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Відповід

ність 

Деталізація 

1) наявність не менше п’яти   

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection 

+ 1. Svetlana Nesterenko, Svetlana Drobyazko, Olha Abramova, And 

Natalya Siketina (2019),"Optimization of Factorial Portfolio of Trade 

Enterprises in the Conditions of the Non-Payment Crisis", IBIMA 

Business Review, Vol. 2019 (2019), Article ID 278890, DOI: 

10.5171/2019.27889, (Scopus) 

2. Yelisyeyeva, O., Nesterenko, S., Drobyazko, S., 

Abramova, O., Siketina, N. Strategic model of factoring portfolio of 

debtors of the enterprise. Proceedings of the 33rd International 

Business Information Management Association Conference, IBIMA 

2019: Education Excellence and Innovation Management through 

Vision 2020. ISBN: 978-0-9998551-2-6. – P. 7504-7514 (Scopus) 

3. Пеняк Ю.С., Бєляєва Л.А., Абрамова О.С. Інформаційне 

забезпечення суб’єкта господарювання в сучасній системі 

управління конкурентоспроможністю // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Вип. (29) 

2019. – C.197-203 [Web of Science] 

4. Абрамова О. С. Удосконалення автоматизації обліку 

нематеріальних активів методом експертних оцінок / 

О. С. Абрамова, В. Ю. Фідря // Науковий Вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 

2018. – № 34/2018. – С. 95-100 

5. Абрамова О. С. Аналіз особливостей трактування дефініції 

«заробітна плата» у сучасних умовах оподаткування / 

О.С. Абрамова, І. В. Полтенко, П. В. Макогон // Вісник 

Університету банківської справи. – 2018. - №3(33). – С. 136-141 

6. Абрамова О.С., Крапівіна Ю.В. Формування фінансових 

результатів суб’єктів господарювання / О.С. Абрамова, Ю.В. 

Крапівіна // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове 

видання. - №13/2017. – Мукачево, 2017. – С. 1290-1296 

 

2) наявність одного патенту на винахід 

або п’яти деклараційних патентів 
на винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність не 

менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір; 

-  

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

-  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування 

+ 1. Абрамова О.С. Оподаткування: опорний конспект лекцій 

(англ.мовою) / О.С. Абрамова. – Харків: Видавництво ХННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 2019 – електронне видання 

2. Абрамова О.С. Бухгалтерський облік: опорний конспект лекцій 

(англ.мовою) / О.С. Абрамова. – Харків: Видавництво ХННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 2018 – електронне видання 

3. Абрамова О.С. Управлінський облік: опорний конспект лекцій 

(англ.мовою) / О.С. Абрамова. – Харків: Видавництво ХННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 2017 – електронне видання 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 
-  

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня; 

-  



7) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад; 

-  

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, 

що індексується в бібліографічних 

базах; 

-  

9) робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або 

у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з 

вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду 

(контролю); 

-  

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної 

категорії”; 

-  

11) наукове консультування 

підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору 

із закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

+ м. Харків, ТОВ «ІНТРАНС-КІП», консультування з питань 

управлінського обліку та оподаткування з 11.01.2016 р. по 

теперішній час.  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

+ 1. Abramova O., Rybin O. Undeniable trends of cashless 

transactions in Ukraine // Using the latest technologies. Abstracts of 

III-rd International Scientific and Practical Conference (February 26 – 

27, 2021) Groningen, Netherlands 2021. Pp. 25-28. URL: https://eu-

conf.com (англ мовою, сертифікат учасника) 

2. Абрамова О.С., Деняк К.М. Сучасні проблеми обліку 

фінансових результатів національних підприємств // 

Реформування економіки: проблеми, перспективи, міжнародний 

досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Дніпро, 27 лютого 2021 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 

2021. – С. 69-72 

3. Abramova O., Malakhov V. Features analysis of the Ukrainian 

tax system in the conditions of reforming // The 5th International 

scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” 

(May 17-19, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 

2020. – P. 613-616 (англ мовою) 

4. Абрамова О.С. День податкової свободи в Україні / 

О.С. Абрамова, П.В. Макогон // Імплементація інновацій 

обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного 

бізнесу: ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р., 

Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2019. – С. 15-



16 

5. Абрамова О.С. Проблеми та перспективи сучасного 

оподаткування акцизом в Україні / О.С. Абрамова, А.Р. Притико // 

Трансформація національної економіки в контексті реалізації 

євроінтеграційної стратегії. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Миколаїв, 5 квітня 2019 р.). – 

Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 3-6 

6. Abramova, O. Directions of enterprises’ tax burden reduction in 

Ukraine. // Proceedings of XXXХVIII International scientific 

conference - Experience of the past, practice of the future (Apr 6, 2019, 

New York, USA). Morrisville, Lulu Press, 2019. PP. 21-27 

 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 

+ 2017/2018 н.р.: Бухгалтерський облік - 57 ауд.год. 

2018/2019 н.р.:  

Бухгалтерський облік (рівень А) – 65 ауд.год.; 

`Галузева підготовка`: Оподаткування – 60 ауд.год. 

2019/2020 н.р.: 

Бухгалтерський облік - 64 ауд.год. 

Економічний аналіз – 64 ауд.год. 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або 

лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Параолімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу; 

-  



15) керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів, II—

III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів 

— членів Національного центру 

“Мала академія наук України” (крім 

третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня); 

-  

16) наявність статусу учасника бойових 

дій (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

-  

17) участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки під 

егідою Організації Об’єднаних 

Націй (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

-  

18) участь у міжнародних військових 

навчаннях (тренуваннях) за участю 

збройних сил країн ‒ членів НАТО 

(для вищих військових навчальних 

закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

-  

19) діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

-  

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності). 

- 
 

Разом вимог виконано 5  
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