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071 «Облік і оподаткування» 

 
Бєляєва Людмила Анатоліївна 

 

к.е.н., доцент 

Відпові

дність 

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. Бєляєва Л.А., Пеняк Ю.С., Ментей О.С. Аналітичне забезпечення 

системи управління виробничими запасами. Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць випуск 

1(24)/2018.С. 482 (с.71-80) Web of Science  

2. Пеняк Ю. С., Бєляєва Л. А., Абрамова О. С. «Інформаційне забезпечення 

суб’єкта господарювання в сучасній системі управління 

конкурентноспроможністю» // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. (29) 2019. – C.197-203 Web of 

Science  

3. Rozhko О.D. Marenych T. H. Onegina V. M. Belyayeva L. A. Maliy O. G. 

Bank credit in financial provision of agricultural enterprises // Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 

(31) 2019. – C.31-40 Web of Science 

4. Бєляєва Л. А., Хемлiнa Д. Ю. Функціонування фермерських господарств 

в сучасних умовах господарювання в Україні. Економічний простір: 

Збірник наукових праць. – № 159. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 178 с. (162-

166) 

5. Бєляєва Л.А., Сисун К.О. Сучасні тенденції у розрахунках з 

постачальниками та підрядниками. Електронне наукове фахове видання 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління Випуск 3 (26) 2020 

(с,139-146) 

6. Бєляєва Л.А., Кучма Л.О. Вплив оцінки використання виробничих 

запасів на підприємстві для прийняття ефективних  управлінських 

рішень. /Економіка та суспільство, 2018.- № 12. (с.671-677) 

7. Бєляєва Л. А., Білоус К. Д. Контроль орендних операцій в сучасних 

умовах господарювання/ Modern Economics, №11 (2018), (с.19-25) 

8. Belyaeva L., Kyseliyk V., Kyseliyk J. The necesssti of use of international  

standards  in globalization conditions for import operations / Economics and 

Finance 2018 № 9 (р.19-30) 

9. Бєляєва Л.А. Причини виникнення та методи повернення дебіторської 

заборгованості у сучасних умовах господарювання / Інфраструктура 

ринку.-2018.- №23 (с.324-331) 

10. Бєляєва Л.А. Сафонова Ю.В. Переваги та недоліки кредитування в 

сучасних умовах господарювання / Экономика и финансы. - 2017.- № 9, 

Днепропетровск – 228 с.  

11. Бєляєва Л.А. Назаренко К.В. Правові аспекти розрахунків з 

іноземними постачальниками в сучасних умовах. / Економіка та 

суспільство. - 2017.- № 12. 

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); 

 

+ 
Монографії:  

Бєляєва Л., Пеняк Ю., Ментей О. Концептуальні підходи обліку 

безоплатно одержаних основних засобів.  Socio-economic and management 

concepts: collective monograph / Krupelnytska І., –  etc. – Іnternational Science 

Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. (р. 27-34) 

О. Аbramova, L.Bieliaieva, Yu.Peniak. Directions of the Ukraine tax 

system improvement for innovative development of the state / О.Аbramova, 

L.Bieliaieva, Yu.Peniak // Organizational-economic mechanism of management 

innovative development of economic entities: collective monograph / edited by 

M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – 

Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 3. – P. 316-325  

Науково-методичні основи розвитку обліково-аналітичної системи 

України в умовах глобалізації економіки: [колективна монографія] / За заг. 

ред. Т.Г. Маренич./ Бєляєва Л.А. Обліково-аналітичне забезпечення 

управління дебіторською заборгованістю (с.206-218) – Харків: Вид-во 

«Смугаста типографія», 2017. – 254 с. 

https://modecon.mnau.edu.ua/control-of-leasing-operations/
https://modecon.mnau.edu.ua/control-of-leasing-operations/


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. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік (рівень В - облік господарських 

процесів)», для здобувачів вищої освіти що навчаються за спеціальністю 

071 Облік і оподаткування.  Навчально-науковий інститут «Каразінський 

банківський інститут» Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. Харків,  2020. 

2. РПНД «Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В-Державний 

фінансовий та внутрішньогосподарський контроль)», для здобувачів 

вищої освіти що навчаються за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. 

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків,  

2020. 

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення: Навчальна практика з 

дисципліни «Фінансовий облік» для здобувачів вищої освіти що 

навчаються за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. Навчально-

науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків,  2020. 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 
‒  

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня; 

 

‒ 
 

7) участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

  

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

 

‒ 
 

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); 

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; 

 

+ 

Підготовлено і видано 16 статей, у тому числі у виданнях, які включені 

до міжнародних наукометричних баз, в тому числі у закордонних: 

1. Work organizations at enterprises in quarantine conditions .Business 

Management, Economics and Social Sciences: Collection of scientific articles. 

- Agenda Publishing House LTD, London, United Kingdom, 2020. - 204 p. 

Р.118-122 

2. Бєляєва Л.А., Лукин В.А. Один из мифов бухгалтерии в интерпретации 

Я.В.Соколова The VII International Science Conference «Science and 

practice, problems and innovations», February 25 – 27, 2021, Ottawa, Canada. 

220 p. (р.36-39) 

3. Modern nuances of fixed assets accounting that were received free of charge 

Business Management, Economics and Social Sciences: Collection of 

scientific articles. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 

2019. - 192 p. Р.123-129) 

4. The necesssti of use of international  standards  in globalization conditions for  

import operations, / Economics and Finance, 2018  № 9 (р.19-30) 

5. Контроль орендних операцій в сучасних умовах господарювання/ Modern 

Economics, №11 (2018), (с.19-25) 

6. The advantages and disadvantages of formal employment in Ukraina Science 

and practice: innovative approach: Collection of scientific articles. - Les 

Editions L'Originаlе, Paris, France, 2017. - 320 p. р.165-170.  

7. Problems of E-commerce development in Ukraine World scientific extent: 

Collection of scientific articles. - Agenda Publishing House, Coventry, United 

Kingdom, 2017.- 424 р 

8. The crisis management strategy in enterprise Economics, management, law: 

innovation strategy: Collection of scientific articles. - Henan Scie nce and 

Technology Press, Zhengzhou, China, 2016.- 360 p (88-91) 

9. Functions of inventories internal control in the contemporary economy. 

Science and рractice: Collection of scientific articles. - Thorpe-Bowker®, 

Melbourne, Australia, 2016.- 312 р.(р.157-160)  

Участь у міжнародних конференціях (2016-2021 р.) – 44 тез, із них 16 

одоосібно 

Участь у всеукраїнських конференціях (2016-2021 р.) – 10 тез, із них 5 

одноосібно 

1. Бєляєва Л.А., Іванова Є.С. Сучасні аспекти управління дебіторською 

заборгованістю. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет- конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. 

Львів: ЛНАУ, 2021. 480 с. 

2. Бєляєва Л.А. Кучерова Ю.А. Роль банківського кредитування у розвитку 

економіки держави. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет- конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. 

Львів: ЛНАУ, 2021. 480 с. 

3. Бєляєва Л.А. Манько М.О. Актуальні проблеми обліку заробітної плати в 

Україні. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет- конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. 

480. 

4. Бєляєва Л. А., Деняк К.М. Сучасні проблеми обліку фінансових 

результатів суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми сучасного 

бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 

2020 р.–Львів: ЛНАУ, 2020.– 52 с. 

5. Бєляєва Л. А., Макогон П. Електронні лікарняні: зміни в обліку. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали 

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2020 р.).–

Х.:ХННІ ДВНЗ "УБС",2020.  

6. Бєляєва Л. А., Хемліна Д. Система оподаткування фермерських 

господарств в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (20 березня 2020 р.). – Х.:ХННІ ДВНЗ "УБС", 2020.  

7. Бєляєва Л. А Особливості сучасного стану обліку та контролю основних 

засобів бюджетних установ. 25 років становлення Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна 

історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-



практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська 

філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – 

Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – 424 с.(с.335-337) 

8. Бєляєва Л. А., Рудь О.О. Сучасні аспекти впровадження системи 

електронного документообігу. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та 

аналізу в контексті євроінтеграції» 21 травня 2020 року Одеса-2020 

9. Бєляєва Л. А., Ковальова Т.В. Методичні засади формування  Звіту про 

управління. Обліково-фінансові аспекти підприємницької діяльності: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 травня 

2020 р.) Харківський національний автомобільно-дорожній університет. 

10. Бєляєва Л. А., Лукін В.О. Концепції капіталу та збереження капіталу в 

міжнародній системі обліку. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Обліково-фінансові аспекти підприємницької 

діяльності», 29 травня 2020 р. Харківський національний автомобільно-

дорожній університет. 

11. Бєляєва Л. А., Пеняк Ю.С. Організаційно-методичні аспекти обліку 

розрахункових операцій підприємства. 84-а науково-технічна та науково-

методична конференція університету. 04-08 травня 2020 року. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

12. Бєляєва Л. А. Обліково-аналітичне забезпечення фермерських 

господарств в сучасних умовах Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального розвитку держави: тези доп. Міжнар.наук.-

практ. конф. (м.Харків, 27 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. –Харків, 2020. –316с. 

13. Бєляєва Л. А. Сучасні умови оподаткування фермерських господарств  // 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 

20-й річниці створення кафедри аудиту «Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку»: тези доп. 

(м. Київ, 10 грудня 2020 р.) / ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», м.Київ 

14. Бєляєва Л.А., Пеняк Ю.С. Переваги та недоліки дистанційного навчання.  

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-

конференції «Організаційно -методологічне забезпечення підготовки 

фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення» з нагоди 90-річчя 

ХНАДУ (18 листопада 2020 р.) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 

2020.  

15. Бєляєва Л. А., Комірна А. Сучасні аспекти обліку засобів 

індивідуального захисту суб’єктами господарювання. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали VІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2019 р.). – 

Х.:ХННІ ДВНЗ "УБС", 2019.  

16. Бєляєва Л. А., Пересада Ю.О. Методика внутрішнього контролю 

орендних операцій. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(21 березня 2019 р.). – Х.:ХННІ ДВНЗ "УБС", 2019.  

17. Бєляєва Л. А. Контроль основних засобів у бюджетних установах, тези. 

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку 

держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 

2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. 

Місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – 256 с. с.146-149 

18. Бєляєва Л. А., Руденко А.  Комплексний підхід до обліку фінансових 

результатів. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в 

контексті євроінтеграції : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. 23 травня 2019 р.– Харків: «Діса плюс», 2019. – 218 с.  С.82-

84 

19. Облікова політика та облікові оцінки. Підприємницька модель економіки 

та управління розвитком підприємства: тези ІI Міжнародної науково-

практичної конференції «Підприємницька модель економіки та 

управління розвитком підприємства» (6-8 листопада 2019 р.). – Житомир, 

2019. – 1029 с. С. 927-931 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 

 

‒ 

 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

+ 

У Всеукраїнському конкурсі «Молодий експерт України» на кращу  

роботу з податково - бухгалтерської тематики, ТОВ «Редакція газети» Все 

про бухгалтерський облік»  Сухачева В. зайняла 1 місце  



(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; 

 

У грудні 2019 навчального року 

Призове ІІ місце у І етапі олімпіади Рудь О.  

 

У грудні 2018 навчального року 

Призове ІІ місце у І етапі олімпіади Шинкарьова А. 

 

У березні 2018 року: 

Призове І місце у І етапі олімпіади Мосьпан О. 

 

У березні 2017 року: 

Призове  ІІ місце у І етапі олімпіади Пєшкова К. 

Підготовка, організація та проведення у 2017, 2018,2019,2020 роках 1 

та 2-го туру міжінститутської олімпіади за фахом. 

Член організаційного комітету Міжнародної ї науково-практичної 

конференції «Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий 

інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід», 

що відбудеться 28 травня 2021 р. на базі факультету управління та бізнесу 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Обліково-фінансові аспекти підприємницької діяльності», що 

відбудеться 29 травня 2020 р. на базі факультету управління та бізнесу 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин», що відбудеться 31 травня 2019 р. на 

базі факультету управління та бізнесу Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. 

 

В межах роботи наукового гуртка та роботи проблемних груп , під 

керівництвом підготовлено і захищено 5 наукових робіт студентами 3 та 4 

курсу 

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; 

+ Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності). 

-  

Разом вимог виконано 6  

 
ПОГОДЖЕНО: 

 
 

 

Завідувач кафедри  

обліку та оподаткування          

 

_____________ 
Підпис 

Р. О. Піскунов Підпис                                                                                           ПІБ 
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