспільство. – Випуск 
Випуску № 32/2021 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/751 
3. Гошовська В.В., 
Наконечна С.А., 
Масалітіна В.В. 
Визнання витрат та їх 
аудит при спрощеній 
системі 
оподаткування// 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. - Випуск 
38/2021. – С.26-32.
4. Бойко С.В., 
Гошовська В.В., 
Масалітіна В.В. 
Боргове 
навантаження на 
державний бюджет: 
довгострокові тренди 
та структурні 
асиметрії видатків // 
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формулювання та 
реалізації монетарної 
політики";
5. НТУ, Інститут 
економіки і бізнесу та 
транспорті
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
№0207709 15000210-
19 Тема: 
«Інтерактивна он-
лайн освіта: веб-
сервіси, гіпермедія, 
соціальні мережі» 
19.12.2019;
6. Coursera, Certificate 
«Moral Foundations of 
Politics» Coursera,  
Verify at 
coursera.org/verif 
y/G6K4PLHKT577 від 



27.07.2020;
7. Coursera, Certificate 
«Introduction to 
Psychology» Coursera, 
Verify at 
coursera.org/verif 
y/D8T6JFR5LBTP від 
12.10.2020;
8. Сертифікат про 
проходження 
навчального курсу в 
ВУМ online 
«Академічна 
доброчесність в 
університеті».  
Реєстраційний номер 
054305 від 13.05.2021; 
9. НБУ Сертифікат 
«Практичні аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики» 12-13 
листопада 2020 року;  
10. НБУ Сертифікат 
«Практичні аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики» 27-28 
травня 2021 року,  
НБУ.
11. Clarivate. «Нові 
дані, метрики та 
інтерфейс у Journal 
Citation Reports», 7 
вересня 221 року.
12. BrightTALK. 
Certificate «5 
особливостей 
ScienceDirect, які 
допомогуть Вам 
шукати швидше», 30 
вересня 2021 року.
13. BrightTALK. 
Certificate 
«ScienceDirect – все 
про журнали», 7 
жовтня 2021 року.
14. BigTime. 
Сертифікат про участь 
у семінарі «Як 
«сподобатись» 
авторитетному 
міжнародному 
видавництву», 12 
жовтня 2021 року.
15. BrightTALK. 
Certificate «3 
ефективних способи 
знаходити літературу 
в Scopus»,16 грудня 
2021
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: пп. 
1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 
19
38.1
1. Жулин О.В. 
Порицька А.О. 
Формування моделі 
інклюзивного 
зростання і розвитку 
України // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. − К. : НТУ, 
2020. − Вип. 2 (47). – 
С. 115 – 123. 



http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/47/115.p
df
2. Жулин О. В., 
Зеленюк-Джунь Л. В. 
Управління 
фінансовими 
ресурсами 
комунальних 
підприємств і 
перспективи їх 
розвитку // БІЗНЕС-
ІНФОРМ. – Х.: № 7 
’2020 р. (510). – С. 174 
– 180. 
https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2020-7-
174-180
3. Жулин О.В. Теорія 
спіральної динаміки 
як інструмент 
інклюзивного 
розвитку  України /   
О.В. Жулин // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. – К. : НТУ, 
2021. – С. 72– 84. 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/49/072-
083.pdf
4. Жулин О.В., 
Назаренко Я.Я., 
Теслюк Н.П., 
Вербицька А.І. 
Недержавні пенсійні 
фонди в Україні: 
проблеми та 
перспективи розвитку. 
// БІЗНЕС-ІНФОРМ. 
– Х.: № 6 ’2021 р. – С. 
213 – 218. 
https://www.business-
inform.net/export_pdf/
business-inform-2021-
6_0-pages-213_218.pdf 
https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2021-6-
213-218
7. Жулин О.В., 
Назаренко Я.Я., 
Теслюк Н.П., Штурко 
В.В. Лізингові послуги 
як інструмент 
інноваційного 
розвитку підприємств 
// БІЗНЕС-ІНФОРМ. 
– Х.: № 7 ’2021 р. – С. 
195 – 
201.https://doi.org/10.
32983/2222-4459-
2021-7-195-201
8. Жулин О.В., 
Назаренко Я.Я., 
Теслюк Н.П., Куімова 
А.В. Аналіз розвитку 
криптовалют на 
віртуальному ринку 
фінансових послуг // 
Ефективна економіка. 
2021. № 7. – С. 213 – 
218.
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/7_20
21/77.pdf DOI: 
10.32702/2307-2105-
2021.7.75
9. Жулин О.В. 



Удосконалення ринку 
фінансових послуг в 
контексті 
забезпечення 
фінансової інклюзії // 
БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 
Х.: № 8 ’2021 р. С. 127 
– 134. 
https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2021-8-
127-134
38.3
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
38. 4
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з курсу 
«Фінансовий ринок» 
(укладачі: д.е.н., 
проф. А.В. Базилюк, 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин) для студентів 
першого (освітньо-
наукового) рівня 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». – К.: 
НТУ, 2020.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з курсу "Ринок 
фінансових послуг" 
(укладачі: д.е.н., 
проф. А.В. Базилюк, 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин) для студентів  
другого (освітньо-
наукового) рівня 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». – К.: 
НТУ, 2020.
3. Навчально-
методичні матеріали  
з дисципліни 
«Поведінкові 
фінанси» (укладач 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин) для студентів 
другого (освітньо-
наукового) рівня 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування». – К.: 
НТУ, 2020. 
4. Практикум з 
дисципліни «Фінанси, 
гроші і кредит» 
(укладачі: д.е.н., 
проф. А.В. Базилюк, 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин, к.е.н., доц. 
Теслюк Н.П., ст.викл. 
Горобінська І.В., 
ст.викл. Наконечна 
С.А.) для студентів 
першого (освітньо-
наукового) рівня 



спеціальності 051 
«Економіка». – К.: 
НТУ, 2020.
5. Практикум з 
дисципліни «Фінанси, 
гроші і кредит» 
(укладачі: д.е.н., 
проф. А.В. Базилюк, 
к.е.н., доц. О.В. 
Жулин, к.е.н., доц. 
Теслюк Н.П., ст.викл. 
Горобінська І.В., 
ст.викл. Левковець 
Н.П.) для студентів 
першого (освітньо-
наукового) рівня 
спеціальності 073 
«Менеджмент». – К.: 
НТУ, 2020.
6. Навчально-
методичні матеріали  
з дисципліни   
"Іноваційний 
розвиток фінансової 
системи» (укладачі: 
д.е.н., проф. А.В. 
Базилюк, к.е.н., доц. 
О.В. Жулин, к.е.н., 
доц. Теслюк Н.П.) для 
студентів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня спеціальності 
073 "Менеджмент". – 
К.: НТУ, 2020.
38.8 
1. Науковий керівник 
(наставник) команди 
студентів щодо 
виконання наукового 
проекту 
Національного банку 
України "Монетарна 
політика: виклик НБУ 
університетам" NBU 
University Challenge у 
2019, 2020, 2021 році.
38. 10 
Викладала лекції з 
публічних фінансів 
англійською мовою у 
Румунії в університеті 
Pitesti 31.03-6.04. 2018 
р. у рамках проекту 
Європейського Союзу 
ERASMUS+, «K1. 
Кредитна 
мобільність», що 
підтверджено 
відповідним 
міжнародним 
сертифікатом 
ERASMUS.
38.12
1. Жулин О.В. 
Оцінювання 
можливостей і загроз 
четвертої промислової 
революціїї на 
розвиток 
транспортної системи 
України // Праці 73-
тьої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2017.
2. Жулин О.В. 



Інклюзивна модель 
економічного 
розвитку // Праці 74-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2018.
3. Жулин О.В. 
Світовий досвід 
розвитку сучасної 
автодорожньої 
інфраструктури / 
Матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Автомобільний 
транспорт та 
інфраструктура»: 
Матеріали 1 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
26 – 28  квітня 2018 
року). − К.: НУБіП. – 
Режим доступу: 
nubip.edu.ua › node
4. Жулин О.В. 
Формування 
фінансових моделей з 
урахуванням 
поведінкових ефектів 
та евристик // Праці 
75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
5. Жулин О.В., 
Вовненко Ю.О. Моделі 
ухилення від 
оподаткування в 
Україні та створення 
передумов для 
неефективності їх 
використання // 
Праці 74-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2018.
6. Жулин О.В., 
Шапошник Н.М. 
Механізм 
ефективного 
управління 
заборгованістю 
підприємства // Праці 
75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
7. Жулин О.В. 
Фінансова інклюзія як 
драйвер економічного 



зростання // Праці 76-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2020.
8. Жулин О.В., 
Порицька А.О. 
Формування моделі 
інклюзивного 
зростання і розвитку 
України // Праці 76-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2020.
9. Жулин О.В., 
Адрусенко М. М. 
Передумови 
економічного 
зростання України // 
Праці 76-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2020.
10. Жулин О.В., 
Нагорнюк А.О. 
Фінансова безпека 
підприємства // Праці 
76-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2020.
11. Жулин О.В. 
Фінансове 
забезпечення 
соціальної інклюзії  // 
NEW ECONOMICS: 
матеріали 
Міжнародного 
наукового форуму 
«NEW ECONOMICS – 
2019» (м. Київ, 14-15 
листопада 2019 р.): в 
2-х томах. Т. 1; НАН 
України, Ін-т 
економіки пром-сті. 
Київ, 2019. - 170 - 174 
с.
https://drive.google.co
m/file/d/1uYlkQDHU-
el4BN4ACK2jxQbr1AVy
mkfn/view
15. Жулин О.В. 
Транспортна інклюзія 
як складова соціальної  
інклюзії // 
Автомобільний 
транспорт та 
інфраструктура: ІІІ 
Міжнародна 
науковопрактична 



конференція, м. Київ, 
Україна, 23–26 квітня 
2020 року: тези 
конференції. Київ. 
2020. – 175 – 177 с. 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u132/z
birnik_tez_ati_2020_0
.pdf
16. Жулин О.В. 
Транспортна інклюзія 
паркувального 
простору міст // 
Автомобільний 
транспорт та 
інфраструктура: ІV 
Міжнародна 
науковопрактична 
конференція, м. Київ, 
Україна, 21–23 квітня 
2020 року: тези 
конференції. Київ. 
2021. – 196 – 199 с. 
https://nubip.edu.ua/si
tes/default/files/u132/z
birnik_tez_ati_2020_0
.pdf
17. Жулин О.В., 
Масибут О.В. 
Особливості 
функціонування 
інститутів спільного 
інвестування в Україні 
// Праці 77-тої 
наукової конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021.
18. Жулин О.В., 
Зеленюк-Джунь Л.В. 
Механізм фінансового 
забезпечення 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу (ДТК) на 
засадах соціальної 
відповідальності // 
Праці 77-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021.
19. Жулин О.В., 
Король А.В. Фіскальна 
політика в реалізації 
завдань економічного 
розвитку підприємств 
// Праці 77-тої 
наукової конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021.
20. Жулин О.В., 
Король А.В. Фіскальна 
політика в реалізації 
завдань економічного 
розвитку підприємств 
// Праці 77-тої 



наукової конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021.
21. Жулин О.В., 
Уляницька В.О. 
Монетарна політика 
Національного банку 
України в умовах 
COVID-19 // Праці 77-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021.
22. Жулин О.В. 
Формування моделі 
соціально-
економічного 
розвитку України в 
умовах COVID-19 з 
урахуванням 
поведінкових 
евристик // Праці 77-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021.
23. Жулин О.В., 
Гуцалюк О.І. 
Управління та 
адміністрування в 
умовах протидії 
гібридним загрозам 
національній безпеці 
//  ІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція, м. Київ, 
Україна, 7 грудня 2021 
року: тези 
конференції. Київ. 
2021. 
38.13
Викладала 
англійською мовою 
дисципліни: "Finance, 
money and credit" (64 
аудиторних годин) у 
2019 – 2020 н.р.
38.14
1. Робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінанси» (Протокол 
Ради факультету 
менеджменту, 
логістики та туризму 
№ 5 від 30.01.2018р.)
2. Керівник наукової 
роботи дипломантки 
ІІ ступеню у номінації 
«Кращі наукові 
роботи здобувачів 
вищої освіти» 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 



робіт «Соціально 
відповідальне ведення 
бізнесу – складова 
сталого розвитку» з 
нагоди 30-ї річниці 
Незалежності 
України. Київ, 2021.
38.19
Член Громадської 
організація 
«Професійна 
організація аудиторів, 
бухгалтерів та 
викладачів ОКД» від 
04.02.2022 р.

153576 Концева 
Валентина 
Володимирів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
менеджменту, 
логістики та 

туризму

Диплом 
кандидата наук 

KД 061933, 
виданий 

11.06.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005407, 
виданий 

24.03.1994

39 ОКП 6 
Фінансовий 
облік активів

Керівництво 
дисертації на здобуття 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04:
1. Іванчук Світлана 
Іванівна «Методичні 
основи оцінювання 
кризового стану 
автотранспортних 
підприємств та 
обгрунтування 
стратегій виходу з 
нього» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 21 жовтня 
2011 року, диплом ДК 
№ 004690 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 17.02.2012р. 
МОН, молоді та 
спорту України;
2. Макарова Тамара 
Володимирівна 
«Оцінювання 
соціально- 
економічної 
ефективності 
інтенсифікації 
транспортних потоків 
автомобілів регіону та 
механізм її 
забезпечення» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 24 травня 
2013 року, диплом ДК 
№ 017733  на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 21.11.2013р. 
МОН, молоді та 



спорту України;
3.Безуглий Артем 
Олександрович 
«Організаційно – 
економічний механізм 
забезпечення 
ефективності 
розподілу фінансових 
ресурсів в дорожньому 
господарстві» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   К 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 26 червня 
2015 року, диплом ДК 
№ 030715 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 
29.09.2015р. МОН 
України.
4. Печончик Тарас 
Іларіонович 
«Організаційно-
економічний механізм 
залучення додаткових 
джерел фінансування 
підприємств 
дорожнього 
господарства» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада   Д 26.059.04 у 
Національному 
транспортному 
університеті 27 квітня 
2021 року.
5, диплом  ДК 
№060726 на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії 
від 29 червня 2021 р. 
МОН України.
Наявність публікацій:
1. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Зюзюн О.Ю. 
Методичні засади 
обліку розрахунків з 
працівниками 
В ІС «BAS 
БУХГАЛТЕРІЯ 
КОРП»// Економіка і 
суспільство. – Випуск 
Випуску № 32/2021 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/751 
 2. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 



податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12М.
 3. Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 
автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021
4. М.В. Поленкова, 
к.е.н., В. В. Концева, 
к.е.н., доцент, А.О. 
Безуглий, к.е.н. 
Особливості розподілу 
фінансових ресурсів 
державного 
дорожнього фонду // 
Науковий вісник 
Полісся № 2 (10), ч. 2, 
2017, стор. 111-117 
(Журнал 
зареєстровано, 
реферується та 
індексується у 
наступних 
міжнародних 
наукометричних базах 
даних, репозитаріях та 
пошукових системах: 
індекс цитування ESCI 
у Web of Science 
(Thomson Reuters)) – 
Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/nvp_chntu/article/vie
w/110085
5. PECHONCHYK, 
Taras I.; KONTSEVA, 
Valentyna V.; 
BEZUGLYI, Artem A. 
Improvement of the 
Organizational and 
Economic Mechanism 
of Financing in the 
Road Economy / 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, Vol 10 No 4 
(2019): JARLE Vol X 
Issue 4(42) Summer 
2019. – Режим 
доступу:  
journals.aserspublishin
g.eu/jarle/article/view/
4879
6. Хоменко І.О., 
Концева В.В., 
Безуглий А.О. 
Сучасний стан та 
особливості 
фінансування 
дорожгбої галузі / 
Науковий вісник 
Полісся № 4 (12), ч. 1, 
2017, стор. 201-205. – 
Режим доступу: 



123602-263241-1-
SM.pdf
7. Безуглий А.О., 
Концева В.В., Стасюк 
Б.О. Теоретичні 
аспекти визначення 
показника соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод 
// Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 11-19. – Режим 
доступу: 
http://dorogimosti.org.
ua/files/upload/18-
27.pdf
8. Концева В.В., 
Лук`яненко К.О.  
Теоретичні аспекти 
поняття управління 
витратами  
виробництва // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 103-109. – Режим 
доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/44/UKR.
htm
9. Концева В.В., Бойко 
Н.В., Саченко А.Ю. 
Аудит інвестиційних 
активів комерційного 
банку. Електронний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2020. No19-20. С. 117-
121. – Режим доступу: 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=7185&i=17
10. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Ткачук Т.І. Податкові 
різниці: 
документування, облік 
та звітність. Науково- 
виробничий журнал 
«Держава та регіони». 
Серія Економіка та 
підприємництво 2022 
р., Випуск №1 (124), с. 
109.
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1.  Навчально-
тренінговий центр 
«M.E.Doc». Навчальні 
курси по роботі з 
комп’ютерної 
програми «M.E.Doc»: 
модуль «Електронний 
документообіг», 
«Банківські рахунки», 
«Корпорація», 
«Зарплата», 
«Звітність».
Сертифікат:Реєстраці
йний номер : НТУ001 
від 30.05.2017 
(39 акад.год./1,3 
кредити ECTS).
2. Державне 
підприємство 



«Державний 
дорожній науково-
дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ»). 
Тема «Кошторисне 
ціноутворення в 
дорожньому 
господарстві», 21-23 
березня 2018р. Серія 
UA 018-002. (0,8 
кредити ECTS).
3.Міністерство освіти і 
науки НТУ Тема 
«Інтерактивна он-
лайн освіта: веб-
сервіси ,соціальні 
мережі», 19.11-19.12 
2019 р. Серія ТУ 
№020709 (108 
акад.год./3,6 
кредитиЕСТS)
4. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар), 
м. Люблін (Республіка 
Польща), в період з 
31.08. по 07.09.2020 р.
Тема: «The cloud 
storage service for the 
on-lain studying on the 
example of the Zoom 
platform».
Сертифікат про 
міжнародне 
підвищення 
кваліфікації ES 
№0921/2020 від 
07.09.2020 р.
(45 акад.год./1,5 
кредити ECTS).
4. Центр 
сертифікованого 
навчання «Проком» 
курс « Ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку в 
прикладному рішенні 
« Управління 
виробничим 
підприємством 8» 
Свідоцтво №CSO21-
020  від 26 березня 
2021 р.  
(54 акад.год./1,8 
кредити ECTS).
5. Prometheus курс « 
Критичне мислення 
для освітян» 
Сертифікат виданий 
01.04.2021р. (30 
акад.год./1кредит 
ECTS).
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: п.п.  
1,3,4,6,7, 8,12
38.1 
1. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Зюзюн О.Ю. 
Методичні засади 
обліку розрахунків з 
працівниками 
В ІС «BAS 
БУХГАЛТЕРІЯ 
КОРП»// Економіка і 
суспільство. – Випуск 
Випуску № 32/2021 
URL: 
https://economyandsoc



iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/751 
 2. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 
податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12М. 3. 
Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 
автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021
4. М.В. Поленкова, 
к.е.н., В. В. Концева, 
к.е.н., доцент, А.О. 
Безуглий, к.е.н. 
Особливості розподілу 
фінансових ресурсів 
державного 
дорожнього фонду // 
Науковий вісник 
Полісся № 2 (10), ч. 2, 
2017, стор. 111-117 
(Журнал 
зареєстровано, 
реферується та 
індексується у 
наступних 
міжнародних 
наукометричних базах 
даних, репозитаріях та 
пошукових системах: 
індекс цитування ESCI 
у Web of Science 
(Thomson Reuters)) – 
Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/nvp_chntu/article/vie
w/110085
5. PECHONCHYK, 
Taras I.; KONTSEVA, 
Valentyna V.; 
BEZUGLYI, Artem A. 
Improvement of the 
Organizational and 
Economic Mechanism 
of Financing in the 
Road Economy / 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, Vol 10 No 4 
(2019): JARLE Vol X 
Issue 4(42) Summer 
2019. – Режим 
доступу:  
journals.aserspublishin
g.eu/jarle/article/view/
4879
6. Хоменко І.О., 
Концева В.В., 
Безуглий А.О. 
Сучасний стан та 



особливості 
фінансування 
дорожгбої галузі / 
Науковий вісник 
Полісся № 4 (12), ч. 1, 
2017, стор. 201-205. – 
Режим доступу: 
123602-263241-1-
SM.pdf
7. Безуглий А.О., 
Концева В.В., Стасюк 
Б.О. Теоретичні 
аспекти визначення 
показника соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод 
// Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 11-19. – Режим 
доступу: 
http://dorogimosti.org.
ua/files/upload/18-
27.pdf
8. Концева В.В., 
Лук`яненко К.О.  
Теоретичні аспекти 
поняття управління 
витратами  
виробництва // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 103-109. – Режим 
доступу: 
http://publications.ntu.
edu.ua/visnyk/44/UKR.
htm
9. Концева В.В., Бойко 
Н.В., Саченко А.Ю. 
Аудит інвестиційних 
активів комерційного 
банку. Електронний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2020. No19-20. С. 117-
121. – Режим доступу: 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=7185&i=17
10. Концева В.В., 
Гошовська В.В., 
Ткачук Т.І. Податкові 
різниці: 
документування, облік 
та звітність. Науково- 
виробничий журнал 
«Держава та регіони». 
Серія Економіка та 
підприємництво 2022 
р., Випуск №1 (124), с. 
109.38. 3 
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2. Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 
Навч.метод.посіб./ За 



загальною редакцією 
проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2021. – 270 с 
Розділ 2, с.29-63.
2. Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
фінансово-кредитної 
системи України. –
Монографія  – 
Полтава:ПП “Астрая», 
2021. – 86 с.
38.4
1. Методичні вказівки 
з дисципліни «Аудит» 
для студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
Укладачі: 
В.В.Концева, 
Н.В.Бойко. - К.:НТУ, 
2017.- 18с.
2. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
переддипломної 
практики для 
студентів напрямів 
підготовки: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Концева В.В., 
Бабич Л.М.,  
Горобінська І.В. – К.: 
НТУ, 2018. – 21 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальностей: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Концева В.В., 
Карлова І.О., 
Масалітіна В.В., 
Горобінська І.В. – К.: 
НТУ, 2018. – 22 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Фінансовий аналіз» 
для студентів  за 
напрямом підготовки 
071, 072 / Укл.: 
Концева В.В., 
Безуглий А.О., 
Назаренко Я.Я., Бойко 
Н.В. – К.: НТУ, 2018. – 
40с.
5. Методичні вказівки 
до виконання курсовоі 
роботи з дисципліни 
"Бухгалтерський 
облік" для студентів 
напряму підготовки 
072 "Фінанси, 
банківська справа та 
страхування". 
Укладачі: Концева 
В.В., Корольова О.І., 
Ткачук Т.І. - К. НТУ, 
2018. - 28с.



6. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Облік і аудит» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмнт» / Укл.: 
Концева В.В., Ткачук 
Т.І., Бойко Н.В., 
Безуглий А.О. – К.: 
НТУ, 2019. – 28с
7. Методичні вказівки 
з дисципліни «Аналіз 
банківської 
діяльності» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: В.В. 
Концева, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2021.
8. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Аналіз банківської 
діяльності» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: В.В. 
Концева, 
І.В.Горобінська. – 
К.:НТУ, 2021.
9. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
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«Промінь» 2001 р. по 
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Гошовська В. В., 
Масалітіна В. В. 
Боргове 
навантаження на 
державний бюджет: 
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університету. – К., 
2018.
2. Чеснакова Л.С., 
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7. Масалітіна В.В. 
Сучасні проблеми 
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Національного 
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Особливості системи 
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конференції 
професорсько-
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складання фінансової 
звітності фінансового 
сектора у форматі 
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наукової конференції 
професорсько-
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Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021. 
10. Масалітіна В.В., 
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Національного 
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економічна наукова 
рада» № 1568 від 
22.12.2021р.

202767 Карлова 
Ірина 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
менеджменту, 
логістики та 

туризму

Диплом 
магістра, 

Національний 
транспортний 
університет, 

рік закінчення: 

17 ОКП 9 
Фінансовий 
облік пасивів

Наявність публікацій:
1. Карлова І. О., 
Хоменко В. С. 
Виникнення, 
формування та 
подальший розвиток 



2001, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 035800, 

виданий 
04.07.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

028612, 
виданий 
10.11.2011

стратегічного 
управлінського обліку 
як науки / І. О. 
Карлова, В. С. 
Хоменко // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. – 2017. – 
№ 2. - С. 3-11. 
2. Бабич Л. М., 
Карлова І. О.,  
Наконечна С. А. 
Внутрішній аудит 
основних засобів 
підприємства в 
сучасних економічних 
умовах / Л. М. Бабич, 
І. О. Карлова, С. А. 
Наконечна // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
2020. – Вип. 49. – С. 
168-177
3. Базилюк А. В., 
Бойко Н. В., Карлова І. 
О.,  Теслюк Н. П. 
Присутність держави 
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навчального 
характеру 
«Присутність держави 
на ринку банківських 
послуг України». 
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«Облік і 
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Укл.: Масалітіна В.В., 
Карлова І.О.– К.: НТУ, 
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2. Методичні 
рекомендації до 
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спеціальностей: 072 
«Фінанси, банківська 
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рівня вищої освіти зі 
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«Фінанси, банківська 
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Укладачі: Л.М. Бабич, 
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платоспроможності 
підприємства» з 
дисципліни «Фінанси 
підприємства» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальностей: 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент і 
адміністрування» та 
051 «Економіка» / 
Укладачі: Л.М. Бабич, 
І.О. Карлова, В.В. 
Масалітіна. – К.: НТУ, 
2021. – 22 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
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графічної роботи 
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руху грошових коштів 
підприємства» з 



дисципліни «Фінанси 
підприємства» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальностей: 071 
«Облік та 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент і 
адміністрування» та 
051 «Економіка» / 
Укладачі: Л.М. Бабич, 
І.О. Карлова, В.В. 
Масалітіна. – К.: НТУ, 
2021. – 22 с.
7. Навчально-
методичні матеріали з 
дисципліни «Системи 
управління базами 
даних» для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування», 
освітня програма 
«Цифрові технології 
обліку». Укладачі: 
Н.В. Антоненко, І.О. 
Карлова, О.І. 
Гуцалюк. – К.: НТУ, 
2021. – 66 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
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першого 
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спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» / 
Укладачі: І.О. 
Карлова.– К.: НТУ, 
2021. – 56 с.
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Електронна звітність в 
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Національного 
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Спецрахунки з ПДВ – 
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Міжнародної науково-
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конференції 
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облік, оподаткування, 
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перспективи 
розвитку» 
Чернігівського 
національного 
технологічного 
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«Адміністрування 
податків» для 
студентів 
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професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2020.
5. Горобінська І.В. 
Перспективи 
удосконалення 
адміністрування ЄСВ 
// Праці 77-тої 
наукової конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021.
6. Горобінська І.В., 
Грень А.І. Збільшення 
грошового обороту 
внаслідок підвищення 
інвестиційної 
привабливості 
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Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
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обліку на прикладі 
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«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2019. Вип. 
39. Частина 1. – С.43-
48
5. Антоненко Н.В. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність в 
системі мотивації 
праці // 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник. 
Економічні науки. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2019. вип.3(36) 
–С.142-148
6. Antonenko N. 
Modernization of the 
motivational 
mechanism in the 
context of corporate 



social responsibility 
policy // Annali d’Italia. 
Scientific Journal of 
Italy. – Florence (Italy): 
vol. 2, 2020.– №6. – С. 
41-43.
7. Антоненко Н.В. 
Мотиваційний 
складник відносин 
роботодавців із 
працівниками у 
системі корпоративної 
соціальної 
відповідальності // 
Причорноморські 
економічні  студії. 
Науковий журнал. 
Одеса: ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2020. Вип. 
52. Частина 1. – С.105-
111
8. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 
податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12
38.3:
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2. Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 
Навч.метод.посіб./ За 
загальною редакцією 
проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 270 с. 
Розділ 3, с . 79-101, с. 
136-149. 

38.4
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Звітність 
підприємств» для 
студентів напрямку 
підготовки  6.030509 
– «Облік і аудит 
денної та заочної 
форм навчання. / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2017.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Облік і звітність в 
оподаткуванні» для 



студентів 
спеціальності  071 
«Облік і 
оподаткування / Укл. 
Н.В.Антоненко. –
К.:НТУ, 2019.
3. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 
1«Теоретичні основи 
бухобліку і аудиту в 
Україні» з дисципліни 
«Бухоблік і аудит» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
4. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 2 
«Складання оборотно-
сальдової відомості за 
перший місяць 
поточного року» з 
дисципліни «Бухоблік 
і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
5. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 3 
«Складання оборотно-
сальдової відомості за 
другий місяць 
поточного року» з 
дисципліни «Бухоблік 
і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка. / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
6. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 4 
«Складання балансу 
станом на 31.03 п.р.» з 
дисципліни «Бухоблік 
і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
38.5
12 травня 2021 року 
захищена дисертація  
на тему: «Формування 
мотиваційної стратегії 
організації праці 
авторемонтного 
персоналу в контексті 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності»  в 
спеціалізованій вченій 
раді 26.059.04 
Національного 
транспортного 
університету на 
здобуття ступеня 
кандидата 



економічних наук із 
спеціальності 
08.00.04 - економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
38.8
Відповідальний 
виконавець наукових 
тем, що зареєстровані 
кафедрою «Фінанси, 
облік і аудит» НТУ: 
«Організаційно-
економічний механізм 
забезпечення 
розвитку підприємств 
автотранспортного та 
дорожньо-
будівельного 
комплексу»(реєстраці
йний номер 
0113U007704) (2014-
2016 рр.); «Фінансове 
та обліково-
аналітичне 
забезпечення 
розвитку підприємств 
автотранспорту та 
дорожнього 
господарства» 
(реєстраційний номер 
0116U007238) (2016-
2019 рр.); «Фінансово-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу в контексті 
цифрових 
трансформацій» 
(реєстраційний номер 
0119U103869) (2019-
2022 рр.);
38.12
1. Антоненко Н.В., 
Поліщук А.С. 
Недоліки програми 
1С: БДУ. 8.3 з точки 
зору користувача // 73 
наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. – К.: НТУ, 
2017. – С. 391 (0,02 
д.а.).
2. Антоненко Н.В., 
Хоменко В.С. 
Функціональні 
можливості програми 
1С: Бухгалтерія 8 для 
України // 73 наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. – К.: НТУ, 
2017. – С. 391 (0,02 
д.а.).
3. Антоненко Н.В. 
Управлінський облік в 



1С. Модний тренд чи 
нагальна потреба? // 
74 наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. Тези 
доповідей. – К.: НТУ, 
2018. – (0,02 д.а.).
4. Антоненко Н.В. 
Перспективи 
автоматизації 
управлінського обліку 
на підприємствах 
України // 
Удосконалення 
обліку, контролю, 
аудиту, аналізу та 
оподаткування в 
сучасних умовах 
інтеграції процесів у 
світовій економіці : 
тези доповідей III 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
м.Ужгород  18-19 
квітня 2018 р. – 
Ужгород : 
Видавництво УжНУ 
«Говерла», 2018.– С. 
170-173
5. Антоненко Н.В. 
Підвищення безпеки 
на транспорті через 
відновлення 
обов’язкових 
техоглядів 
транспортних засобів 
// Збірник тез 
доповідей I  
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Автомобільний 
транспорт та 
інфраструктура (26-28 
квітня 2018 р.) – 
НУБіП України, 
2018.– С.143-145.
6. Антоненко Н.В. 
Сучасні технології 
віддаленого 
управління бізнесом 
// Ольвійський форум 
– 2018: стратегії країн 
Причерноморського 
регіону в 
геополітичному 
просторі: XII 
міжнар.наук.-практ. 
конф. 7-10 червня 
2018 р. м.Миколаїв: 
тези доп.: 
Автоматизація та 
комп’ютерно-
інженерні технології. 
АСУ, САSE – засоби та 
програмна інженерія. 
Інтелектуальні 
інформаційні 
системи. Комп’ютерна 
інженерія – Миколаїв 
: Вид. 
Чорноморського нац. 
ун-ту ім.Петра 
Могили, 2018.– С. 1-2.
7. Антоненко Н.В. 



Нові можливості 
автоматизації 
облікового процесу // 
Праці 75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
8. Антоненко Н.В., 
Вербицька А.І. 
Проблеми складання 
підприємствами 
України інтегрального 
звіту про сталий 
розвиток // Праці 75-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
9. Антоненко Н.В., 
Мищенко Т. Професія 
бухгалтер-аналітик в 
України // Праці 75-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
10. Антоненко Н.В. 
Роль бухгалтера-
аналітика в управлінні 
підприємством. // 
Актуальні питання 
економіки, обліку, 
фінансів та 
управління 
персоналом. Тези 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (17-18 
квітня 2019 р., 
м.Ужгород). – 
Ужгород: 
Видавництво УжНУ 
«Говерла», 2019, 
С.145-146.
11. Антоненко Н.В. 
Методика узгодження 
інтересів роботодавця 
та працівника // Тези 
доповідей // 76 
Наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2020. –  С. 396
12. Антоненко Н.В., 
Вербицька А.І. 
Особливості 
податкового 
регулювання 
контрольованих 



операцій при 
трансфертному 
ціноутворенні // Тези 
доповідей // 76 
Наукова конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2020. –  С. 396
13. Антоненко Н.В. 
Методика розподілу 
колективного 
трудового доходу 
залежно від 
індивідуального 
внеску працівника // 
Abstracts of IX 
International Scientific 
and practical 
Conference 
«DYNAMICS OF THE 
DEVELOPMENT OF 
WORLD SCIENCE», 
MAY 13-15, 2020 
(м.Ванкувер). – 
Vancouver, Canada 
2020, – P. 282-290
14. Антоненко Н.В. 
Інтегрований 
індикатор рівня 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності як 
показник гідної праці 
// Сучасний рух 
науки: тези доповідей 
Х міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції, 
2-3 квітня 2020 
(м.Дніпро). – Дніпро, 
2020.– т.1.– С.46-49.
15. Антоненко Н.В. 
Управлінський облік в 
програмах 1С: 
Підприємство та 
BAS// Тези доповідей 
// 77 Наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ, 2021. –  С. 79
38.14
Робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності «Облік і 
оподаткування» 
(Протокол Ради 
факультету 
менеджменту, 
логістики та туризму 
№ 5 від 30.01.2018 р.)
38.20
Досвід практичної 
роботи головним 
бухгалтером на ТОВ 
«МегаІнтерТранс» з 
грудня 2011 р. по 
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на ринку банківських 
послуг України. 
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О.В. Особливості 
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підприємств у 
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Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ». Серія: 
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дебіторської 
заборгованості у 
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2021. № 2. 
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my.nayka.com.ua. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2021.2.
4. Бойко Н. В., Турпак 
Т. Г., Назаренко Я. Я. 
Аналіз грошових 
потоків транспортних 
підприємств: 
проблемно-
прагматичний підхід. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Modern Economics». 
№28 (2021). С. 13-21. 
URL: 
https://modecon.mnau.
edu.ua/issue/28-
2021/boiko.pdf    
5. Koval, V., 
Hrymalyuk, A., Kulish, 
A., Kontseva V., Boiko, 
N., Nesenenko, P. 
Economic Policy of 
Industrial Development 
and Investment 
Approach to the 
Analysis of the National 
Economy. Estudios de 
Economia Aplicadathis 
link is disabled. 2021. 
39(6). URL: 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85111022218&origin=re
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Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1.  Навчально-



тренінговий центр 
«M.E.Doc». 
Навчальні курси по 
роботі з комп’ютерної 
програми «M.E.Doc»: 
модуль «Електронний 
документообіг», 
«Банківські рахунки», 
«Корпорація», 
«Зарплата», 
«Звітність».
Сертифікат:
Реєстраційний номер : 
НТУ001 від 30.05.2017  
(40 акад.год./1,3 
кредити ECTS).
2. Державне 
підприємство 
«Державний 
дорожній науково-
дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ»). 
Тема «Кошторисне 
ціноутворення в 
дорожньому 
господарстві», 21-23 
березня 2018р. Серія 
UA 018-002. (24 
акад.год/0,8 кредити 
ECTS).
3. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар), 
м. Люблін (Республіка 
Польща), в період з 
31.08. по 07.09.2020 р.
Тема: «The cloud 
storage service for the 
on-lain studying on the 
example of the Zoom 
platform».
Сертифікат про 
міжнародне 
підвищення 
кваліфікації ES 
№0835/2020 від 
07.09.2020 р.
(45 акад.год./1,5 
кредити ECTS).
4. Міністерство 
цифрової 
трансформації 
України. Національна 
онлайн-платформа з 
цифрової грамотності.
Тема: «Цифрові 
навички для 
вчителів».
Електронний 
сертифікат від 12 
квітня 2020 р.
(6 акад.год./0,2 
кредити ECTS).
5. XII International 
Scientific and Practical 
Conference Berlin, 
Germany March 16 – 
19, 2021. (24 
акад.год./0,8 кредити 
ECTS).
6. XI International 
Scientific and Practical 
Conference, Munich, 
Germany June 6 –8, 
2021. (24 акад.год./0,8 
кредити ECTS).
7. ГО «Прометеус».
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів.



Тема: «Наукова 
комунікація в 
цифрову епоху».
Електронний 
сертифікат від 21 
листопада 2021 р.
(90 акад.год./3 
кредити ECTS).
8. ГО «Прометеус».
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів.
Тема: «Критичне 
мислення для 
освітян».
Електронний 
сертифікат від 21 
листопада 2021 р.
(90 акад.год./3 
кредити ECTS).
9. ГО «Прометеус».
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів.
Тема: «Академічна 
доброчестність: 
онлайн-курсів для 
викладачів».
Електронний 
сертифікат від 21 
листопада 2021 р.
(90 акад.год./3 
кредити ECTS).
10. Міжнародне 
стажування: 
«FUNDRAISING AND 
ORGANIZATION OF 
PROJECT ACTIVITIES 
IN EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS: 
EUROPEAN 
EXPERIENCE and has 
developed the 
educational project on 
the topic Dual 
Education of Managers 
in the Digital Space of 
HEI and Business» 
SZFL-001006 
06.11.2021 – 12.12.2021 
(180год./6 ECTS)
Відповідає таким 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов:
пп. 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14
38.1:
1. Бойко С.В., 
Гошовська В.В., Бойко 
Н.В. Волатильність 
бюджетного 
фінансування 
дорожнього 
господарства в 
Україні. Modern 
Economics. 2019. No14. 
С. 26-32. 
URL:https://chmnu.ed
u.ua/wp-
content/uploads/2019/
07/Bojko-S.-V.-
Goshovska-V.-V.-
Bojko-N.-V.pdf
2. Базилюк А.В., 
Бойко Н.В., Карлова 
І.О., Теслюк Н.П. 
Присутність держави 
на ринку банківських 
послуг України. 
Економіка та держава. 
К, 2020. Вип.9. 
URL:http://www.econo



my.in.ua/?
op=1&z=4732&i=1
3. Гошовська В.В., 
Бойко Н.В., 
Наконечна С.А. 
Особливості 
проведення аудиту 
валютних операцій 
підприємств, що 
підлягають 
фінансовому 
моніторингу. 
Науковий журнал 
"Причорноморські 
економічні студії". 
Серія: «Гроші, 
фінанси і кредит». 
Одеса, 2020. Вип. 55, 
Ч. 2, С. 46-52. URL: 
http://bses.in.ua/journ
als/2020/55_2_2020.p
df
4. Концева В.В., Бойко 
Н.В., Саченко А.Ю. 
Аудит інвестиційних 
активів комерційного 
банку. Електронний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
2020. No19-20. С. 117-
121. URL: 
http://www.investplan.
com.ua/?
op=1&z=7185&i=17
5. Бойко Н.В., Заяц 
О.В. Особливості 
кредитування 
транспортних 
підприємств у 
сучасних умовах. 
Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ». Серія: 
«Національна 
економіка». К.:НУХТ, 
2020. Вип. No 3. С. 18-
21. 
URL:http://www.intelle
ct21.nuft.org.ua/journal
/2020/2020_3/5.pdf
6. Турпак Т.Г., Бойко 
Н.В., Карлова І.О., 
Масалітіна В.В. 
Дисконтування 
дебіторської 
заборгованості у 
обліку та аналізі. 
Ефективна економіка. 
2021. № 2. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2021.2.
7. Бойко Н. В., Турпак 
Т. Г., Назаренко Я. Я. 
Аналіз грошових 
потоків транспортних 
підприємств: 
проблемно-
прагматичний підхід. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Modern Economics». 
№28 (2021). С. 13-21. 
URL: 
https://modecon.mnau.
edu.ua/issue/28-
2021/boiko.pdf
8. Koval, V., 
Hrymalyuk, A., Kulish, 



A., Kontseva V., Boiko, 
N., Nesenenko, P. 
Economic Policy of 
Industrial Development 
and Investment 
Approach to the 
Analysis of the National 
Economy. Estudios de 
Economia Aplicadathis 
link is disabled. 2021. 
39(6). URL: 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85111022218&origin=re
sultslist .Scopus.
9. Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 
автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021.
38.3
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2. Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 
Навч.метод.посіб./ За 
загальною редакцією 
проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 270 с. 
Розділ 3, с.102 - 111, 
130 - 135, Розділ 5, 
с.234- - 249.
 38.4
1. Методичні вказівки 
з дисципліни «Аудит» 
для студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
Укладачі: 
В.В.Концева, 
Н.В.Бойко. - К.:НТУ, 
2017.- 18с.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Фінансовий аналіз» 
для студентів  за 
напрямом підготовки 
071, 072 / Укл.: 
Концева В.В., 
Безуглий А.О., 
Назаренко Я.Я., Бойко 
Н.В. – К.: НТУ, 2018. – 
40с.
3. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з курсу 
«Фінанси  
підприємств» для 



студентів 
спеціальностей: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 071  
«Облік і аудит» 
навчання / Укл.: 
Назаренко Я.Я., Бойко 
Н.В. – К.: НТУ, 2019. – 
32 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Облік і аудит» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмнт» / Укл.: 
Концева В.В., Ткачук 
Т.І., Бойко Н.В., 
Безуглий А.О. – К.: 
НТУ, 2019. – 28с.
5. «Методичні 
вказівки до виконання 
практичних робіт  з 
дисципліни «Аудит у 
підприємницькій 
діяльності» для 
студентів першого 
(освітньо-наукового) 
рівня  спеціальності  
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної 
форми навчання. 
Укладачі: ст. викладач 
С.А. Наконечна, ст. 
викладач Бойко Н.В., 
асистент Т.І. Ткачук. – 
К.: НТУ, 2020.
6. «Навчальний 
практикум з 
дисципліни «Аудит» 
для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: проф. 
Концева В.В., доц. 
Гошовська В.В.,  
Бойко Н.В., Бойко А.А. 
– К.: НТУ, 2021. – 32с.
38.8
Виконання функції 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи 
"Виконати аналіз та 
розробити методичні 
рекомендації щодо 
визначення 
фінансової 
спроможності 
дорожніх 
підприємств".
38.11 
Консультування 
«Держдор НДІ» ім. 
М.П. Шульгіна з 2019 
р. по 2021 р.
38.12
1. Бойко Н.В., Заяц 
О.В. Застосування 
фінансової 
діагностики у 
вітчизняній 
аналітичній практиці. 
LXXІV наукова 
конференція 
професорсько–
викладацького складу, 



аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. К.: НТУ, 
2018. С. 410.
2. Бойко Н.В., Бойко 
А.А. Економічна 
безпека підприємства 
як чинник 
ефективного 
корпоративного 
управління. Праці 75-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. К., 2019.
3. Бойко Н.В., Бойко 
А.А. Фактори впливу 
на фінансову безпеку 
підприємства. LXXVІ 
наукова конференція 
професорсько–
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. К.: НТУ, 
2020. С. 397.
4. Бойко Н.В., Заяц 
О.В. Особливості 
банківського 
кредитування 
транспортних 
підприємств на 
сучасному етапі. XII 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Advances 
in technology and 
science». Berlin, 
Germany. March 16 – 
19, 2021. Р. 45-48.
5. Бойко Н.В., Гудима 
В. Особливості 
аудиторської 
перевірки фінансової 
звітності. XI 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Actual 
trends of modern 
scientific research», 
Munich, Germany. June 
6 –8, 2021. 
38.14
Керівництво 
студентом 
Стадніковим Ю.С. 
(група ОА-І-1м), який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності «Облік і 
оподаткування» 
(Протокол засідання 
кафедри фінансів, 
обліку і аудиту № 6 
від 21.02.2018р.)

76140 Масалітіна 
Вікторія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
менеджменту, 
логістики та 

туризму

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 
торговельно-
економічний 

22 ОКП 15 Облік 
витрат на 
підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Наявність публікацій:
1. Чеснакова Л.С, 
Масалітіна В.В. Вплив 
чинників на динаміку 
чистого грошового 
потоку від операційної 



університет, 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 019179, 
виданий 

11.06.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024604, 
виданий 

14.04.2011

діяльності 
підприємства // 
Економіка та 
управління на 
транспорті. – К.: НТУ, 
2018. – Вип. 6. С. 79-
88 
2. Бойко С.В., 
Гошовська В.В., 
Масалітіна В.В. 
Прагматика 
податкової 
компоненти 
фінансування 
дорожнього 
господарства в Україні 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – К: НАУ, 
2019. – Вип. 2(70). С. 
66-73. 
3. Бойко С. В., 
Гошовська В. В., 
Масалітіна В. В. 
Боргове 
навантаження на 
державний бюджет: 
довгострокові тренди 
та структурні 
асиметрії видатків // 
Проблеми економіки. 
– Харків: Видавничий 
Дім «ІНЖЕК»,2020. – 
Вип. No 1(43). С. 241-
249. 
4. Масалітіна В.В., 
Горобінська І.В., 
Микітко В.А. 
Управління 
фінансовою стійкістю 
підприємства / В.В. 
Масалітіна, І.В. 
Горобінська, В.А. 
Микітко // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. – К.: НТУ, 
2020. – Вип. 2 (47). С. 
147-155. 
5. Масалітіна В. В., 
Наконечна С. А, 
Турпак Т.Г. Урядові 
видатки на транспорт: 
сучасні тенденції 
України та країн ЄС // 
Науково-практичний 
журнал. 
Причорноморські 
економічні студії. - м. 
Одеса: ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2020. - 
Вип. 54. - С. 207-212. 
6. Турпак Т.Г., Бойко 
Н.В., Карлова І.О., 
Масалітіна В.В. 
Дисконтування 
дебіторської 
заборгованості у 
обліку та аналізі // 
Ефективна економіка. 
2021. №2 DOI: 
10.32702/2307-2105-
2021.2.
7. Гошовська В. В., 
Масалітіна В. В., 



Наконечна С. А. 
Визнання витрат та їх 
аудит при спрощеній 
системі 
оподаткування // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство – 
Ужгород: 
Ужгородський 
національний 
університет, 2021. – 
Вип. 38. – С. 22-28. 
DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2413-9971/2021-38-4
8. Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 
автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації:
1. Cертифікат КП 
«M.E.Doc» на право 
викладання 
навчальних курсів КП 
«M.E.Doc», 
реєстраційний номер 
НТУ/В 009 від 
30.05.2017 (39 
акад.год./1,3 ECTS 
credits)
2. Міжнародне 
стажування: 
«FUNDRAISING AND 
ORGANIZATION OF 
PROJECT ACTIVITIES 
IN EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS: 
EUROPEAN 
EXPERIENCE and has 
developed the 
educational project on 
the topic Dual 
Education of Managers 
in the Digital Space of 
HEI and Business» 
SZFL-001156 
06.11.2021 – 12.12.2021 
(180год./6 ECTS)
3. НТУ ЦПК 
«Технології та 
інструменти 
професійної 
діяльності в умовах 
цифрової 
трансформації освіти» 
Свідоцтво ТУ 020709 
15000136-21 від 
29.12.2021 (105 
акад.год./3.5 ECTS 
credits)
Відповідає таким 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: 
п.п. . 1,  3, 4, 11, 12, 14, 
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38.1
1. Чеснакова Л.С, 
Масалітіна В.В. Вплив 
чинників на динаміку 
чистого грошового 
потоку від операційної 
діяльності 
підприємства // 
Економіка та 
управління на 
транспорті. – К.: НТУ, 
2018. – Вип. 6. С. 79-
88 
2. Бойко С.В., 
Гошовська В.В., 
Масалітіна В.В. 
Прагматика 
податкової 
компоненти 
фінансування 
дорожнього 
господарства в Україні 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – К: НАУ, 
2019. – Вип. 2(70). С. 
66-73. 
3. Бойко С. В., 
Гошовська В. В., 
Масалітіна В. В. 
Боргове 
навантаження на 
державний бюджет: 
довгострокові тренди 
та структурні 
асиметрії видатків // 
Проблеми економіки. 
– Харків: Видавничий 
Дім «ІНЖЕК»,2020. – 
Вип. No 1(43). С. 241-
249. 
4. Масалітіна В.В., 
Горобінська І.В., 
Микітко В.А. 
Управління 
фінансовою стійкістю 
підприємства / В.В. 
Масалітіна, І.В. 
Горобінська, В.А. 
Микітко // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. – К.: НТУ, 
2020. – Вип. 2 (47). С. 
147-155. 
5. Масалітіна В. В., 
Наконечна С. А, 
Турпак Т.Г. Урядові 
видатки на транспорт: 
сучасні тенденції 
України та країн ЄС // 
Науково-практичний 
журнал. 
Причорноморські 
економічні студії. - м. 
Одеса: ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2020. - 
Вип. 54. - С. 207-212. 
6. Турпак Т.Г., Бойко 
Н.В., Карлова І.О., 
Масалітіна В.В. 
Дисконтування 
дебіторської 
заборгованості у 



обліку та аналізі // 
Ефективна економіка. 
2021. №2 DOI: 
10.32702/2307-2105-
2021.2.
7. Гошовська В. В., 
Масалітіна В. В., 
Наконечна С. А. 
Визнання витрат та їх 
аудит при спрощеній 
системі 
оподаткування // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство – 
Ужгород: 
Ужгородський 
національний 
університет, 2021. – 
Вип. 38. – С. 22-28. 
DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2413-9971/2021-38-4
8. Концева В.В., 
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A., Kontseva V., Boiko, 
N., Nesenenko, P. 
Economic Policy of 
Industrial Development 
and Investment 
Approach to the 
Analysis of the National 
Economy. Estudios de 
Economia Aplicadathis 
link is disabled. 2021. 
39(6). URL: 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?



eid=2-s2.0-
85111022218&origin=re
sultslist .Scopus.
9. Концева В.В., 
Масалітіна В.В., Бойко 
Н.В. Облік, аналіз і 
аудит поворотної 
фінансової допомоги 
на підприємствах 
автомобільного 
транспорту. 
Електронне наукове 
фахове видання з 
економічних наук 
«Економіка та 
суспільство». 2021.
38.3
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2. Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 
Навч.метод.посіб./ За 
загальною редакцією 
проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 270 с. 
Розділ 3, с.102 - 111, 
130 - 135, Розділ 5, 
с.234- - 249.
 38.4
1. Методичні вказівки 
з дисципліни «Аудит» 
для студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
Укладачі: 
В.В.Концева, 
Н.В.Бойко. - К.:НТУ, 
2017.- 18с.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Фінансовий аналіз» 
для студентів  за 
напрямом підготовки 
071, 072 / Укл.: 
Концева В.В., 
Безуглий А.О., 
Назаренко Я.Я., Бойко 
Н.В. – К.: НТУ, 2018. – 
40с.
3. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з курсу 
«Фінанси  
підприємств» для 
студентів 
спеціальностей: 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 071  
«Облік і аудит» 
навчання / Укл.: 
Назаренко Я.Я., Бойко 
Н.В. – К.: НТУ, 2019. – 
32 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 



«Облік і аудит» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмнт» / Укл.: 
Концева В.В., Ткачук 
Т.І., Бойко Н.В., 
Безуглий А.О. – К.: 
НТУ, 2019. – 28с.
5. «Методичні 
вказівки до виконання 
практичних робіт  з 
дисципліни «Аудит у 
підприємницькій 
діяльності» для 
студентів першого 
(освітньо-наукового) 
рівня  спеціальності  
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної 
форми навчання. 
Укладачі: ст. викладач 
С.А. Наконечна, ст. 
викладач Бойко Н.В., 
асистент Т.І. Ткачук. – 
К.: НТУ, 2020.
6. «Навчальний 
практикум з 
дисципліни «Аудит» 
для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Укладачі: проф. 
Концева В.В., доц. 
Гошовська В.В.,  
Бойко Н.В., Бойко А.А. 
– К.: НТУ, 2021. – 32с.
38.8
Виконання функції 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи 
"Виконати аналіз та 
розробити методичні 
рекомендації щодо 
визначення 
фінансової 
спроможності 
дорожніх 
підприємств".
38.11 
Консультування 
«Держдор НДІ» ім. 
М.П. Шульгіна з 2019 
р. по 2021 р.

38.12
1. Бойко Н.В., Заяц 
О.В. Застосування 
фінансової 
діагностики у 
вітчизняній 
аналітичній практиці. 
LXXІV наукова 
конференція 
професорсько–
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. К.: НТУ, 
2018. С. 410.
2. Бойко Н.В., Бойко 
А.А. Економічна 
безпека підприємства 
як чинник 
ефективного 
корпоративного 
управління. Праці 75-



тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. К., 2019.
3. Бойко Н.В., Бойко 
А.А. Фактори впливу 
на фінансову безпеку 
підприємства. LXXVІ 
наукова конференція 
професорсько–
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та структурних 
підрозділів 
університету. К.: НТУ, 
2020. С. 397.
4. Бойко Н.В., Заяц 
О.В. Особливості 
банківського 
кредитування 
транспортних 
підприємств на 
сучасному етапі. XII 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Advances 
in technology and 
science». Berlin, 
Germany. March 16 – 
19, 2021. Р. 45-48.
5. Бойко Н.В., Гудима 
В. Особливості 
аудиторської 
перевірки фінансової 
звітності. XI 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Actual 
trends of modern 
scientific research», 
Munich, Germany. June 
6 –8, 2021. 
38.14
Керівництво 
студентом 
Стадніковим Ю.С. 
(група ОА-І-1м), який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності «Облік і 
оподаткування» 
(Протокол засідання 
кафедри фінансів, 
обліку і аудиту № 6 
від 21.02.2018р.)

110656 Антоненко 
Надія 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
менеджменту, 
логістики та 

туризму

Диплом 
магістра, 

Київський 
автомобільно-

дорожній 
інститут, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність:  

економіка і 
організація 

автомобільног
о транспорту, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060721, 
виданий 

29.06.2021

40 ОКП 17 Облік і 
звітність в 
оподаткуванні

Досвід професійної 
діяльності:
Головний бухгалтер 
на ТОВ 
«МегаІнтерТранс» з 
грудня 2011 р. по 
теперішній час

Наявність публікацій:
1. Антоненко Н.В., 
Бабич Л.М. 
Удосконалення 
методів і засобів 
навчання сучасних 
фахівців з обліку і 
оподаткування// 
Приазовський 
економічний вісник: 



Випуск 5(28), 2021 р. – 
С. 144-149, - Режим 
доступу: http:// 
pev.kpu.zp.ua/vypusk-
3-14
1. Антоненко Н.В., 
Граболюк М.С., 
Семенченко Н.О. 
Проблеми захисту 
інформації в сучасних 
базах даних. Науковий 
вісник Полтавського 
університету 
економіки і торгівлі. 
Серія «Економічні 
науки». Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика». Випуск 
2 (103), 2021. С. 106-
110.
2. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 
податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12
3. Антоненко Н.В., 
Пасічник П.А. 
Кіберзагрози в 
облікових системах. 
Наукове фахове 
видання «Держава та 
регіони. Серія: 
Економіка та 
підприємництво». 
Запоріжжя: КПУ. Вип. 
№6 (123), 2021 р. 
4. Антоненко Н.В. 
Порівняльна 
характеристика 
вітчизняної та 
зарубіжної систем 
бухгалтерського 
обліку на прикладі 
Німеччини. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Економіка»: 
науковий журнал. 
Острог : Вид-во 
НаУОА, вересень 2021. 
№ 22 (50). С. 78-83
5. Антоненко Н.В., 
Чабан Є.О. 
Формування і подання 
фінансової звітності в 
електронному 
вигляді. 
Причорноморські 
економічні студії. 
Науковий журнал. 
Одеса: ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2021. Вип. 
72.
Відомості про 
підвищення 



кваліфікації:
1. Навчально-
тренінговий центр 
«medoc». Cертифікат 
«me doc» на право 
викладання 
навчальних курсів по 
роботі з КП M.E.Doc, 
реєстраційний номер 
НТУ/В 022 від 
30.05.2017
(39 акад.год./1,3 ECTS 
credits)
2. Навчально-
тренінговий центр 
«medoc». Сертифікат 
«medoc» на право 
викладання 
навчальних курсів по 
роботі з КП M.E.Doc, 
реєстраційний номер 
НТУ/В 022 від 
16.10.2020 (39 
акад.год /1,3 ECTS 
credits).
3. IX International 
Scientific and Practical 
Conference
"DYNAMICS OF THE 
DEVELOPMENT OF 
WORLD SCIENCE» 
Vancouver.
13-15 May 2020
(24 акад.год /0,8 ECTS 
credits).
3. НТУ Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ТУ № 
020709 15000404-17
Тема: «Використання 
системи управління 
навчанням MOODLE 
та хмарних технологій 
в навчальному 
процесі» 05.12.2017 
(108/3,6 
акад.год./кредитів 
ECTS)
2. Західний 
університет Василе 
Голдіші у м.Арад 
(Румунія)..
Науково-педагогічне 
стажування 
«Запровадження 
новітніх практик 
викладання та 
розвиток освітнього 
процесу у галузі 
економічних наук: 
досвід країн ЄС» в 
період з 14 червня по 
26 липня 2021 року у 
м.Арад (Румунія) (180 
акад.год./6 ECTS 
credits).
3. V International 
Scientific and Practical 
Conference «GLOBAL 
AND REGIONAL 
ASPECTS OF 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT»
held on October 25-26, 
2021 in Copenhagen, 
Denmar 12 (акад.год 
/0,4 ECTS credits).
4. Національний 
університет 
«Чернігівська 
політехніка».



Науково-практичне 
стажування науково-
педагогічних 
працівників «Наука та 
освіта в умовах 
інформаційного 
суспільства: проблеми 
та перспективи» з 
22.11.2021 по 
03.12.2021 (150 
акад.год/ 3 ECTS 
credits).
5. НТУ ЦПК 
«Технології та 
інструменти 
професійної 
діяльності в умовах 
цифрової 
трансформації освіти» 
Свідоцтво ТУ 020709 
15000111-21 від 
29.12.2021 (105 
акад.год./3.5 ECTS 
credits)
Відповідає наступним 
підпунктам пункту 38 
Ліцензійних умов: п.п. 
1, 3, 4, 5, 8,  12, 14, 20
38.1
1. Антоненко Н.В., 
Бабич Л.М. 
Удосконалення 
методів і засобів 
навчання сучасних 
фахівців з обліку і 
оподаткування// 
Приазовський 
економічний вісник: 
Випуск 5(28), 2021 р. – 
С. 144-149, - Режим 
доступу: http:// 
pev.kpu.zp.ua/vypusk-3
2. Антоненко Н.В., 
Хоменко В.С. 
Податкова реформа 
2017: що може 
змінитися для 
українців / 
Н.В.Антоненко, 
В.С.Хоменко // 
Економіка та 
управління на 
транспорті : науковий 
журнал. — К. : НТУ, 
2017. — Вип. 4. – С. 85-
90. – (0,21 д.а.).
3. Антоненко Н.В., 
Вербицька А.І. 
Сучасний стан і 
перспективи 
застосування 
інтегрованої звітності 
в Україні // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. — К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 44. 
– С. 3-11.
4. Антоненко Н.В., 
Рухало С.Є. 
Особливості 
розрахунку 
інтегрального 
показника 
інвестиційної 
привабливості 
підприємства в 
сучасних умовах // 
Причорноморські 
економічні  студії. 
Науковий журнал. – 



Одеса: ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2019. Вип. 
39. Частина 1. – С.43-
48
5. Антоненко Н.В. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність в 
системі мотивації 
праці // 
Центральноукраїнськ
ий науковий вісник. 
Економічні науки. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2019. вип.3(36) 
–С.142-148
6. Antonenko N. 
Modernization of the 
motivational 
mechanism in the 
context of corporate 
social responsibility 
policy // Annali d’Italia. 
Scientific Journal of 
Italy. – Florence (Italy): 
vol. 2, 2020.– №6. – С. 
41-43.
7. Антоненко Н.В. 
Мотиваційний 
складник відносин 
роботодавців із 
працівниками у 
системі корпоративної 
соціальної 
відповідальності // 
Причорноморські 
економічні  студії. 
Науковий журнал. 
Одеса: ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2020. Вип. 
52. Частина 1. – С.105-
111
8. Антоненко Н.В., 
Карлова І.О., Концева 
В.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення оцінки 
податкового 
навантаження 
підприємства. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
29. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/547 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-29-12
38.3:
1. Digital-технології 
облікових та 
фінансово-
аналітичних процесів 
на транспортних 
підприємствах. Навч.-
метод. Посібник / За 
ред. проф. Базилюк 
А.В., доц. Гошовської 
В.В. – К: НТУ, 2019. – 
264 с.
2. Цифрові технології 
в обліку, аудиті і 
оподаткуванні. 
Навч.метод.посіб./ За 
загальною редакцією 



проф. Базилюк А.В., 
Гошовської В.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 270 с. 
Розділ 3, с . 79-101, с. 
136-149. 
38.4
6. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Звітність 
підприємств» для 
студентів напрямку 
підготовки  6.030509 
– «Облік і аудит 
денної та заочної 
форм навчання. / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2017.
7. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Облік і звітність в 
оподаткуванні» для 
студентів 
спеціальності  071 
«Облік і 
оподаткування / Укл. 
Н.В.Антоненко. –
К.:НТУ, 2019.
8. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 
1«Теоретичні основи 
бухобліку і аудиту в 
Україні» з дисципліни 
«Бухоблік і аудит» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
9. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 2 
«Складання оборотно-
сальдової відомості за 
перший місяць 
поточного року» з 
дисципліни «Бухоблік 
і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
10. Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 3 
«Складання оборотно-
сальдової відомості за 
другий місяць 
поточного року» з 
дисципліни «Бухоблік 
і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка. / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
Завдання та 
методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 4 
«Складання балансу 
станом на 31.03 п.р.» з 
дисципліни «Бухоблік 



і аудит» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / Укл. 
Н.В.Антоненко. – 
К.:НТУ, 2019.
38.5
12 травня 2021 року 
захищена дисертація  
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підприємствах ДТК»  
для студентів: друго-
го (магістерський) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
укладач: к.е.н. доцент 
Корольова О.І. – 
К.:НТУ,2020.–31с.
4. Робоча програма 
курсу та методичні 



вказівки до виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Управлінський 
облік» для студентів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» / 
Укладачі: к.е.н.    
Концева В.В., к.е.н. 
Корольова О.І. – 
К.:НТУ, 2022. – 41 с. 
5. Робоча програма 
курсу та методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Фінансовий 
контролінг на 
підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу» для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти зі 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / 
Укладач: к.е.н. 
Корольова О.І. – 
К.:НТУ, 2022. – 35 с.
6. Методичні 
рекомендації до 
виконання випускної 
кваліфікаційної  
роботи бакалавра для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» / 
Укладач: к.е.н. 
Корольова О.І. – 
К.:НТУ, 2022. –  47 с.
7. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
навчальної практики 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Корольова О.І., 
Назаренко Я.Я.,  
Горобінська І.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 19 с.
8. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Корольова О.І., 
Назаренко Я.Я.,  
Гуцалюк О.І. – К.: 
НТУ, 2022. – 32 с.
9. Методичні 
рекомендації до 
проходження 



переддипломної 
практики для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 071 
«Облік та 
оподаткування» / 
Укл.: Корольова О.І., 
Назаренко Я.Я.,  
Горобінська І.В. – К.: 
НТУ, 2022. – 30 с.
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1.Корольова О.І. 
Удосконалення 
вітчизняної методики 
обліку і аналізу витрат 
виробництва // Праці 
73-тьої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2017.
2.Корольова О.І. 
Соціально-виховна 
функція внутрішнього 
контролю // Праці 74-
тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2018.
3.Корольова О.І. Облік 
і контроль 
господарської 
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75-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2019.
4.Корольова О.І. Роль 
внутрішньогосподарсь
кого  контролю на 
підприємстві // Праці 
76-тої наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2020.
5. Корольова О.І. 
Удоскона-лення 
економічного аналізу 
виробничого процесу 
// Праці 77-тої 
наукової конференції 
професорсько-
викладацького складу 
і студентів 
Національного 
транспортного 
університету. – К., 
2021. 
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1. Національний 
транспортний 
університет // 
головний бухгалтер з 
16.06.2020р. по 
31.08.2021р.
2.ТОВ «ГУТФІШ» // 
бухгалтер з 
01.06.2016р. по 
15.06.2020р.
3. МПП «Рекламне 
агентство «Місячне 
сяйво» // бухгалтер з 
12.01.2004р по 
21.07.2006р.
4. ТОВ «УкрспецМет» 
// головний бухгалтер 
з 10.09.2002р. по 
30.12.2003р.
5. ТОВ «МС групп» // 
головний бухгалтер з 
23.02.2001р. по 
09.09.2002р.
6. ПП. Фірма «Анко» 
// головний бухгалтер 
з 16.09.2000р. по 
22.02.2001р. 
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головний бухгалтер з 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР14. Вміти 
застосовувати 
економіко-
математичні 
методи в обраній 
професії. 

ОКЗ 7.1 – Вища 
математика

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).
/
Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).
/
 Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКЗ 7.2 – Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 8 Статистика Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 9 Офісні 
інформаційні 
технології

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 5 Гроші і кредит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ОКП 20 
Управлінський облік

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ПР15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ОКЗ 8 Статистика Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 11 
Мікроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 4 Фінанси Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 5 Гроші і кредит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



ОКП 10 Аналіз 
господарської 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 14 Фінансовий 
аналіз

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПР16. Володіти та 
застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності.

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ОКП 15 Облік витрат 
на підприємствах 
дорожньо-
транспортного 

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



комплексу виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 9 Фінансовий 
облік пасивів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 6 Фінансовий 
облік активів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКЗ 6 Іноземна мова 
(за професійним 
спрямування)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).
/
Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).
/
Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 3 
Документування 
господарських 
операцій суб'єктів 
господарювання

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



ОКЗ 2 Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ПР17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття.

ОКП 1 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 10 
Макроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 6 Іноземна мова 
(за професійним 
спрямування)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).
/
Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).
/
Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 4 Soft skills: 
соціально-
психологічні аспекти 
професійної 
компетентності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 3 Філософія 
глобальних проблем 
сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 2 Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКЗ 1 Історія України 
та української 
культури

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 5 Гроші і кредит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ОКП 16 Аудит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ВП Виробнича Виконання дослідницьких Екзамен (підсумковий 



практика робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ОКП 11 Облік у банках Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ПР18. Аналізувати 
розвиток систем, 
моделей і методів 
бухгалтерського 
обліку на 
національному та 
міжнародному 
рівнях з метою 
обґрунтування 
доцільності їх 
запровадження на 
підприємстві.

ОКП 7 Облікова 
політика підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 19 Облік за 
видами економічної 
діяльності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).



ПР19. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, безпеки 
життєдіяльності 
співробітників та 
здійснювати 
заходи щодо 
збереження 
навколишнього 
середовища.

ОКЗ 3 Філософія 
глобальних проблем 
сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 4 Soft skills: 
соціально-
психологічні аспекти 
професійної 
компетентності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 1 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 3 
Документування 
господарських 
операцій суб'єктів 
господарювання

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПР21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 

ОКЗ 1 Історія України 
та української 
культури

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКЗ 3 Філософія 
глобальних проблем 
сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 5 Правознавство Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 1 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 4 Фінанси Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 17 Облік і 
звітність в 
оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 19 Облік за 
видами економічної 
діяльності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ОКП 11 Облік у банках Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ПР13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування. 

ОКЗ 11 
Мікроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 7 Облікова 
політика підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 12 Податкова 
система

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 18 Інформаційні 
системи і технології в 
обліку і оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПР22. Розуміти і 
реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні.

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ОКЗ 3 Філософія 
глобальних проблем 
сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКЗ 4 Soft skills: 
соціально-
психологічні аспекти 
професійної 
компетентності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 5 Правознавство Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 3 
Документування 
господарських 
операцій суб'єктів 
господарювання

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 8 Основи 
оподаткування в 
Україні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 12 Податкова 
система

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 13 Звітність 
підприємств

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПР23. Зберігати 
та примножувати 
досягнення і 
цінності 
суспільства на 
основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя.

ОКЗ 2 Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 3 Філософія 
глобальних проблем 
сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 4 Soft skills: 
соціально-
психологічні аспекти 
професійної 
компетентності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 1 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 2 Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



ОКП 6 Фінансовий 
облік активів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 9 Фінансовий 
облік пасивів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 11 Облік у банках Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).



ОКЗ 1 Історія України 
та української 
культури

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

СПР24. Знати 
особливості 
ведення обліку, 
аналізу, аудиту та 
оподаткування на 
підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу, 
володіти 
практикою   
формування 
управлінської та 
податкової  
звітності з 
урахуванням 
специфіки 
організації  
підприємницької 
діяльності.

ОКП 13 Звітність 
підприємств

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 14 Фінансовий 
аналіз

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 16 Аудит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 17 Облік і 
звітність в 
оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 19 Облік за 
видами економічної 

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 



діяльності використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

відкритій тестовій формі).

ОКП 20 
Управлінський облік

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ОКП 15 Облік витрат 
на підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

СПР25. Вміти 
формулювати 
завдання та 
використовувати 
сучасні технології 
обліку і контролю 
за використанням 
ресурсів в сфері 
дорожнього 
будівництва та 
транспортних 
перевезень.

ОКП 14 Фінансовий 
аналіз

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



ОКП 15 Облік витрат 
на підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 16 Аудит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 18 Інформаційні 
системи і технології в 
обліку і оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 20 
Управлінський облік

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).



підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

ПР20. Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом.

ОКЗ 6 Іноземна мова 
(за професійним 
спрямування)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).
/
Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).
/
Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 1 Історія України 
та української 
культури

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 4 Soft skills: 
соціально-
психологічні аспекти 
професійної 
компетентності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 9 Офісні 
інформаційні 
технології

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 13 Звітність 
підприємств

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 20 
Управлінський облік

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПР12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.      

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ОКП 9 Фінансовий 
облік пасивів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 18 Інформаційні 
системи і технології в 
обліку і оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ОКЗ 7.1 – Вища 
математика

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).
/
Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).
/
 Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 7.2 – Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 8 Статистика Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 9 Офісні 
інформаційні 
технології

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 6 Фінансовий 
облік активів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 13 Звітність 
підприємств

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 17 Облік і 
звітність в 
оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ПР09. 
Ідентифіковувати 
та оцінювати 
ризики 
господарської 
діяльності 
підприємств. 

ОКЗ 7.2 – Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 11 
Мікроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 3 
Документування 
господарських 
операцій суб'єктів 
господарювання

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 14 Фінансовий 
аналіз

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 16 Аудит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПР10. Розуміти 
теоретичні засади 
аудиту та вміти 
застосовувати 
його методи і 

ОКП 16 Аудит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



процедури. вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПР01. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 

ОКЗ 1 Історія України 
та української 
культури

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 3 Філософія 
глобальних проблем 
сучасності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 5 Правознавство Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 7.1 – Вища 
математика

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).
/
Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).
/
 Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



ОКЗ 7.2 – Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 4 Фінанси Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 5 Гроші і кредит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 8 Основи 
оподаткування в 
Україні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 10 Аналіз 
господарської 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 12 Податкова 
система

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 16 Аудит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПР02. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково- 
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 

ОКЗ 8 Статистика Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 1 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 2 Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 8 Основи 
оподаткування в 
Україні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 12 Податкова 
система

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 15 Облік витрат 
на підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 18 Інформаційні 
системи і технології в 
обліку і оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ОКЗ 5 Правознавство Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ПР03. Визначати ВП Виробнича Виконання дослідницьких Екзамен (підсумковий 



сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 

практика робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ОКП 10 Аналіз 
господарської 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 6 Фінансовий 
облік активів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 9 Фінансовий 
облік пасивів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



ОКЗ 8 Статистика Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 2 Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ПР04. Формувати й 
аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень.

ОКЗ 11 
Мікроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 6 Фінансовий 
облік активів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 9 Фінансовий 
облік пасивів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 10 Аналіз 
господарської 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 11 Облік у банках Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 13 Звітність 
підприємств

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 14 Фінансовий 
аналіз

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 17 Облік і 
звітність в 
оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 20 
Управлінський облік

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПР11. Визначати 
напрями 
підвищення 
ефективності 
формування 
фінансових 
ресурсів, їх 
розподілу та 
контролю 
використання на 
рівні підприємств 
різних 
організаційно-
правових форм 
власності. 

ОКЗ 10 
Макроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 10 Аналіз 
господарської 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 14 Фінансовий 
аналіз

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ОКП 4 Фінанси Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ПР06. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 

ОКЗ 5 Правознавство Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 



аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 

виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

відкритій тестовій формі).

ОКП 3 
Документування 
господарських 
операцій суб'єктів 
господарювання

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 6 Фінансовий 
облік активів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 9 Фінансовий 
облік пасивів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 11 Облік у банках Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 15 Облік витрат 
на підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 16 Аудит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 18 Інформаційні 
системи і технології в 
обліку і оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 19 Облік за 
видами економічної 
діяльності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).



посібників та конспектів 
лекцій.

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПР07. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах. 

ОКЗ 5 Правознавство Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 10 
Макроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 5 Гроші і кредит Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 8 Основи 
оподаткування в 
Україні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 12 Податкова 
система

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 15 Облік витрат 
на підприємствах 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 19 Облік за 
видами економічної 
діяльності

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ОКП 4 Фінанси Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ПР08. Розуміти 
організаційно-
економічний 
механізм 
управління 
підприємством та 
оцінювати 
ефективність 
прийняття рішень 
з використанням 
обліково- 
аналітичної 

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 



інформації. підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

практиці).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ОКЗ 11 
Мікроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 12 Економіка 
підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 4 Фінанси Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 7 Облікова 
політика підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 10 Аналіз 
господарської 
діяльності 
підприємств 
дорожньо-
транспортного 
комплексу

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).



підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

ОКП 20 
Управлінський облік

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 

ОКЗ 10 
Макроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКЗ 11 
Мікроекономіка

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів).

Залік (за результатами 
формативного контролю), 
тести (поточний контроль), 
контрольні (письмовій або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 2 Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 6 Фінансовий 
облік активів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).



ОКП 7 Облікова 
політика підприємства

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 9 Фінансовий 
облік пасивів

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

ОКП 12 Податкова 
система

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 14 Фінансовий 
аналіз

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі).

ОКП 17 Облік і 
звітність в 
оподаткуванні

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття (з 
використанням методів 
розроблення кейсів та 
виконання ситуативних 
вправ, групових проектів). 
Виконання курсових і 
дослідницьких робіт (з 
урахуванням встановлення 
дедлайнів), самостійна 
робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій (з урахуванням 
розроблення наукових есе та 
встановлення дедлайну 
виконання роботи).

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий або у 
відкритій тестовій формі). 
Курсові роботи (аналіз 
текстів або даних частини 
курсових робіт).

НП Навчальна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 



встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ВП Виробнича 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

ПП Переддипломна 
практика

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Екзамен (підсумковий 
контроль у письмовий 
формі). Практика (аналіз 
текстів або даних, звіти по 
практиці).

КРБ Кваліфікаційна 
робота бакалавра

Виконання дослідницьких 
робіт (з урахуванням 
встановлення дедлайнів), 
самостійна робота на основі 
підручників, навчальних 
посібників та конспектів 
лекцій.

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи 
(аналіз текстів та даних).

 


