
Звіт  

кафедри обліку та оподаткування 

про работу за 2020-2021 навчальний рік 

1. Динаміка контингенту студентів за 2 останні роки 

У 2019-2020 н. р. на кафедрі навчалися 307 студентів, із яких 175 – на першому рівні 

освіти (бакалаврат), 132– на  другому рівні освіти (магістратура), а також були закріплені  9 

аспірантів УБС. У 2020-2021 н. р. на кафедрі навчалися  215студентів, із яких 126 – на 

першому рівні освіти (бакалаврат), 89 – на  другому рівні освіти (магістратура) (таблиця 1). 

Ліцензійний обсяг прийому складає 130 осіб (бакалаврат) та 95 осіб (магістратура)  

 
Таблиця 1. Динаміка контингенту студентів кафедри  

2019-2020 н.р. – 2020-2021н.р. 

БАКАЛАВРИ 

бюджет Контракт іноземні студенти  

2019- 

2020 

2020-

2021 

різниця 2019- 

2020 

2020-

2021 

різни 

ця 

2019- 

2020 

2020-

2021 

різниця  

18 11 -7 20 22 +3 2 1 -1 денне 

МАГІСТРИ 

бюджет Контракт іноземні студенти  

2019- 

2020 

2020-

2021 

різниця 2019- 

2020 

2020-

2021 

різни 

ця 

2019- 

2020 

2020-

2021 

різниця  

14 11 -3 10 4 -6 0 0 0 денне 

 
 

Підготовку студентів зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» у 2020-2021 н.р. 

здійснювало 6 викладачів кафедри, у т.ч. 6 доцентів кандидатів економічних наук. Кафедру 

очолює доцен, кандидат економічних наук.  
 

Самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних  працівників 

станом на 01.06.2021 
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Кафедра обліку та оподаткування 

Піскунов Р.О. Зав. кафедри  + - + + - - - + - - + + - + - - - - + - 8 

Абрамова О.С. Доцент   + - - + - - - - - - + + + - - - - - - - 5 

Бєляєва Л.А. Доцент   + - + + - - - - - - + + - + - - - - + - 7 

Мірошник О.Ю. Доцент   + - + + - - - + - - + + - + - - - - + - 8 

Пєняк Ю.С. Доцент   + - + + - - + + - - + + - + - - - - + - 9 

Шубіна С.В. Доцент   + - + + - - - + - - + + - + + - - - - - 8 

 



Підвищення кваліфікації  

Викладачі та співробітники кафедри відповідно до нормативних вимог для підтримання на 

актуальному рівні професійних знань  підвищували свою кваліфікацію: 

 
Прізвище, імя, по 

батькові НПП 
Місце підвищення кваліфікації Якого виду навчання, Кількість годин Результат (сертифікат, 

свідоцтво тощо) 
Абрамова О.С. ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Гронінген. Нідерланди. 

Підвіщення кваліфікації за напрямком 

«Використання інноваційних 

технологій» 26-27 лютого 2021 року. (12 

часов). 

 Сертифікат б/№. 

Бєляєва Л.А. Варненський 

 університеті менеджменту  

(м. Болгарія)  

 Підвіщення кваліфікації за напрямком 

«Стратегії для модернізації вищої освіти 

в світі в контексті глобалізованого світу» 

в період 5 по 28 травня 2021 р. 

загальною тривалістю 180 годин (6 

ECTS).  

Сертифікат No. 

315/28.05.2021. 

Бєляєва Л.А. Міжнародний науковий 

симпозіум «Наука для сучасних 

людей». Німеччина. 

Підвіщення кваліфікації за напрямком 

«Концептуальні основи бухгалтерського 

обліку як системи», 25-26 лютого 2021., 

(10 годин). 

Диплом № SGE-030 

Бєляєва Л.А. VII Міжнародна науково-

практична конференція «Наука 

та практика, проблеми та 

інновації».  

Оттава, Канада.  

Підвіщення кваліфікації  25-27 лютого 

2021 (18 годин).  

 

Сертифікат б/№. 

Бєляєва Л.А. VІ Міжнародна науково-

практична конференція «Облік, 

аналіз, аудит та оподаткування: 

сучасна парадигма в умовах 

сталого розвитку». ДВНЗ 

«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»  

Підвіщення кваліфікації  (8 годин).  

 

Сертифікат б/№. 

Піскунов Р.О. Північно-Східний науковий 

центр НАН України і МОН 

України 

Підвіщення кваліфікації в період з 01 

жовтня по 30 листопада 2020 року (185 

годин) 

Наказ № 25-K від 

01.10.2021.  

Посвідчення №110 

Пеняк Ю.С. Варненський 

 університеті менеджменту  

(м. Болгарія)  

 Підвіщення кваліфікації за напрямком 

«Стратегії для модернізації вищої освіти 

в світі в контексті глобалізованого світу» 

в період 5 по 28 травня 2021 р. 

загальною тривалістю 180 годин (6 

ECTS).  

Сертифікат No. 

317/28.05.2021. 

Пеняк Ю.С. Міжнародний науковий 

симпозіум «Наука для сучасних 

людей». Німеччина. 

Підвіщення кваліфікації за напрямком 

«Концептуальні основи бухгалтерського 

обліку як системи», 25-26 лютого 2021., 

(10 годин). 

Диплом № SGE-030 

Пеняк Ю.С. VІ Міжнародна науково-

практична конференція «Облік, 

аналіз, аудит та оподаткування: 

сучасна парадигма в умовах 

сталого розвитку». ДВНЗ 

«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»  

Підвіщення кваліфікації  (8 годин).  

 

Сертифікат б/№. 

 

 

1 науково-педагогічний працівник є член-кореспондент Академії економічних наук 

України (Мірошник О.Ю.) 

1 науково-педагогічний працівник є членом спілки податкових консультантів України 

(Піскунов Р.О.) 

2 науково-педагогічний працівника мають членство у всеукраїнській професійній 

громадській організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України» 

(Беляєва Л. А., Пеняк Ю. С.) 
 

   



Навчальне навантаження за 2020-2021  навчальний рік склало: 
 

 Планове навантаження Фактичне навантаження 

Навч. 

робота 

Метод. 

робота 

Наукова 

робота 

Орг. 

робота 

Всього 

за НПП 

Навч. 

робота 

Метод. 

робота 

Наукова 

робота 

Орг. 

робота 

Всього 

за НПП 

Абрамова  

Ольга  

Сергіївна   
(0,75 ст.) 

408 348 235 170 1161 428 463
1 

100
1
 170 1161 

Бєляєва  

Людмила 

Анатоліївна  
(1,0 ст.) 

586 630 302 30 1548 586 630 302 30 1548 

Мірошник  

Олексій  

Юрійович  
(1,0 ст.) 

576 628 150 194 1548 576 628 150 194 1548 

Піскунов 

 Роман 

Олександрович 
(1,0 ст.) 

524 576 300 105 1505
2 524 576 300 105 1505

2
 

Пеняк  

Юлія  

Сергіївна  
(1,0 ст.) 

581 498 299 170 1548 581 498 299 170 1548 

Шубіна  

Світлана 

Валентинівна 
(1,0 ст.) 

579 454 225 290 1548 579 454 225 290 1548 

Всього 3254 3134 1511 959 8858 3274 3249 1376 959 8858 

 

 
1 

Зміни в навантаженні кафедри обумовленні зменшенням кількості годин наукової 

роботи доцента Абрамової О.С. (-135 годин) за рахунок збільшення годин, витрачених на 

виконання методичної роботи (+135 годин). На загальний обсяг навчального навантаження 

вказані зміни не вплинули. 
2
 Викладач залучений на кафедри «Фінансів, банківська справа та страхування» для 

викладання дисципліни «Управління ризиками в банку» (43 години) 



Показники до визначення рейтингу кафедр 

 
Кафедра обліку та оподаткування 

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників станом на 1 червня поточного року: ____5,5_____ 

Кількість ставок наукових працівників станом на 1 червня поточного року: ____0_____ 

Загальна кількість ставок науково-педагогічних і наукових працівників станом на 1 червня поточного 

року: ____5,5_____ 

 

Показник 
Одиниця 

обліку 

Балів за 

одиницю 

Кількість 

балів 

1 2 3 4 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ, НАУКОВІ КАДРИ 

1. Вчені ступені, звання (з урахуванням частин ставок, 

зайнятих працівниками):  

– докторів наук, професорів  

 

– кандидатів наук, доцентів 

 

 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок 

 

 

‒ 

5,52 

 

 

‒ 

11 

2. Визнання кваліфікації 

вказати прізвища, посади з урахуванням часток 

ставок та характеристики визнання кваліфікації: 

– членство в НАН України, Національній академії 

педагогічних наук України, Національній академії аграрних 

наук України 

– звання “Заслужений діяч науки і техніки”, 

“Заслужений працівник освіти” „Заслужений працівник 

культури”, „Заслужений винахідник” та еквівалентні 

– лауреати Державних премії в галузі науки і техніки 

– заслужені професори, науковці, викладачі 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

 

 

 

кількість 

ставок 

 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок  

 

 

 

кількість5 

 

 

кількість5 

 

 

кількість5 

кількість5 

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

‒ 

Нагороди і премії протягом поточного навчального 

року за досягнення в методичній і науковій роботі (вказати 

прізвища, назву премії, стипендії) 

– обласного рівня: 

• премії І, ІІ, ІІІ ступенів на конкурсі „Вища школа 

Харківщини – кращі імена”, 

• іменні стипендії облдержадміністрації видатним 

ученим і талановитим молодим ученим 

– премії університету: 

• імені В. Н. Каразіна, 1-3 ступенів 

• за перемогу в університетському конкурсі навчальної 

та наукової літератури 

 

 

 

 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок 

 

 

 

 

кількість2 

 

кількість2 

 

 

кількість2 

кількість1 

 

 

 

 

‒ 

 

‒ 

 

 

‒ 

‒ 

Залучення кафедрою іноземних викладачів до викладання 

курсу (розділу курсу) у поточному навчальному році (вказати 

прізвище, країну, кількість годин) 

кількість 

 

кількість10 

 

 

 



 

1 2 3 4 
Стажування у поточному навчальному році 

науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном 

тривалістю: 

 менше 3 місяців; 

Бєляєва Л.А. пройшла підвищення кваліфікації з 

академічних досліджень та освіти у Варненському університеті 

менеджменту (м. Болгарія) під назвою «СТРАТЕГІЇ ДЛЯ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СВІТІ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ» в період 5 по 28 травня 2021 р. 

загальною тривалістю 180 годин (6 ECTS). Сертифікат No. 

315/28.05.2021.  

Пеняк Ю.С. пройшла підвищення кваліфікації з 

академічних досліджень та освіти у Варненському університеті 

менеджменту (м. Болгарія) під назвою «СТРАТЕГІЇ ДЛЯ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СВІТІ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ» в період 5 по 28 травня 2021 р. 

загальною тривалістю 180 годин (6 ECTS). Сертифікат No. 

317/28.05.2021.  

 більше 3 місяців. 

 (вказати прізвище, країну, терміни стажування) 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

3. Видання навчальної літератури в попередньому 

календарному році: 

– підручник, рекомендований до друку вченою радою 

університету 

– навчальний посібник, рекомендований до друку 

вченою радою університету 

– електронний (дистанційний) навчальний курс, що 

отримав сертифікат Центру електронного навчання 

Додати перелік видань, вказати авторів, підкреслити 

прізвища працівників кафедри, вказати, ким надано гриф 

 

 

кількість 

 

кількість 

 

кількість 

 

 

кількість5 

 

кількість3 

 

кількість10 

 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

4. Перемога на університетському конкурсі кафедр на 

краще науково-методичне забезпечення освітнього процесу 
Так/ні 2

 
‒ 

5. Присутність кафедри у веб-просторі: 

• власний веб-сайт кафедри з хостінгом в домені 

університету або веб-сторінка на сайті факультету 

(інституту) із встановленими в університеті вимогами щодо 

змістовного наповнення 

http://kbi.karazin.ua/department/kafedra_obliku_ta_opodatkuva

nnya/ 

 

 

 

3 

 

3 

• наявність на сайті робочих програм навчальних 

дисциплін на поточний навчальний рік, прикладів 

екзаменаційних білетів, інформаційних, навчальних і 

методичних матеріалів для студентів (відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу). 

http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-bankivskogo-biznesu-

ta-finansovix-texnologij/ 

 10 10 

 

http://kbi.karazin.ua/department/kafedra_obliku_ta_opodatkuvannya/
http://kbi.karazin.ua/department/kafedra_obliku_ta_opodatkuvannya/


НАУКОВА РОБОТА 

1 2 3 4 

    
6. Виконання наукових досліджень, інноваційна діяльність, 

отримання благодійної допомоги для зміцнення 

матеріально-технічного та методичного забезпечення 

освітнього процесу і наукових досліджень: 

вказати 

номери тем, 

угод, 

контрактів, 

  

– при надходженні на рахунок університету за рік не 

менше 40 тис. грн. 

– при надходженні на рахунок університету за рік 

менше 40 тис. грн. 

– фундаментальна або прикладна базова НДР 

Відомості про надходження коштів до університету 

завіряє начальник планово-фінансового відділу або 

заступник головного бухгалтера 

прізвища 

керівників, 

обсяги 

фінансування 

в минулому 

календарному 

році 

 

кількість×6 

 

кількість×3 

 

кількість×1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

7. Публікація монографій (надати список, підкреслити прізвища співробітників кафедри) в минулому 

календарному році 

– монографії, опубліковані у видавництвах наукової літератури 

Elsevier, Springer, Wiley, Gordon and Breach Science Publishers, Kluwer, Plenum Press, Pergamon, Allerton 

Press, CRC Press, Begell House, Harwood Academic Publishers, Royal Society, Royal Society of Chemistry, 

Bentham Science Publishers, Blackwell Publishing Ltd та у видавництвах кращих 300 університетів світу за 

результатами визначення рейтингів Thomson Reuters і QS                                      Бал = 7 × кількість 

назв; 

– інші монографії, рекомендовані до друку вченою радою:                                     Бал = 3×кількість 

назв 

– розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у провідних видавництвах 

наукової літератури (за наведеним вище списком)                                                   Бал = 5 × кількість 

назв 

8. Публікація наукових статей у минулому календарному 

році, винахідницька діяльність* 

(надати список і ксерокопії перших сторінок статей, у 

вихідних даних в яких вказано Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна; прізвища студентів 

підкреслити): 

– статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або 

реферуються системами SCOPUS або Web of Science; 
Mazaraki A., Mykhailichenko H., Melnychenko S., Melnyk T., 

Miroshnik O. DEVELOPMENT OF TOURISM BRAND OF 

UKRAINE. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS 

OF THEORY AND PRACTICE.- 2020 № 3 (34). Р.  421-431. 

– статті у фахових виданнях (вітчизняних і 

закордонних журналах та збірниках наукових праць)  
 1. BIELIAIEVA L. 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. Пеняк Ю. С. Аналіз тенденції демографічної ситуації в 

Україні / Ю.С. Пеняк // Електронне наукове фахове видання 

«Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – Одеса: 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури», 2020. – Вип. 3(26).-с.127-133. 

   



 

1 2 3 4 
3. Шубіна С.В. Теоретико-методичні підходи до аналізу 

фінансового стану підприємства / С.В.Шубіна // Економіка і 

управління. – Київ, 2020. - №2. – С. 77-85.URL:https://e-

u.in.ua/ua/nauka/zhurnal-z-ekonomichnih-nauk-ekonomika-i-

upravlinnja/ 

4. Піскунов Р. О., Даудова Г. В. Реалізація фінансового 

механізму в умовах трансформаційних процесів на місцевому 

рівні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики, 2020. № 2(33). С. 249-

258. DOI: https://doi.org/10.18371/.v2i33.2987  

1. Пеняк Ю.С. Сучасні проблеми обліково-аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами / Ю.С. 

Пеняк, Н.В. Гороховацька // Збірник наукових праць 

«Економічний простір»». – Дніпро:: Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури», 2020. – Вип. 159.-с.97-

102. 

2. PROBLEMS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT 

OF RECEIVABLES MANAGEMENT / Yuliia Peniak, Victoria 

Ivanenko// Business Management, Economics and Social Sciences ∙ 

Agenda Publishing House LTD ∙ London, UK ∙ 2020.- с.66-70. 

3. 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) 

4. 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) 

5. Шубіна С. В., Перебийніс  В.Л. Теоретико-методичні підходи 

щодо обліку та внутрішнього аудиту розрахунків з 

постачальниками та підрядниками  / С.В. Шубіна, В.Л. 

Перебійніс // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» 

International scientific journal «Internauka» // № 19 (99), vol. 2, 

2020 – С. 54-59. URL: 

http://globalcompact.ge/development-goals. 5. 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

1 × 3 

 

 

 

 

 

 

4×1 

 

 

 

 

5 × 1,5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

7,5 

– закордонні патенти (надати ксерокопії перших 

сторінок свідоцтв); 

– патенти України (надати ксерокопії перших сторінок 

свідоцтв) 

* для робіт у співавторстві зі студентами коефіцієнт 1.5 

кількість 

 

кількість 

кількість×3 

 

кількість ×2 

‒ 

 

‒ 

https://doi.org/10.18371/.v2i33.2987
http://globalcompact.ge/development%1egoals.%205
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9. Організація кафедрою в поточному навчальному році 

наукових та методичних конференцій, семінарів, виставок, 

олімпіад, експедицій, заходів, тощо (надати копії наказів 

(розпоряджень), програм конференцій, інших документів, 

що підтверджують організацію заходу саме кафедрою) 

– міжнародного рівня 

1. I Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, 

фінансово-кредитних та облікових систем» (26.05.2021) 

2. Х Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених і студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції» (09.04.2021) 

3. Міжнародна науково-практична конференція 

«Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий 

інструментарій управління сучасним підприємством: 

міжнародний досвід», 28 травня 2021 р. на базі факультету 

управління та бізнесу Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. 

– всеукраїнського рівня 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ 

10. Підготовка наукових кадрів у поточному 

навчальному році 

– захист дисертації (присудження наукового ступеня) 

доктора наук не пізніше, ніж 12 місяців після закінчення 

докторантури (вказати прізвища, ініціали, дату захисту та 

спеціалізовану раду); 

– захист дисертації доктора філософії (кандидатської) не 

пізніше, ніж 12 місяців після закінчення аспірантури (вказати 

прізвища, ініціали, дату захисту та спеціалізовану раду); 

 

 

кількість 

 

 

 

кількість 

 

 

кількість×10 

 

 

 

кількість×7 

 

 

‒ 

 

 

 

‒ 

– захист дисертації (присудження наукового ступеня) 

доктора наук співробітником, докторантом кафедри 

(вказати прізвища, ініціали, дату захисту та 

спеціалізовану раду); 

– захист дисертації доктора філософії (кандидатської) 

співробітником, аспірантом, здобувачем кафедри (вказати 

прізвища, ініціали, дату захисту та спеціалізовану раду) 

кількість 

 

 

 

кількість 

кількість ×7 

 

 

 

кількість × 5 

‒ 

 

 

 

‒ 

11. Сприяння науковій роботі студентів 

– І, ІІ, ІІІ премії на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних 

наук у поточному навчальному році, проведеному за 

наказом МОН України, міжнародних конкурсах 

студентських наукових робіт (вказати прізвища, ініціали 

переможців та наукових керівників-співробітників 

кафедри) 

– проведення загальноуніверситетських студентських 

конкурсів 

 

 

кількість 

 

 

 

 

кількість 

 

 

кількість × 3 

 

 

 

 

кількість×2 

 

 

‒ 

 

 

 

 

‒ 
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512. Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню 

студентів та випускників: 

   

- участь у виконанні освітньої програми, що реалізується у 

поточному навчальному році із залученням роботодавців / 

професійних організацій (участь роботодавця / 

професійної організації засвідчується відповідним 

сертифікатом). 

кількість кількість×5 ‒ 

- проведення презентацій, майстер-класів, відкритих лекцій 

та вебінарів роботодавцями (професійними організаціями) у 

поточному навчальному році (надати посилання на сайт 

кафедри (факультету, інституту), де розміщена 

інформація про даний захід) 

кількість кількість ×1 ‒ 

- укладання договорів про порозуміння та співробітництво 

із роботодавцями та профільними професійними 

організаціями (договори діють у поточному навчальному 

році, надати копію першої та останньої сторінки 

договору) 

кількість кількість×1 ‒ 

- сертифікація навчальних дисциплін відповідними 

професійними організаціями (сертифікат дійсний у 

поточному навчальному році, надати або копію 

сертифікату або посилання на сайт організації де 

розміщений /зареєстрований даний сертифікат) 

кількість кількість×5 ‒ 

- сертифікація науково-педагогічних працівників 

відповідними професійними організаціями (сертифікат 

дійсний у поточному навчальному році, надати або 

копію сертифікату або посилання на сайт організації де 

розміщений /зареєстрований даний сертифікат) 

кількість кількість×5 ‒ 

- функціонування на кафедрі осередку міжнародної/ 

національної професійної організації (надати посилання на 

сайт професійної організації, де подана інформація про 

діяльність цього осередку) 

кількість кількість×5 ‒ 

 

Сума балів: ______57,5______  

Сума балів, віднесена до загальної кількості ставок науково-педагогічних і наукових працівників: _____10,5_______  

 

 

Рейтинг викладачів кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій навчально-наукового інституту «Каразінський банківський 

інститут» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за 2020-

2021 н.р 

 

№ 

з/п 
ПІБ викладача, науковий ступінь, вчене звання Кількість балів 

1. Піскунов Р.О., к.е.н, доц. 133 

2. Пеняк Ю. С., к.е.н, доц. 108 

3. Беляева Л.А., к.е.н, доц. 103 

4. Шубіна С.В., к.е.н, доц. 70 

5. Мірошник О.Ю., к.е.н, доц. 60 

6. Абрамова О.С., к.е.н, доц. 52 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

◙ Згідно нового навчального плану бакалаврів та магістрів спеціальності 071 «Облік та 

оподаткування» викладачами кафедри були розроблені робочі програми навчальних дисциплін: 

Бухгалтерський облік (рівень D – Облік суб’єктів державного сектору та в банках); Економічний 

аналіз (рівень В – Аналіз моделювання і управління ризиками); Бухгалтерський контроль і аудит 

(рівень А – Аудит); Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – Державний фінансовий та 

внутрішньогосподарський контроль); Економічний аналіз (рівень D – Фінансовий і проектний 

аналіз); Економічний аналіз (рівень С – Аналіз і контроль бізнес-процесів); Менеджмент та 

управлінський облік (рівень В –Управлінський облік); Професійний тренінг; Професійний бізнес-

кейс; Вступ за фахом; Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту. 

 

◙ Протягом навчального року згідно плану було підготовлено пакети контрольних завдань 

для комплексної перевірки знань з дисциплін «Бухгалтерський облік (рівень В – Облік 

господарських процесів)» (Бєляєва Л.А.), «Організація бухгалтерського обліку» (Піскунов Р.О.); 

 

◙ Протягом навчального року підготовлено презентації з дисциплін: Бухгалтерський облік 

(рівень D – Облік суб’єктів державного сектору та в банках); Економічний аналіз (рівень В – 

Аналіз моделювання і управління ризиками); Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – Аудит); 

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – Державний фінансовий та внутрішньогосподарський 

контроль); Економічний аналіз (рівень D – Фінансовий і проектний аналіз); Економічний аналіз 

(рівень С – Аналіз і контроль бізнес-процесів); Менеджмент та управлінський облік (рівень В –

Управлінський облік); Професійний тренінг; Професійний бізнес-кейс; Вступ за фахом; Обліково-

аналітичне забезпечення фінансового менеджменту. 

 

◙ Оновлено інформацію про кафедру на сайті інституту (Піскунов Р.О.) 

 

◙ Оновлено та розміщено протягом начального року навчально-методичні розробки 

викладачів на платформі MOODLE. 

Підготовлено нові дистанційні курси, що відкриті для доступу студентів з дисциплін: Роль 

бухгалтера у бізнес-середовищі; Бухгалтерський облік (рівень А) Бухгалтерський облік (рівень В-

Облік господарських процесів); Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – Державний 

фінансовий та внутрішньогосподарський контроль); Менеджмент та управлінський облік 

(Модуль 2. Управлінський облік); Оподаткування; Економічний аналіз (рівень А); Економічний 

аналіз (рівень В – Аналіз моделювання і управління ризиками); Економічний аналіз (рівень С – 

Аналіз і контроль бізнес процесів); Економічний аналіз (рівень D – Фінансовий і проектний 

аналіз); Фінансовий облік (рівень А – Фінансовий облік за національними стандартами); 

Навчальна Практика; Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – Аудит). 

 

◙ 13 листопада 2020 року к.е.н., доцентом кафедри обліку та оподаткуваня Пеняк Ю.С. 

проведено відкрите он-лайн лекційне заняття (за допомогою платформи ZOOM), з 

дисципліни «Економічний аналіз (рівень А)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти груп АФ-31Б-I; АФ-31Б-II. Тема заняття: «Аналіз матеріальних ресурсів та 

ефективності їх використання». На заняття  запрошено  Алина Тищенко, керівник групи  

торгового маркетингк ПАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна», стейкхолдер ОПП першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти «Бізнес-аналітика та аудит», та наша випускниця. 

 

◙ 06 травня 2021 року року к.е.н., доцентом кафедри обліку та оподаткуваня Абрамовою 

О. С. проведено он-лайн практичне заняття (за допомогою платформи Google Meet), з дисципліни 

Бухгалтерський облік (рівень С – Облік за видами економічної діяльності) для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти груп АО-31Б. Тема заняття: «Бухгалтерський облік в 

об’єднаннях  співвласників багатоповерхових квартир».  

   

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4014
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3725
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◙ 22 лютого 2021 року к.е.н., доцентом кафедри обліку та оподаткуваня Бєляєвою. Л.А. 

проведено відкрита он-лайн лекція (за допомогою платформи SKYpE) з дисципліни 

«Бухгалтерський облік (рівень В – Облік господарських процесів).» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти груп Гр. АО-21Б. Тема заняття: «Шляхи надходження необо-

ротних активів та особливості їх відображення в обліку». На заняття  запрошено  Алина 

Тищенко, керівник групи  торгового маркетингк ПАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна», 

стейкхолдер ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Бізнес-аналітика та аудит», та 

наша випускниця. 

 

◙ Протягом року проведено методичні семінари, а саме: 

 

№ Дата Проблемні питання 

1 30.08.2020 

1. Обговорення та затвердження основних напрямків методичної роботи кафедри на 2020-2021 н. р 

2. Розгляд і затвердження Плану роботи методичного семінару кафедри 

3. Обговорення питань про формування НМЗ дисциплін відповідно до до структури кафедральної 

програми розвитку електронного (дистанційного) навчання та плану методичного видання 

4. Обговорення та затвердження плану-графіку взаємовідвідування викладачів кафедри 

2 25.10.2020 

1. Про практичну підготовку випускників ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені  

В.Н. Каразіна за спеціальністю «Облік і оподаткування». 

2. Розгляд стану та змісту курсів для дистанційного навчання з дисциплін кафедри, які 

розробляються і використовуються у навчальному процесі. 

3. Ознайомлення магістрів з роботою методичного семінару кафедри. 

4. Використання інтерактивних методів навчання при викладенні дисциплін ОКР «бакалавр» за 

напрямом підготовки «Облік і оподаткування». 

5. Аналіз стану та відповідності акредитаційним умовам МОН України забезпечення навчальних 

дисциплін кафедри навчально-методичною літературою зі спеціальності «Облік і оподаткування» 

6. Обговорення стану підготовки студентів до конкурсів наукових робіт (інститутського конкурсу 

наукових робіт – 1  етап 1-го туру  та  конкурсу "Кращий за професією"). 

7. Розгляд та обговорення критеріїв оцінювання якості освітньої програми відповідно до 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти. 

8.Про планування виробничої діяльності відповідно до положення  про порядок підготовки та 

тиражування навчальних і наукових видань Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна від 25.03.2019 р. 

9. Розгляд та вдосконалення освітніх програм. 

3 23.12.2020 

1. Розгляд і затвердження сценарію та завдань до конкурсу «Кращий за професією». 

2. Про підготовку баз переддипломної практики згідно з планом підготовки магістрів та завдань 

студентам на дипломну роботу. 

3. Обговорення і затвердження завдань студентам на виконання КМР. 

4. Про необхідність коригування програм навчальних дисциплін та навчальних планів відповідно 

до змін законодавчої, нормативної бази та новітніх напрямків розвитку фінансово-кредитної 

системи. 

4 22.02.2021 

1. Обговорення результатів взаємовідвідування занять викладачів кафедри. 

2. Обговорення звітів з виконання планів роботи за перше півріччя. 

3. Виконання викладачами запланованої методичної роботи. 

4. Про стан виконання магістрами заходів з підготовки КМР. Обговорення змістовності та якості 

статей магістрів.   

6. Про стан підготовки студентів до участі в олімпіадах, конкурсах з профілюючих дисциплін. 

6. Обговорення результатів захисту КМР зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

7. Обговорення стану підготовки студентів до конкурсів наукових робіт (інститутського конкурсу 

наукових робіт – 1  етап 1-го туру  та  конкурсу "Кращий за професією"). 

8. Обговорення питань про стан підготовки студентів до захисту кваліфікаційних магістерських 

робіт в інституті та на виробництві (у т.ч. на іноземній мові). 

9. Розгляд структури робочої програми навчальної дисципліни відповідно до «Положення про 

організацію освітнього процесу в Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна» 

та «Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та перегляду робочих програм 

навчальних дисциплін» 

5 11.05.2021 
1. Про стан виконання магістрами заходів з підготовки КМР.  

2. Обговорення і затвердження річних звітів про виконання індивідуальних планів викладачів 
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щодо підготовки методичних матеріалів та про участь студентів у конкурсах і олімпіадах різного 

рівня 

3. Про результати конкурсу на кращу студентську наукову роботу: “Проблеми розвитку обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування підприємницької діяльності” ( для студентів 1-4 курсів), який в 

період карантину був поєднаний з конкурсом  «Кращий за професією» зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» (для студентів магістратури) 

4. Розгляд і обговорення взаємовідвідування занять викладачів кафедри 

5. Обговорення звітів стажування викладачів кафедри щодо підвищення кваліфікації, 

педагогічної майстерності 

6. 24.06.2021 Обговорення та затвердження звіту з роботи МС кафедри за поточний навчальний рік 

 

◙ За результатами методичної роботи науково-педагогічними працівниками за 2020-2021 
н.р. було підготовлено 24 розробки та 22 комплектів екзаменаційних білетів: 

 
№ 
з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

1. Розроблено освітньо-професійні програми спеціальності: 

Оновлено освітні програми «Бізнес-аналітика та 
аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 071 «Облік та оподаткування» 

Протягом року Піскунов Р.О. 
Шубіна С.В. 
Мірошник О.Ю. 
Пеняк Ю.С. 

40 
40 
 

Оновлено освітні програми «Облік і аудит в 
управлінні бізнес-процесами» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
071 «Облік та оподаткування» 

Протягом року Піскунов Р.О. 
Шубіна С.В. 
Мірошник О.Ю. 
Пеняк Ю.С.. 

40 
40 

2. Розроблено навчальні плани спеціальності  

Спеціальності 071 «Облік та оподаткування» 
першого та другого рівнів вищої освіти 

Протягом року Піскунов Р.О. 
 

10 

3. Розроблено робочі навчальні плани спеціальності  

Спеціальності 071 «Облік та оподаткування» 
першого та другого рівнів вищої освіти 

Протягом Року Піскунов Р.О. 
Бєляєва Л.А. 
Пеняк Ю.С. 

 

4. Розроблено програми навчальної дисципліни: 

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – 
Державний фінансовий та внутрішньогосподарсь-
кий контроль)   

Грудень 2020 Бєляєва Л.А. 25 

"Менеджмент та управлінський облік (рівень В − 
Управлінський облік)" 

Грудень 2020 Пеняк Ю.С. 30 

«Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А − 
Аудит)» 

Серпень 2020 Шубіна С.В. 10 

- «Економічний аналіз (рівень С − Аналіз і 
контроль бізнес-процесів)» 

Серпень 2020 Шубіна С.В. 10 

«Бухгалтерський облік (рівень D − Облік суб’єктів 
державного сектору та в банках)»;                                                                                                                                                          

Вересень 2020 Мірошник О.Ю. 20 

«Професійний тренінг»;                                                                                                                                                                                                               Вересень 2020 Мірошник О.Ю. 20 

«Аудит та підтвердження звітності (Audit and 
Assurance (F8- ACCA)». 

Січень 2020 Мірошник О.Ю. 20 

"Економічний аналіз (рівень D − Фінансовий та 
проектний аналіз)";                                                           

Січень 2020 Піскунов Р.О. 25 

"Економічний аналіз (рівень В – Аналіз 
моделювання і управління ризиками)". 

Серпень 2020 Піскунов Р.О. 25 

5. Оновлено програми навчальної дисципліни: 

Фінансовий облік (рівень А – Фінансовий облік за 
національними стандартами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Вересень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Вибіркова загальна дисципліна «Роль бухгалтера в 
бізнес середовищі»                                                                                      

Грудень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Бухгалтерський облік (рівень В – Облік  Грудень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

господарських процесів)                                      Бєляєва Л.А.  

Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність) Грудень 2020 Пеняк Ю.С. 5 

-Економічний аналіз (рівень А)                                                                 Серпень 2020 Пеняк Ю.С. 10 

-Менеджмент та управлінський облік: 
Управлінський облік                                 - 

Грудень 2020 Пеняк Ю.С. 10 
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№ 
з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

Управління ефективністю (Perfomance Management 
(F5- ACCA 

Грудень 2020 Пеняк Ю.С. 8 

"Стратегічний аналіз";                                                                                                                       Серпень 2020 Шубина С. В. 5 

"Економічний аналіз (рівень В -Фінансовий 
аналіз);                                                                        -  

Січень 2020 Шубина С. В. 5 

"Фінансова звітність (Financial reporting (F7 − 
ACCA))";                                                            -  

Січень 2020 Шубина С. В. 5 

"Фінансовий облік (рівень В-Фінансовий облік за 
МСФЗ)".    

Січень 2020 Шубина С. В. 5 

«Внутрішній аудит у банку»;                                                                                                                         Січень 2020 Мірошник О.Ю. 10 

«Бухгалтерський облік (рівень В - Фінансовий 
облік у банку)»;     

Січень 2020 Мірошник О.Ю. 10 

"Бухгалтерський облік";                                                                                                                                                       Серпень 2020 Піскунов Р.О. 5 

"Бухгалтерський облік (рівень С – Облік за видами 
економічної діяльності)";                                          

Січень 2020 Піскунов Р.О. 5 

"Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA))".   Січень 2020 Піскунов Р.О. 5 

6. Публікація підручника, навчального посібника для вищої школи (у тому числі електронного), опису 
лабораторних робіт, методичних вказівок, збірника завдань, словника, довідника, іншого навчально-
методичного видання для вищої школи: 

Методичні рекомендації до проведення 
практичних занять з дисциплін:    "Бухгалтерський 
контроль і аудит (рівень А – Аудит)";                                                                    
- "Економічний аналіз (рівень С – Аналіз і 
контроль бізнес-процесів)". 

Листопад 2020 Шубіна С.В. 10 

 

Методичні рекомендації до проведення 
практичних занять з дисциплін "Економічний 
аналіз (рівень С – Аналіз і контроль бізнес-
процесів)". 

Листопад 2020 Шубіна С.В. 10 

 

Методичні рекомендації до проведення до 
самостійної та індивідуальної з дисциплін:                                                                                                                                                                                              
"Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – 
Аудит)";                                                                    -  

Листопад 2020 Шубіна С.В. 10 

 

Методичні рекомендації до проведення до 
самостійної та індивідуальної з дисциплін:                                                                                                                                                                                             
- "Економічний аналіз (рівень С – Аналіз і 
контроль бізнес-процесів)". 

Листопад 2020 Шубіна С.В. 10 

 

Оновлення методичних рекомендації до 
самостійної та індивідуальної з дисциплін:                                                                                                                                                                                             
"Стратегічний аналіз";                                                                                                                                                                                       

Січень 2021 Шубіна С.В. 5 

 

Оновлення методичних рекомендації до 
самостійної та індивідуальної з дисциплін:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
"Фінансова звітність (Financial reporting (F7 − 
ACCA))";         

Січень 2021 Шубіна С.В. 5 

 

Методичні рекомендації до проведення 
практичних занять з дисциплін:     
«Бухгалтерський облік (рівень D − Облік суб’єктів 
державного сектору та в банках)»;                                      

Грудень 2020 Мірошник О.Ю. 20 

 

Методичні рекомендації до проведення 
практичних занять з дисциплін:     «Професійний 
тренінг». 

Грудень 2020 Мірошник О.Ю. 20 

 

Методичні рекомендації до проведення до 
самостійної та індивідуальної з дисциплін:                                                                                                                                                                                             
- «Бухгалтерський облік (рівень D − Облік 
суб’єктів державного сектору та в банках)»; 

Листопад 2020 Мірошник О.Ю. 20 

 

Методичні рекомендації до проведення 
практичних занять з дисциплін:                                                      
- "Економічний аналіз (рівень D − Фінансовий та 
проектний аналіз)";                                             -  

Січень 2021 Піскунов Р.О. 20 

 

Методичні рекомендації до проведення 
практичних занять з дисциплін:                                                      
- "Економічний аналіз» (рівень В – Аналіз,  
моделювання і управління ризиком)" 

Жовтень 2020 Піскунов Р.О. 20 
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№ 
з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

 

Методичні рекомендації до проведення до 
самостійної та індивідуальної з дисциплін:                                                                                                                                                                                                       
- "Економічний аналіз (рівень D − Фінансовий та 
проектний аналіз)";                                                                

Січень 2021 Піскунов Р.О. 20 

 

Методичні рекомендації до проведення до 
самостійної та індивідуальної з дисциплін:                                                                                                                                                                                                       
- "Економічний аналіз» (рівень В – Аналіз,  
моделювання і управління ризиком)" 

Жовтень 2020 Піскунов Р.О. 20 

7. Створено дистанційний курс, що відкритий для доступу студентів з дисциплін: 

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – 
Державний фінансовий та внутрішньогосподарсь-
кий контроль)   

Протягом іі 
семестру 

Бєляєва Л.А. 100 

Економічний аналіз (рівень А)                                                                 Протягом і 
семестру 

Пеняк Ю.С. 100 

Менеджмент та управлінський облік: Модуль 2: 
Управлінський облік      

Протягом іі 
семестру 

Пеняк Ю.С. 100 

"Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – 
Аудит)";                                                                    -  

Грудень 2020 Шубіна С.В. 80 

"Економічний аналіз (рівень С – Аналіз і контроль 
бізнес-процесів)". 

Грудень 2020 Шубіна С.В. 80 

Проесійний бізнес-кейс Травень 2021 Абрамова О.С. 100 

«Аудит та підтвердження звітності (Audit and 
Assurance (F8- ACCA)»;                                                                                                                                                  

Березень 2020 Мірошник О.Ю. 58 

«Бухгалтерський облік (рівень D − Облік суб’єктів 
державного сектору та в банках)»;                            

Листопад 2020 Мірошник О.Ю. 60 

«Бухгалтерський облік (рівень В - Фінансовий 
облік у банку)». 

Березень 2020 Мірошник О.Ю. 60 

"Бухгалтерський облік"                                                                                                                                                  Січень 2021 Піскунов Р.О. 100 

"Економічний аналіз (рівень В – Аналіз,  
моделювання і управління ризиком)" Січень 2021 Піскунов Р.О. 100 

8. Оновлено та доповнено навчальні, методичні, демонстраційні та тестові матеріалів дистанційного курсу з 
дисциплін: 

Вибіркова загальна дисципліна «Роль бухгалтера в 
бізнес середовищі»                                                                                      

Протягом і 
семестру 

Бєляєва Л.А. 80 

Бухгалтерський облік (рівень В – Облік 
господарських процесів)                                        

Протягом і 
семестру 

Бєляєва Л.А. 80 

Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність) Протягом і 
семестру 

Бєляєва Л.А. 80 

"Управління ефективністю (Perfomance 
Management (F5- ACCA) 

Протягом іі 
семестру 

Пеняк Ю.С 30 

 

"Стратегічний аналіз";                                                                                                                       Жовтень 2020 Шубіна С.В. 20 

"Економічний аналіз (рівень В -Фінансовий 
аналіз);                                                                        -  

Березень 2021 Шубіна С.В. 20 

"Фінансова звітність (Financial reporting (F7 − 
ACCA))";                                                               -  

Лютий 202 Шубіна С.В. 20 

"Фінансовий облік (рівень В-Фінансовий облік за 
МСФЗ)".   

Березень 2021 Шубіна С.В. 20 

Оподаткування Травень 2021 Абрамова О.С. 30 

Облік і звітність в оподаткуванні Травень 2021 Абрамова О.С. 30 

9. Підготовка конспектів лекцій та комплексів лекційних, презентацій з дисципліни: 

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – 
Державний фінансовий та внутрішньогосподарсь-
кий контроль)   

Протягом ІІ 
семестру 

Бєляєва Л.А. 100 

"Менеджмент та управлінський облік (рівень В − 
Управлінський облік)" 

Січень 2021 Пеняк Ю.С 90 

"Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – 
Аудит)" 

Грудень 2020 Шубина С.В. 30 

"Економічний аналіз (рівень С – Аналіз і контроль 
бізнес-процесів)"   

Грудень 2020 Шубина С.В. 30 

"Фінансовий облік (рівень В-Фінансовий облік за 
МСФЗ)" 

Грудень 2020 Шубина С.В. 30 
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№ 
з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

«Бухгалтерський облік (рівень D − Облік суб’єктів 
державного сектору та в банках)»;                                                                                                                         

Листопад 2020 Мірошник О.Ю. 60 

«Професійний тренінг»;                                                                                                                 Листопад 2020 Мірошник О.Ю. 70 

«Аудит та підтвердження звітності (Audit and 
Assurance (F8- ACCA)».       

Березень 2020 Мірошник О.Ю. 70 

"Економічний аналіз (рівень D − Фінансовий та 
проектний аналіз)";                                                       

Січень 2021 Піскунов Р.О. 40 

 "Економічний аналіз» (рівень В – Аналіз,  
моделювання і управління ризиком)" 

Жовтень 2020 Піскунов Р.О. 40 

10. Розроблено засоби діагностики результатів навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни: 

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – 
Державний фінансовий та внутрішньогосподарсь-
кий контроль)   

Квітень 2021 Бєляєва Л.А. 100 

Менеджмент та управлінський облік (рівень В − 
Управлінський облік)" 

Квітень 2021 Пеняк Ю.С. 30 

«Бухгалтерський облік (рівень D − Облік суб’єктів 
державного сектору та в банках)»;                                                                                                                         

Листопад 2020 Мірошник О.Ю. 30 

«Професійний тренінг»;                                                                                                                 Листопад 2020 Мірошник О.Ю. 30 

«Аудит та підтвердження звітності (Audit and 
Assurance (F8- ACCA)».   

Березень 2020 Мірошник О.Ю. 30 

"Економічний аналіз (рівень D − Фінансовий та 
проектний аналіз)";                                                                

Січень 2021 Піскунов Р.О. 10 

"Економічний аналіз - "Економічний аналіз (рівень 
В – Аналіз моделювання і управління ризиками)". 

Жовтень 2020 Піскунов Р.О. 10 

11. Оновлено засоби діагностики навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни: 

Фінансовий облік (рівень А – Фінансовий облік за 
національними стандартами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

вересень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Вибіркова загальна дисципліна «Роль бухгалтера в 
бізнес середовищі»                                                                                      

грудень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Бухгалтерський облік (рівень В – Облік 
господарських процесів)                                        

грудень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність) грудень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Економічний аналіз (рівень А)                                                                 жовтень 2020 Пеняк Ю.С. 10 

Менеджмент та управлінський облік: 
Управлінський облік 

квітень 2020 Пеняк Ю.С. 10 

«Внутрішній аудит у банку»;                                                                                                                         Лютий 2020 Мірошник О.Ю. 10 

«Бухгалтерський облік (рівень В - Фінансовий 
облік у банку)»;          

Лютий 2020 Мірошник О.Ю. 10 

"Бухгалтерський облік";                                                                                                                                                                 Жовтень 2020 Піскунов Р.О. 10 

"Бухгалтерський облік (рівень С – Облік за видами 
економічної діяльності);                                                    

Березень 2021 Піскунов Р.О. 
10 

"Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA))". Лютий 2021 Піскунов Р.О. 10 

 

Для проведення атестації здобувачів вищої освіти 
(рівень вищої освіти – перший «бакалаврський), 
спеціальності 071 Облік та оподаткування» 

Квітень 2021 
Піскунов Р.О. 
Шубина С.В. 

Абрамова О.С. 

40 
20 
20 

12. 
Оновлено засоби діагностики навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни (екзаменаційні 
білети): 

 

Фінансовий облік (рівень А – Фінансовий облік за 
національними стандартами)                                                                                                                                      

листопад 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Бухгалтерський облік (рівень В – Облік 
господарських процесів)                                        

квітень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність) квітень 2020 Бєляєва Л.А. 5 

Оподаткування,   травень 2021 Абрамова О.С. 25 

Оподаткування (рівень B – Облік і звітність в 
системі оподаткування) 

травень 2021 Абрамова О.С. 30 

Бухгалтерський облік (англ.мова). травень 2021 Абрамова О.С. 20 

Економічний аналіз (англ.мова). травень 2021 Абрамова О.С. 20 

Менеджмент та управлінський облік: 
Управлінський облік (англ.мова). 

травень 2021 Абрамова О.С. 28 

13. Розроблено навчально-методичний комплексу нової дисципліни: 
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№ 
з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – 
Державний фінансовий та внутрішньогосподарсь-
кий контроль)   

Протягом ІІ 
семестру 

Бєляєва Л.А. 90 

"Менеджмент та управлінський облік (рівень В − 
Управлінський облік)" 

Січень 2020 Пеняк Ю.С. 70 

"Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – 
Аудит»  

Протягом І 
семестру 

Шубіна С.В. 15 

"Економічний аналіз (рівень С – Аналіз і контроль 
бізнес-процесів)".     

Протягом І 
семестру 

Шубіна С.В. 15 

"Економічний аналіз» (рівень В – Аналіз,  
моделювання і управління ризиком)". 

Протягом І 
семестру 

Піскунов Р.О. 15 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

 

У рамках реалізації плану заходів щодо впровадження дистанційного навчання та новітніх 

інформаційних технологій за звітний рік викладачами кафедри були отримані наступні здобутки. 

Для дистанційного навчання викладачі кафедри використовували сервер «Дистанційне 

навчання». Крім того, в навчальному процесі використовувались соціальні мережі та платформи: 

Moodle, Google Meet, Messenger, Skype, Viber, Telegram, Zoom, Facebook. 

На сайті «Дистанційне навчання» протягом року викладачі кафедри створювали та 

вдосконалювали дистанційні курси, наповнювали навчально-методичним забезпеченням (НМЗ) 

дистанційні курси-ресурси для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр».  

Крім того створювались та підтримаються спеціальні освітні проекти. Серед них: 

підготовчі дистанційні курси до вступу бакалаврів в магістратуру; робота екзаменаційних комісій 

підсумкової атестаціі магістрів та бакалаврів. 

Всього на кафедрі на серверах дистанційного навчання розміщені навчальні ресурси 31 

дисциплін, в тому числі для освітнього рівня «бакалавр» - 21, для освітнього рівня «магістр» - 10. 

Всі курси розроблені виключно викладачами кафедри. Напрями, за якими пропонується 

вдосконалювати курси обговорені під час методичного семінару та індивідуальних консультацій. 

Стан розробки дистанційних курсів регулярно обговорювався на засіданнях і методичних 

семінарах кафедри, Вченої раді інституту та Університету.   

Наявність навчальних ресурсів в онлайн доступі практично по усіх дисциплінах дозволило 

без суттєвих перешкод здійснювати навчальний процес в умовах карантину, який був введений в 

Україні з причини вірусної інфекції COVID-19. 

Для оцінки умов дистанційного навчання кафедрою було проведено опитування студентів 

двох освітніх рівнів. Для цього з урахуванням пропозицій МОН України були розроблені анкети   . 

В цілому студенти дали високу оцінку системі дистанційного навчання Інституту та діяльності 

викладачів в надзвичайних умовах карантину та самоізоляції. Результати анкетування розглянуті 

на засіданні кафедри. Відповідно до отриманих результатів проведеного анкетування можна дійти 

висновку про задоволеність та позитивну оцінку навчання, результатів навчання, практичної 

значущості здобутих знань, рівня викладання навчальних дисциплін за умов дистанційної форми 

навчання більшості здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 

"Облік та оподаткування". Результати анкетування розглянуті на засіданні кафедри. 

Відповідно до Положення про освітню діяльність, Плану розвитку дистанційного навчання 

університету та згідно нового навчального плану бакалаврів та магістрів спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» викладачами кафедри підготовлені обов’язкові елементи комплексу навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін та розміщені на дистанційній платформі 

відповідні освітні компоненти:  

− робочі програми навчальних дисциплін;  

− навчальний контент (конспект або розширений план лекцій) (у електронному виді);  

− плани практичних (семінарських) занять;  

− питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених навчальним планом;  
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− завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт) за такими дисциплінами: 

1. Роль бухгалтера в бізнес середовищі 

2. Бухгалтерський облік (рівень А) 

3. Бухгалтерський облік (рівень В − облік господарських процесів) 

4. Вибіркова галузева дисципліна: "Оподаткування (рівень А)" 

5. Менеджмент та управлінський облік. Модуль 2. Управлінський облік 

6. Фінансовий облік (рівень А – Фінансовий облік за національними стандартами) 

7. Економічний аналіз (рівень А) 

8. Оподаткування (рівень В − Облік і звітність в системі оподаткування) 

9. Фінансовий облік (рівень В – Фінансовий облік за МСФЗ) 

10. Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність) 

11. Бухгалтерський облік (рівень С − Облік за видами економічної діяльності) 

12. Навчальна практика 

13. Економічний аналіз (рівень С − Аналіз і контроль бізнес-процесів) 

14. Економічний аналіз (рівень В – Аналіз, моделювання і управління ризиком) 

15. Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А − Аудит) 

16. Бухгалтерський облік (рівень D − Облік суб’єктів державного сектору та в банках) 

17. Професійний тренінг 

18. Менеджмент та управлінський облік (рівень В − Управлінський облік) 

19. Оподаткування 

20. Внутрішній аудит у банку 

21. Економічний аналіз (рівень D − Фінансовий та проектний аналіз) 

22. Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – Державний та внутрішньогосподарський 

контроль) 

23. Виробнича практика 

24. Професійний бізнес-кейс 

25. Організація бухгалтерського обліку 

26. Стратегічний аналіз 

27. Фінансова звітність (Financial reporting (F7 − ACCA)) 

28. Управління ефективністю (Performance management (F5 − ACCA)) 

29. Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA)) 

30. Аудит та підтвердження звітності (Audit and assurance (F8 − ACCA)) 

31. Управління ризиком в банку 

Стан розробки навчально-методичного забезпечення та дистанційних курсів з дисциплін 

кафедри за 2020-2021 н.р. характеризується таким:  

− РПНД – 30; 

− методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських занять) та самостійної 

роботи здобувачів – 30; 

− методичні рекомендації до курсової роботи – 2; 

− завдання до підсумкового контролю – 30;  

− рекомендації  щодо вивчення матеріалів курсу  - 12; 

− критерії оцінювання знань – 30; 

− засоби інтерактивної взаємодії (чати, форуми) – 22; 

− питання для самоперевірки знань та/або питання щодо контролюрівня знань – 20; 

− контрольні завдання (тести, завдання) – 23; 

− глосарій – 6; 

−  література (електронні ресурси та інші інформаційні посилання та інформаційні ресурси) 

– 30 
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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

◙ 22 грудня, був проведен ректорський відтермінований контроль знань для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр» в групі АО-31Б з дисципліни «Бухгалтерський облік (рівень В – 

Облік господарських процесів)» з метою перевірки знань студентів.  

Роботу виконали 7 студенти, що складає 100 % від загальної кількості студентів групи. 

Завдання передбачали перевірку теоретичних знань студентів у вигляді тестових завдань та 

перевірку засвоєння практичних навичок у вигляді опрацювання ситуаційних завдань на 

платформі MOODLE. Результати РКЗ порівняно з результатами семестрового контролю. 

Незадовільних оцінок немає. За результатами РКЗ якісна успішність студентів в групі складає 

83,3% проти семестрового екзамену – 83,3%, відхилення якісної успішності по групі не має. 
 

П.І.П. 

Результати за РКЗ Екзаменаційна сессія 

Кількість  

балів 

За чотирівневою 

 шкалою 

Кількість  

балів 

За чотирівневою 

 шкалою 

Авраменко Богдана Вадимівна                  50  3 (задовільно) 62 3 (задовільно) 

Діденко Марина Олександрівна            100 5 (відмінно) 80 4 (добре) 

Іванова Євгенія Сергіївна 100  5 (відмінно) 92 5 (відмінно) 

Кучерова Юлія Андріївна           100 5 (відмінно) 94 5 (відмінно) 

Манько Марина Олегівна 100  5 (відмінно) 96 5 (відмінно) 

Ольховецька Поліна Олександрівна 95  5 (відмінно) 90 5 (відмінно) 

Сергієнко Орина Андріївна         100  5 (відмінно) 74 4 (добре) 

Всього 7   7 

Показник успішності, % 100   100 

Показник якості, % 83,3   83,3 

Сер. оцінка за національною шкалою, бал 4,7   4,2 
 

Найбільші труднощі у студентів викликали ситуаційні завдання, що пов’язані з процесом 

реалізації товарів та надання послуг, а також з розрахунком фінансового результату. На ці питання 

необхідно звернути увагу на практичних заняттях та на консультаціях. 
 

◙ 28 грудня був проведен ректорський відтермінований контроль знань для студентів 

освітнього ступеня «магістр» в групі АО-11М з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» 

з метою перевірки знань студентів.  

Роботу виконали 3 студенти, що складає 100 % від загальної кількості студентів групи. 

Завдання передбачали перевірку теоретичних знань студентів у вигляді тестових завдань та 

перевірку засвоєння практичних навичок у вигляді опрацювання ситуаційних завдань на 

платформі MOODLE. Результати РКЗ порівняно з результатами семестрового контролю. 

Незадовільних оцінок немає. За результатами РКЗ якісна успішність студентів в групі складає 

100,0% проти семестрового екзамену – 100,0%, відхилення якісної успішності по групі не має. 
 

П.І.П. 

Результати за РКЗ Екзаменаційна сессія 

Кількість  

балів 

За чотирівневою 

 шкалою 

Кількість  

балів 

За чотирівневою 

 шкалою 

Карапетян Рузанна Унанівна 70  4 (добре) 96 5 (відмінно) 

Руденко Альона Олексіївна 100 5 (відмінно) 98 5 (відмінно) 

Шевчук Дмитро Олександрович 75  4 (добре) 94 5 (відмінно) 

Всього 3  3  

Показник успішності, % 100  100  

Показник якості, % 100  100  

Сер. оцінка за національною шкалою, бал 4,3  5,0  

Найбільші труднощі у студентів викликали ситуаційні завдання, що пов’язані з процесом 

реалізації товарів та надання послуг, а також з розрахунком фінансового результату. На ці питання 

необхідно звернути увагу на практичних заняттях та на консультаціях. 
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АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Екзаменаційна комісія № 83 із захисту кваліфікаційних магістерських робіт за 

спеціальністю 071 Облік і оподаткування працювала з 23 грудня 2020 року по 24 

грудня 2020 року. Склад комісії затверджений наказом Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна № 0202-1/363 від 03.11.2020 року.  

Захист кваліфікаційних магістерських робіт проводився в дистанцій формі у 

синхронному режимі із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів вищої 

освіти. 

 

Якість підготовки та оформлення кваліфікаційних магістерських робіт 

 

Кваліфікаційні магістерські роботи, представлені студентами до захисту, 

оформлені у відповідності до методичних рекомендацій і вимог, складаються зі: 

вступу, основної частини (3 розділи), висновків, списку використаних джерел, 

додатків, супроводжуються рецензією підприємства (організації, установи), 

відгуком керівника кваліфікаційної магістерської робот та звітом подібності, 

сформованого антиплагіатною системою Strikeplagiarism.com за результатами 

перевірки кваліфікаційної роботи. 

В кваліфікаційних магістерських роботах обов’язково визначається 

актуальність, мета, завдання дослідження та значення обраної теми для подальшого 

розвитку системи господарської діяльності підприємства. Обов’язкова вимога до 

кваліфікаційної магістерської роботи – науково обґрунтовані шляхи удосконалення 

та практичні рекомендації щодо розв’язання досліджуваного питання, виконані на 

основі проведеного аналізу діяльності конкретного підприємства (організації, 

установи). 

Повнота й особливість реалізації мети та завдань кваліфікаційних 

магістерських робіт магістрів залежать від напряму дослідження, попередніх 

напрацювань студента та особливостей діяльності конкретного підприємства. 

Роботи здобувачами вищої освіти проводились на підставі статистичної, 

бухгалтерської та фінансової звітності досліджуваного суб’єкта господарювання. 

 

Загальна характеристика рівня підготовки випускників 

 

Загальний рівень підготовки випускників відповідає вимогам освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної 

програми «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами». Здобувачі вищої освіти 

добре оволоділи теоретичним матеріалом,  можуть аналізувати досліджуваний 

матеріал, робити висновки, надавати пропозиції. 

Вони показали вміння науково та самостійно вирішувати конкретні 

економіко-фінансові завдання та пропонувати напрямки їх вдосконалення та 

впровадження. Результати дослідження здобувачів за темами кваліфікаційних 

магістерських робіт оприлюднені шляхом участі у науково-практичних 

конференціях тезами доповідей, та в матеріалах наукових статей. 
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Якість захисту кваліфікаційних магістерських робіт студентів зі спеціальності 

«Облік і оподаткування»,  

освітній ступінь- «магістр» 

 

Результати захисту кваліфікаційних магістерських робіт свідчать про високих 

рівень їх підготовки. Тематика кваліфікаційних магістерських робіт розкрита повно 

і якісно. Оформлення кваліфікаційних магістерських робіт відповідає сучасним 

вимогам Міністерства освіти і науки України та методичним рекомендаціям. 

Представлені до захисту кваліфікаційні магістерські роботи були присвячені 

дослідженню актуальних питань розвитку відповідних установах, закладах, 

організаціях. Значна частина здобувачів – вже практичні співробітники, які 

представляли відповідні установи, заклади і організації, а саме: ПАТ 

«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК», ПАТ«АБІНБЕВ ЕФЕС Україна», ТОВ 

«ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД», КП БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ «БАЛАКЛІЙСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

«ХАВЕЛОВ І.П.», КСП «ХАРКІВГОРЛІФТ», ТОВ «АСТОРГ», СЕЛЯНСЬКЕ 

(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ДІАНА», ФОП «ПРОЦЕНКО АЛІНА 

АНАТОЛІЇВНА»,ПАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК», ТОВ 

«ЕПІЦЕНТР К» 

Всі студенти показали високий рівень наукової, теоретичної і практичної 

підготовки. При підготовці кваліфікаційних магістерських робіт студентами в 

повному обсязі використана необхідна спеціальна література, нормативні та 

фактичні матеріали підприємств, які були базами переддипломної практики. 

За результатами проведення засідання ЕК були виявлені кращі роботи 

студентів за такими номінаціями: 

 

Номінація Тема КМР Здобувач 
Науковий 

керівник 

Високий науково-

методичний та 

практичний рівень 

кваліфікаційної 

магістерської роботи  

Формування обліково-інформа-

ційної системи діагностики 

фінансових результатів діяльності 

підприємства за даними 

бухгалтерського обліку та звітності 

Гороховацька 

Наталія 

Володимирівна 

Пеняк Ю. С. 

 

Організація обліково-аналітичного 

забезпечення розрахунків з оплати 

праці в системі управління 

підприємством 

Макогон Поліна 

Володимирівна 

Бєляєва Л. А. 

Обґрунтований та 

достовірний підхід 

до розв’язання 

актуальних питань 

обліку, аналізу, 

аудиту і 

оподаткування, 

викладених в 

кваліфікаційній 

магістерській роботі 

«Антикризове управління 

грошовими потоками   

(обліково-аналітичний аспект)» 

Черемашенцева 

Єлизавета 

Олександрівна 

Піскунов Р.О. 

Організація обліку та контролю 

фермерських господарств у 

сучасних умовах господарювання 

 

Хемліна Діана 

Юріївна 

Бєляєва Л.А. 
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Високий рівень 

наукових 

результатів, 

отриманих в 

кваліфікаційної 

магістерської роботи   

Формування обліково-інформацій-

ної системи діагностики фінансо-

вих результатів діяльності підпри-

ємства за даними бухгалтерського 

обліку та звітності 

Гороховацька 

Наталія 

Володимирівна 

Пеняк Ю. С. 

 

Організація обліково-аналітичного 

забезпечення розрахунків з оплати 

праці в системі управління 

підприємством 

Макогон Поліна 

Володимирівна 

Бєляєва Л. А. 

Високий рівень 

результатів, які 

відображають 

практичні аспекти 

обліку, аналізу, 

аудиту і 

оподаткування 

Обліково-аналітичне забезпечення 

управління дебіторською 

заборгованістю на підприємствах 

Іваненко 

Вікторія 

Олександрівна 

Пеняк Ю. С. 

Організація обліку та контролю 

виробничих запасів за 

національними та міжнародними 

стандартами 

Шишко 

Кристина 

Володимирівна 

Мірошник О.Ю. 

 

Відповідно до наказів Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна від 22.09.2020 р. № 0210-05/1734, № 0210-05/1735, № 0210-07/551, 

№ 0210-07/552 «Про затвердження тем кваліфікаційних робіт» за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» до виконання кваліфікаційних магістерських робіт було 

допущено 11 здобувачів вищої освіти денної форми навчання, захистили дипломні 

роботи 11 здобувачів вищої освіти, в тому числі: 

− на «відмінно» - 2 здобувача – 18,2 %; 

− на «добре» - 8 здобувачів – 72,7 % 

− на «задовільно» - 1 здобувач – 9,1 % 
 

Наведені дані свідчать про те, що рівень якісної успішності відповідають 

вимогам Галузевих стандартів вищої освіти з обліку і оподаткування. 
 

Позитивні риси в роботі педагогічного колективу по підготовці фахівців 
 

Застосування передових форм та методів навчання, знань професійної 

іноземної мови, використання технічних засобів, ПЕОМ, реальних бухгалтерських 

та аналітичних програм дало можливість підготувати майбутніх фахівців зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на відповідному сучасним вимогам рівні. 
 

Пропозиції щодо подальшого удосконалення освітнього процесу, підготовки та 

захисту кваліфікаційних магістерських робіт 

 

З метою подальшого поліпшення процесу підготовки та захисту 

кваліфікаційних магістерських робіт необхідно: 

1) посилити контроль за дотриманням студентами графіку іх написання; 

2) поширити практику захисту кваліфікаційних магістерських робіт у 

відповідних установах, закладах і організаціях в т.ч. на замовлення роботодавців; 

3) узгоджувати тематики кваліфікаційних магістерських робіт із 

роботодавцями, на базі яких відбуватиметься захист кваліфікаційних магістерських 

робіт. 
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Екзаменаційна комісія № 56 із проведення кваліфікаційного іспиту зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» працювала 16 червня 2021 року. Склад 

комісії затверджений наказом Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна № 0202-1/406 від 02.12.2020 року.  

Кваліфікаційний іспит зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

проводився в дистанцій формі у синхронному режимі із забезпеченням надійної 

автентифікації здобувачів вищої освіти. 
 

Загальна характеристика рівня підготовки випускників 
 

Загальний рівень підготовки випускників відповідає вимогам освітнього 

ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-

професійної програми «Бізнес аналітика та аудит». Здобувачі вищої освіти добре 

оволоділи теоретичним матеріалом, можуть аналізувати досліджуваний матеріал, 

вирішувати ситуаційні завдання, робити висновки, надавати пропозиції. 

Вони показали вміння самостійно вирішувати конкретні економіко-фінансові 

завдання та належним чином оформлювати висновки, спираючись при цьому на 

нормативно-правові документи, що регламентують відповідні питання. 
 

Якість результатів кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», освітній ступінь - «бакалавр» 
 

Результати складання кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» свідчать про високих рівень підготовки студентів. Теоретичні 

питання розкриті, тестові та практичні ситуаційні завдання виконані в достатньому 

обсязі.  

Всі студенти показали достатній рівень теоретичної і практичної підготовки. 

При підготовці до кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» студентами в необхідному обсязі використана навчальна та 

рекомендована література, нормативні та наукові матеріали щодо сучасного стану 

обліку, аналізі, аудиту та оподаткування. 

За результатами студенти отримали наступні оцінки: 

 

№  

з/п 

Прізвище, Ім’я, по-батькові  Оцінка за 4-

бальною 

системою 

Кількість 

балів 

Група АО-22Б 

1 Белянинова Катерина  4 (добре) 72 

2 Врублевська Настя  3 (задовільно) 64 

3 Діденко Ілона  4 (добре) 81 

4 Рибін Олексій  5 (відмінно) 91 

5 Шепеленко Катерина 4 (добре) 84 
Група АО-41Б 

1 Деняк Катерина 5 (відмінно) 96 

2 Клубань Катерина 4 (добре) 86 

3 Омельяненко Руслана 5 (відмінно) 90 
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− на «відмінно» - 3 здобувача – 37,5 %; 

− на «добре» - 4 здобувачів – 50,0 % 

− на «задовільно» - 1 здобувач – 12,5 % 

 

Наведені дані свідчать про те, що рівень якісної успішності відповідає 

вимогам Галузевих стандартів вищої освіти з обліку і оподаткування. 

 

Позитивні риси в роботі педагогічного колективу по підготовці фахівців 

 

Застосування передових форм та методів навчання, використання технічних 

засобів, ПЕОМ, реальних бухгалтерських та аналітичних програм дало можливість 

підготувати майбутніх фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на 

відповідному сучасним вимогам рівні. 

 

Пропозиції щодо подальшого удосконалення освітнього процесу, підготовки та 

складання кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

 

З метою подальшого поліпшення процесу підготовки та складання 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» необхідне 

збільшення питомої ваги практичних навичок в програмних результатах навчання 

здобувачів. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ 

 
Новітні технології, що використовуються кафедрою обліку та оподаткування 

розглядаються як моделювання викладачем змісту, форм і методів навчального процесу 
відповідно до поставлених результатів навчання з використанням: диференційного, проблемного, 
контекстного навчання, ігрові технології навчання, інформаційні технології, кредитно-модульна 
технологія, особистісно-орієнтоване навчання тощо. 

З метою інтенсифікації професійної підготовки здобувачів спеціальності Облік і 
оподаткування, враховуючи дистанційне навчання,  за допомогою використання комп’ютерних 
презентацій, електронних словників, підручників і посібників, тестових програм, словників, 
довідників, енциклопедій, відеоуроків, електронних наочних посібників, тематичних 
комп’ютерних ділових та рольових ігор, викладачами кафедри створюється навчальне професійно 
орієнтоване інформаційне середовище, що, по-перше, сприяє розвитку педагогічної майстерності 
самих викладачів, по-друге,  покращує якісні показники навчання здобувачів. 

Викладачі кафедри активно використовують новітні технології на практичних заняттях. 
Так, дієвим засобом навчання є опрацювання та закріплення теоретичного матеріалу за 
допомогою комп’ютерних презентацій та технологій майндмеппінгу (створення структурно-
логічних схем), що підвищує результативність опанування матеріалу дисциплін кафедри та 
розширює пізнавальні й інтелектуальні навички здобувачів. 

Крім зазначеного вище, викладачами кафедри продовжено досвіт співпраці з роботодавцями 
в частині формування змісту і навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. В грудні 
місяці кафедрою обліку та оподаткування було проведено спілкування зі стейкхолдерами для 
означення основних компетенцій для задоволення потреб потенційних роботодавців. За 
результатами якого: 

− кафедрою було проведено моніторинг освітніх програм, а саме: «Бізнес-аналітика та 
аудит» (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) та «Облік і аудит в управлінні бізнес-
процесами» (другого (магістерського) рівня вищої освіти). 

− побудовано структурно-логічну схему основних складових освітніх програм; 
− групами забезпечення спеціальності скореговано зміст навчальних дисциплін 

спеціальності; 
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− для посилення основних компетентностей та практичних навичок на вимогу 
стейкхолдерів до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти додано такі 
навчальні дисципліни «Програмне забезпечення економічного аналізу», «Програмне забезпечення 
бухгалтерського обліку» та «Бізнес-аналіз торгівельної діяльності компанії». 

Крім того, при опануванні деяких компонентів освітньої програми здобувач вищої освіти 
має можливість отримати практичні навички з користування наступними програмами за фахом: 

«Фінансова звітність» - «М.е.doc»; 
«Оподаткування» - «Подання звітності в електронному вигляді»; 

         «Оптимізація бізнес-процесів» - сертифікат САН ІнБев Україна «Оптимізація бізнес-процесів 
в Excel» або сертифікація з «Іs-pro: управління бізнес-процесами». 

 − започатковано позитивний досвід із залученням стейкхолдерів до проведення на 3-4 
курсах підсумкового контролю в усно-письмовій формі з можливістю одночасного проведення 
співбесіди за профілем дисципліни для подальшого працевлаштування.  

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних 
завдань у вигляді практичних тренінгів та кейсів, які моделюють діяльність реальної організації 
(фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої, так і невиробничої сфер економіки. Так, 
викладачі кафедри посилюють навчально-методичне забезпечення дисциплін, здійснюючи 
наукове консультування відповідних компаній: Бєляєва Л. А. − консультування ПП 
«Нововодолажський м’ясокомбінат» з питань  обліку та оподаткування в системі управління 
суб’єктом господарювання; Мірошник О. Ю. − консультування ТОВ «МЗ «САНФЛОРОМАШ» з 
питань фінансового аналізу; Пеняк Ю. С. − консультування Луганського відділення державного 
фонду підтримки фермерських господарств з питань обліку, аналізу та контролю діяльності; 
Піскунов Р.О. – консультування КП «Тролейбусне депо № 2» з питань буджентого обліку; Шубіна 
С. В. – консультування ТОВ «КОНСТРАКШН СІСТЕМ», ТОВ «АГРО ФУД ІНВЕСТ»  з питань 
аналізу фінансово-економічної діяльності в системі управління суб’єктом господарювання.  

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

Протягом 2020-2021 навчального року профорієнтаційна робота кафедри проводилась 

відповідно до Плану роботи кафедри та завдань «Каразінського банківського інституту» ХНУ 

імені В.Н.Каразіна (далі – Інститут).   

На виконання поставлених завдань на навчальний рік, співробітниками кафедри було 

здійснено: 

◙ Особисте відвідування і налагодження співпраці в різних формах з понад 7 навчальними 

закладами середньої освіти і 1 закладом передвищої освіти; 

◙ Участь у презентації Інституту в новому статусі в Днях відкритих дверей та  

опрацьованння отриманих контактів  по результатам реєстрації осіб в заході. 

◙ Проведено гостьові і відкритті заняття за участі практичних фахівців з обліку та 

оподаткування для посилення і поглиблення професійних компетенцій здобувачів. 

◙ Проведено презентації освітніх програм і співбесіди з випусниками 1 освітнього ступеню 

щодо продовження навчання на відповідних програмах Інстититу магістерського рівня;  

◙ Оновлення підготовчих дистанційних курсів для вступу бакалаврів до магістратури на 

освітні програми Інституту;  

◙ Оновлення інформаційного ресурсу, призначений для підвищення кваліфікації вчителів з 

технологій та організації дистанційного навчання школярів; 

◙ Розширено напрямки співпраці Інституту в новому статусі підприємствами та 

організаціями; 

◙ Контактування з особами по cформованим базам даних  випускників закладів освіти. 

◙ Робота по розповсюдженню інформації про навчальний заклад в новому статусі  і освітні 

програми в соціальних мережах; 
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◙ Налагодження індивідуальних контактів з потенційними абітурієнтами  в межах 

особистих зв’язків співробітників. 

Протягом навчального року в межах проведеної діяльності кафедри охоплено понад 500 

абітурієнтів із понад 40 навчальних закладів України. Загалом профорієнтаційну роботу кафедри 

протягом 2020-2021 року було побудовано на принципах, що сприятимуть результативності та 

досягнення кінцевої мети - залученні вступників до навчання на освітні програми Інституту на 

інші спеціальності ХНУ імені В.Н.Каразіна загалом.  

НАУКОВА РОБОТА 

 

Сучасний стан науково-дослідної діяльності кафедри обліку та оподаткування 

характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів розвітку. 

В рамках основних напрямків наукових досліджень інституту професорсько-викладацький 

склад кафедри проводить науково-дослідну роботу за напрямками: 

 
Монографії  

Ознаки по монографіям 

ф Фундаментальна зф Фундаментальна  видана за кордоном 

п Прикладна зп Прикладна видана за кордоном 

р В межах 1/3 робочого часу викладача зр В межах 1/3 робочого часу викладача  видана за 

кордоном 

N 

з/п 

 

Ознака 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані Об`єм 

Розділи монографій у зарубіжних виданнях менше 5 д.а. 

1  зп ННІ «КБІ» Belyaeva 

Lyudmila, 

Lukin 

Vladimir, 

Peniak Yuliia  

Conceptual basis 

of accounting fs a 

system 

 

Wissenschaft für den modernen Menschen: 

wirtschafts, management, marketing, tourismus, 

rechts und politikwissenschaften. Monografische 

Reihe. «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 

6. 2021 

 

р.9-

20 

2  зп ННІ «КБІ» 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) 

 

р.27-

34 

 

Статті  
Ознака , де опублікована робота:  S/WS/I/-  

S (в SKOPUS), WS (Web of Science),  I (в виданнях, що мають Імпакт-фактор)  або без ознаки 

N 

з/п 

 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. роботи) 

Ознака: 
S/ 

WS/ 

I 

Статті у вітчизняних виданнях 

1  ННІ «КБІ» Шубіна С.В. Теоретико-методичні 

підходи до аналізу 

фінансового стану 

підприємства 

Економіка і управління, 

Київ 

№2, 

С. 77-85. 
− 

2  ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С. Аналіз тенденції 

демографічної ситуації в 

Україні 

Електронне наукове 

фахове видання «Східна 

Європа: економіка, бізнес 

та управління», Одеса 

Вип. 3(26), 

с.127-133. 

 
− 

3  ННІ «КБІ» Ю.С. Пеняк,  

Н.В. 

Гороховацька 

Сучасні проблеми обліково-

аналітичного забезпечення 

управління фінансовими 

результатами 

Збірник наукових праць 

«Економічний простір», 

Дніпро 

Вип. 159.-с.97-

102. 

 
− 
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4  ННІ «КБІ» Бєляєва Л. А., 

Хемлiнa Д. Ю. 

Функціонування фермерських 

господарств в сучасних умовах 

господарювання в Україні.   

Економічний простір: Збірник 

наукових праць., Дніпро 

С. 162-166 

− 

5  ННІ «КБІ» Піскунов Р. О., 

Даудова Г. В.  

Реалізація фінансового 

механізму в умовах 

трансформаційних процесів на 

місцевому рівні 

Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та 

практики 

№ 2(33). С. 249-

258. 
WS 

6  ННІ «КБІ» 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) 

с.139-146 
− 

7  ННІ «КБІ» 
Шубіна С.В., 

Перебийніс  

В.Л. 

Теоретико-методичні підходи 

щдо обліку та внутрішнього 

аудиту розрахунків з 

постачальниками та 

підрядниками    

Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука» 

International scientific 

journal«Internauka»//URL: 

http://globalcompact.ge/develop

ment‑ goals. 5. 

№ 19 (99), vol. 2, 

2020 – С. 54-59. 

− 

8  ННІ «КБІ» Піскунов Р.О., 
МОСКАЛЕНКО О. В 

Фінансовий ризик: генезис 

поняття та пошук дефініції 

 

Економічна теорія та право 

URL: 

http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/04/Econo

mic-Theory-and-Law-2021-

1.pdf 

№ 1 (44) 2021 - 

С.85-102 
− 

 

N 

з/п 

 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. роботи) 

Ознака: 
S/ 

WS/ 

I 

З них Статті у зарубіжних та вітчизняних виданнях зі студентами 

1  ННІ «КБІ» Yuliia Peniak, 

Victoria 

Ivanenko   

Problems of accounting and 

analytical support of 

receivables management 

Business Management, 

Economics and Social Sciences ∙ 

Agenda Publishing House LTD ∙ 

London, UK 

Р.66-70  

2  ННІ «КБІ» Belyaeva 

Lyudmila, 

Makohon Polina   

Work organizations at 

enterprises in quarantine 

conditions 

Business Management, 

Economics and Social Sciences ∙ 

Agenda Publishing House LTD ∙ 

London, UK 

Р.118-122  

3  ННІ «КБІ» 
Шубіна С. В., 

Перебийніс  

В.Л. 

Теоретико-методичні підходи 

щодо обліку та внутрішнього 

аудиту розрахунків з 

постачальниками та 

підрядниками    

Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука» 

International scientific 

journal«Internauka»//URL: 

http://globalcompact.ge/develop

ment‑ goals. 5. 

№ 19 (99), vol. 2, 

2020 – С. 54-59. 

І 

 

Тези 
Ознака, де опублікована робота:  S/WS/I/-  

S (в SKOPUS), WS (Web of Science), I (в виданнях, що мають імпакт-фактор)  або без ознаки 

N 

з/п 

 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. роботи) 

Ознака: 

S/ 

WS/ 

I 

Тези у вітчизняних виданнях 

1  ННІ «КБІ» Бєляєва Л. А.   Обліково-аналітичне 

забезпечення 

фермерських 

господарств в 

сучасних умовах 

Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального 

розвитку держави, Харків 

с.197-199  

2  ННІ «КБІ» 

Бєляєва Л. А. 

Сучасні умови 

оподаткування 

фермерських 

господарств 

VІ Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 20-й 

річниці створення кафедри аудиту 

«Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в 

умовах сталого розвитку», Київ 

91-93 
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3  ННІ «КБІ» Л.А. Бєляєва, 

Ю.С. Пеняк 

Переваги та недоліки 

дистанційного 

навчання 

Всеукраїнська науково-методична 

інтернет-конференції 

«Організаційно-методологічне 

забезпечення підготовки фахівців: 

тенденції, проблеми та шляхи їх 

вирішення» з нагоди 90-річчя 

ХНАДУ 

83-86 

 

4  ННІ «КБІ» Ю.С. Пеняк Удосконалення 

обліково-аналітичного 

забезпечення 

управління 

дебіторською 

заборгованістю 

VІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми 

правового, економічного та 

соціального розвитку держави», 

Харків 

228-230  

5  ННІ «КБІ» Ю.С. Пеняк Переваги і недоліки 

способів 

бюджетування 

VІ Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 20-й 

річниці створення кафедри аудиту 

«Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в 

умовах сталого розвитку», Київ 

37-39  

6  ННІ «КБІ» 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. 

 

Ч. 1. с.304-30 

 
І 

7  ННІ «КБІ» 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. ( с.307-310) 

Ч. 1. с.307-

310 
І 

8  ННІ «КБІ» 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 

с. 

 

Ч. 1. с.310-

313 
І 

9  ННІ «КБІ» Бєляєва Л.А., 

Карапетян Р.У 

Розрахунки 

фермерських 

господарств з 

дебіторами  під час 

пандемії 

1 Міжнародна  наково -практична 

конференція Сучасний стан 

проблеми та перспекиви розвитку 

бізнесу фінансово-кредитних та 

облікових систем 

26 травня 2021 року        КБІ 

  

10  ННІ «КБІ» Бєляєва Л.А. Сучасні проблеми 

фермерських 

господарств 

 

Основні напрями удосконалення 

бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах 

євроінтеграції: Матеріали ІIІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції / Харків. нац. 

техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, 12 травня 2021 року; 

редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.].– 

Харків: Стильна типографія, 2021. – 

266 с.  

 

(с.30-33)  

11  ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. 

Шевченко Д.Ю. 
Сучасні проблеми 

формування та 

розвитку 

управлінського 

обліку на 

підприємствах 

1 Міжнародна  наково -практична 

конференція Сучасний стан 

проблеми та перспекиви розвитку 

бізнесу фінансово-кредитних та 

облікових систем 

26 травня 2021 року        КБІ 

 

  

 

 

7 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С 

Ментей О.С... 
Управління 

дебіторською 

1 Міжнародна  наково -практична 

конференція Сучасний стан 
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заборгованістю 

підприємств 

проблеми та перспекиви розвитку 

бізнесу фінансово-кредитних та 

облікових систем 

26 травня 2021 року        КБІ 

8 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. Управлінська 

звітність як 

інформаційна основа 

підприємства 

 

1 Міжнародна  наково -практична 

конференція Аграрна галузь 

сучасної україни: проблеми та 

перспективи розвитку, 14 травня 

2021 року, ЛНАУ 

 

  

9 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. 

Руденко А.О. 

 

Підвищення 

ефективності 

управління 

фінансовими 

результатами 

підприємства  

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.- 

с.249-252. 

Ч.1. с.249-

252 
І 

10 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. 

Карапетян Р.У. 

Напрями підвищення 

ефективності 

управління 

персоналом  

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.- 

с.246-249. 

Ч.1. с.246-

249 
І 

11 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. 

Шевчук Д.О.. 

Проблеми 

оподаткування 

сучасного бізнесу   

Актуальні проблеми сучасного 

бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти: 

матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції, 17-19 березня 2021 

р. Ч. 2. Львів: ЛНАУ, 2021. - 

с.114-117. 

Ч.2. с. 114-

117 
І 

12 ННІ «КБІ» 
Шубіна С. В., 

Руденко А.О. 
Комплексний аналіз 

фінансових 

результатів 

підприємства,   

LV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Перспективні 

напрямки наукових досліджень» (24 

листопада 2020 р.), Львів. – 2020, el-

conf.com.ua  

 

Ч. 3, с. 21-24. І 

серти

фікат 

13 ННІ «КБІ» 
Шубіна С. В., 

Перебийніс  В.Л.  
Обліково-аналітичне 

забезпечення в 

системі управління 

кредиторською 

заборгованістю,  

IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Priority directions of 

science and technology development» 

(December 20-22, 2020) SPC ―Sci-

conf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2020. 

С. 1383-1387 

 
 

І 

14 ННІ «КБІ» 
Коломієць  

Діана (науковий 

керівник Шубіна 

С.В.)  

Управління 

формуванням та 

використанням 

прибутку 

підприємства  

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

учених «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської 

інтеграції» (9 квітня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

  

15 ННІ «КБІ» Кучерова 

Ю.А.(науковий 

керівник Шубіна 

Особливості обліку 

за МСФЗ на малих 

підприємствах 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 
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С.В.)  учених «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської 

інтеграції» (9 квітня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

16 ННІ «КБІ» Манько 

М.О.(науковий 

керівник Шубіна 

С.В.)  

Особливості обліку 

інвестиційної 

нерухомості за 

МСБО  

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

учених «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської 

інтеграції» (9 квітня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

  

17 ННІ «КБІ» Нефьодова 

Ганна (науковий 

керівник Шубіна 

С.В.) 

Удосконалення 

методики 

економічного 

аналізу в сучасних 

умовах 

господарювання 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

учених «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської 

інтеграції» (9 квітня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

  

 

 

 

18 ННІ «КБІ» К. Деняк 

Наук. керівник 

Бєляєва Л.А. 

 

 

Організація 

внутрішнього 

контролю в 

сучасних умовах 

господарювання 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

19 ННІ «КБІ» М. Манько 

Наук. керівник 

Беляєва Л.А. 

Організація обліку 

оплати праці під час 

пандемії 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

20 ННІ «КБІ» П. Ольховецька  

Наук. керівник 

Бєляєва Л.А 

 

Використання 

підприємствами 

електронного 

документообігу в 

умовах карантину 

 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

21 ННІ “КБІ” М.Манько 

(наук.керівник 

Абрамова О.С.) 

Ухилення від сплати 

податку на додану 

вартість при здійсненні 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 
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операцій в Україні 

 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

22 ННІ “КБІ” Ю.Кучерова 

(наук.керівник 

Абрамова О.С.) 

Податковий контроль 

та його організація в 

Україні 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

23 ННІ “КБІ” А.Карпішина 

(наук.керівник 

Абрамова О.С.) 

Податок на додану 

вартість в Україні і 

світі: сутність та 

нагальні проблеми 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

24 ННІ “КБІ” Піскунов Р.О. Консалтингове 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку бізнесу 

Економічна теорія та право 

URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/04/Economic-

Theory-and-Law-2021-1.pdf 

№ 1 (44) 2021 

- С.173-176 
 

 

N 

з/п 

 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. роботи) 

Ознака: 

S/ 

WS/ 

I 

Тези у зарубіжних виданнях 

1  ННІ «КБІ»   

  

2  ННІ «КБІ» 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 І 

 

N 

з/п 

 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. роботи) 

Ознака: 

S/ 

WS/ 

I 

З них тези у вітчизняних та зарубіжних виданнях разом зі студентами 

1  ННІ «КБІ» 
Шубіна С. В., 

Руденко А.О. 
Комплексний аналіз 

фінансових 

результатів 

підприємства,   

LV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Перспективні 

напрямки наукових досліджень» (24 

листопада 2020 р.), Львів. – 2020, el-

conf.com.ua  

 

Ч. 3, с. 21-24. І 

серти

фікат 

2  ННІ «КБІ» 
Шубіна С. В., 

Перебийніс  

В.Л.  

Обліково-аналітичне 

забезпечення в 

системі управління 

кредиторською 

заборгованістю,  

IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Priority directions of 

science and technology development» 

(December 20-22, 2020) SPC ―Sci-

conf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2020. 

С. 1383-1387 

 
 

І 

3  ННІ «КБІ» 
Коломієць  

Діана 

(науковий 

керівник 

Шубіна С.В.)  

Управління 

формуванням та 

використанням 

прибутку 

підприємства  

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

учених «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської 

інтеграції» (9 квітня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
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ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

4  ННІ «КБІ» Кучерова 

Ю.А.(науковий 

керівник 

Шубіна С.В.)  

Особливості обліку за 

МСФЗ на малих 

підприємствах 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

учених «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської 

інтеграції» (9 квітня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

  

5  ННІ «КБІ» Манько 

М.О.(науковий 

керівник 

Шубіна С.В.)  

Особливості обліку 

інвестиційної 

нерухомості за МСБО  

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

учених «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської 

інтеграції» (9 квітня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

  

6 ННІ «КБІ» Нефьодова 

Ганна 

(науковий 

керівник 

Шубіна С.В.) 

Удосконалення 

методики 

економічного аналізу 

в сучасних умовах 

господарювання 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

учених «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської 

інтеграції» (9 квітня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

 

  

7 ННІ «КБІ» 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. 

 

Ч. 1. с.304-30 

 
І 

8 ННІ «КБІ» 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. ( с.307-310) 

Ч. 1. с.307-

310 
І 

9 ННІ «КБІ» Бєляєва Л.А.  

Манько М.О. 

Актуальні проблеми  

обліку заробітної плати 

Актуальні проблеми сучасного 

бізнесу: обліково-фінансовий та 

Ч. 1. с.310-

313 
І 
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в Україні 

 

управлінський аспекти: матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет- конференції, 17-19 березня 

2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. 480 

с. 

 

10 ННІ «КБІ» Бєляєва Л.А., 

Карапетян Р.У 

Розрахунки 

фермерських 

господарств з 

дебіторами  під час 

пандемії 

1 Міжнародна  наково -практична 

конференція Сучасний стан 

проблеми та перспекиви розвитку 

бізнесу фінансово-кредитних та 

облікових систем 

26 травня 2021 року КБІ 

 

  

11 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. 

Шевченко 

Д.Ю. 

Сучасні проблеми 

формування та 

розвитку 

управлінського 

обліку на 

підприємствах 

1 Міжнародна  наково -практична 

конференція Сучасний стан 

проблеми та перспекиви розвитку 

бізнесу фінансово-кредитних та 

облікових систем 

26 травня 2021 року        КБІ 

 

  

12 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. 

Руденко А.О. 

 

Підвищення 

ефективності 

управління фінансовими 

результатами 

підприємства  

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.- 

с.249-252. 

Ч.1. с.249-

252 
І 

13 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. 

Карапетян Р.У. 

Напрями підвищення 

ефективності 

управління персоналом  

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.- 

с.246-249. 

Ч.1. с.246-

249 
І 

14 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С.. 

Шевчук Д.О.. 

Проблеми 

оподаткування 

сучасного бізнесу   

Актуальні проблеми сучасного 

бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти: матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 17-19 березня 

2021 р. Ч. 2. Львів: ЛНАУ, 2021. - 

с.114-117. 

Ч.2. с. 114-

117 
І 

15 ННІ «КБІ Клубань К. С. 

Наук. керівник 

Пеняк Ю.С. 

Методика проведення 

перевірки стану та 

організації обліку 

дебіторської 

заборгованості на 

підприємстві 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021  

  

16 ННІ «КБІ Діденко М.О. 

Наук. керівник 

Пеняк Ю.С. 

Діагностика фінансових 

результатів 

підприємства за даними 

бухгалтерського обліку 

та звітності 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021  

  

17 ННІ «КБІ Кучерова Ю.А. 

Наук. керівник 

Пеняк Ю.С. 

Напрями удосконалення 

обліку та аналізу 

фінансових результатів 

діяльності підприємства 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021  

  

18 ННІ «КБІ Белянінова К. 

О. 

Наук. керівник 

Пеняк Ю.С. 

  

Роль управлінської 

звітності в обліково-

інформаційній системі 

підприємства 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих 

учених та студентів «Наукові 

дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

КБІ ХНУ імені  В.Н. Каразіна, м. 

Харків, 9 квітня 2021. 

  

19 ННІ «КБІ Деняк К. М. Сутність та особливості Матеріали X Міжнародній науково-   
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Наук. керівник 

Пеняк Ю.С. 

фінансового 

контролінгу 

практичній конференції молодих 

учених та студентів «Наукові 

дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

КБІ ХНУ імені  В.Н. Каразіна, м. 

Харків, 9 квітня 2021р 

20 ННІ «КБІ Клубань К. С. 

Наук. керівник 

Пеняк Ю.С. 

Управлінська звітність: 

зміст та сутність 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих 

учених та студентів «Наукові 

дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

КБІ ХНУ імені  В.Н. Каразіна, м. 

Харків, 9 квітня 2021р 

  

21 ННІ «КБІ» Омельяненко 

Р. І. 

Наук. керівник 

 Пеняк Ю.С. 

Внутрішня звітність у 

системі управлінського 

обліку 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих 

учених та студентів «Наукові 

дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

КБІ ХНУ ім.  В.Н. Каразіна, м. 

Харків, 9 квітня 2021 р. 

  

22 ННІ «КБІ» Шепеленко К. 

Є. 

Наук. керівник 

Пеняк Ю.С. 

Контролінг як форма 

управління 

підприємством 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих 

учених та студентів «Наукові 

дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

КБІ ХНУ ім.  В.Н. Каразіна, м. 

Харків, 9 квітня 2021 р. 

  

23 ННІ «КБІ» Рибін О. І. 

Наук. керівник 

Пеняк Ю.С. 

Порядок складання 

управлінської звітності 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих 

учених та студентів «Наукові 

дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

КБІ ХНУ ім.  В.Н. Каразіна, м. 

Харків, 9 квітня 2021р. 

  

24 ННІ «КБІ» К. Деняк 

Наук. керівник 

Бєляєва Л.А. 

 

 

Організація 

внутрішнього 

контролю в сучасних 

умовах господарювання 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

25 ННІ «КБІ» М. Манько 

Наук. керівник 

Беляєва Л.А. 

 

 

Організація обліку 

оплати праці під час 

пандемії 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

26 ННІ «КБІ» П. Ольховецька  

Наук. керівник 

Бєляєва Л.А 

 

Використання 

підприємствами 

електронного 

документообігу в 

умовах карантину 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

27 ННІ «КБІ» Abramova O., 

Rybin O.  

Undeniable trends of 

cashless transactions in 

Using the latest technologies. Abstracts 

of III-rd International Scientific and 

Pp. 25-28  
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Ukraine Practical Conference (February 26 – 

27, 2021) Groningen, Netherlands 

2021.  

28 ННІ «КБІ» 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  

29 ННІ “КБІ” М.Манько 

(наук.керівник 

Абрамова О.С.) 

Ухилення від сплати 

податку на додану 

вартість при здійсненні 

операцій в Україні 

 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

30 ННІ “КБІ” Ю.Кучерова 

(наук.керівник 

Абрамова О.С.) 

Податковий контроль та 

його організація в 

Україні 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

31 ННІ “КБІ” А.Карпішина 

(наук.керівник 

Абрамова О.С.) 

Податок на додану 

вартість в Україні і 

світі: сутність та 

нагальні проблеми 

 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 

12-16 квітня 2021 р.) [Електронний 

ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2021 

(Програма) 

  

 

N 

з/п 

 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. роботи) 

Ознака: 

S/ 

WS/ 

I 

Тези у вітчизняних виданнях, подані до друку 

1 ННІ «КБІ» Бєляєва Л.А Бенчмаркінг у 

сучасному бізнес-

середовищі 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Обліково-аналітичний 

та економіко-фінансовий 

інструментарій управління сучасним 

підприємством: міжнародний 

досвід», 28 травня 2021 р. на базі 

факультету управління та бізнесу 

Харківського національного 

автомобільно-дорожнього 

університету. 

 

  

2 ННІ «КБІ» Пеняк Ю.С. 

Шевченко 

Д.Ю. 

Проблеми 

впровадження 

системи 

управлінського 

обліку на 

підприємствах  
 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Обліково-аналітичний 

та економіко-фінансовий 

інструментарій управління сучасним 

підприємством: міжнародний 

досвід», 28 травня 2021 р. на базі 

факультету управління та бізнесу 

Харківського національного 

автомобільно-дорожнього 

університету. 

 

  

3 ННІ «КБІ» Шубіна С.В., 

Ткаченко Л.І. Оцінка фінансової 

стійкості підприємства 

за коефіцієнтним 

методом 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний 

стан, проблем та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» (26 

травня 2021 р.). Секція 2. Актуальні 

питання розробки і впровадження 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-
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naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

4 ННІ «КБІ» Шубіна С.В., 

Їжаченко В. 
Необхідність 

удосконалення 

методичних підходів 

щодо оцінки 

кредитоспроможності 

підприємства  

 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний 

стан, проблем та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» (26 

травня 2021 р.). Секція 2. Актуальні 

питання розробки і впровадження 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

  

5 ННІ «КБІ» Шубіна С.В., 

Іванова Є.С. 
Удосконалення 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення обліку 

основних засобів 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний 

стан, проблем та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» (26 

травня 2021 р.). Секція 2. Актуальні 

питання розробки і впровадження 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

  

6 ННІ «КБІ» Піскунов Р.О. Перспективи 

розвитку 

безготівкових 

розрахунків в Україні 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції  

“Перспективи розвитку 

безготівкових розрахунків в 

Україні” (26 травня 2021 р.). Секція 

2. Актуальні питання розробки і 

впровадження бухгалтерського 

обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування підприємницької 

діяльності – Х.: ННІ «КБІ» ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2021 

http://kbi.karazin.ua/zbirnik-naukovix-

prac-finansovo-kreditni-sistemi-

perspektivi-rozvitku/ 

  

7 ННІ «КБІ» Піскунов Р.О. Витоки обліку та його 

розвиток за часів 

Київської Русі  

XXIX Международная научно-

практическая конференция «Science, 

theory and practice».Токио, Япония. 

ttps://isg-konf.com/ru/arhiv-konferencij/ 

  

8 ННІ «КБІ» Піскунов Р.О. Становлення облікової 

правової культури за 

часів козацької України 

XXXI Международная научно-

практическая конференция "Trends in 

the development of modern scientific". 

Ванкувер, Канада https://isg-

konf.com/ru/arhiv-konferencij/ 

  

З них тези у вітчизняних та зарубіжних виданнях разом зі студентами, подані до друку 

1  ННІ «КБІ» Шубіна С.В., 

Ткаченко Л.І. Оцінка фінансової 

стійкості підприємства 

за коефіцієнтним 

методом 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний 

стан, проблем та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» (26 

травня 2021 р.). Секція 2. Актуальні 

питання розробки і впровадження 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 

  

https://isg-konf.com/ru/science-theory-and-practice-ru/
https://isg-konf.com/ru/science-theory-and-practice-ru/
https://isg-konf.com/ru/science-theory-and-practice-ru/
https://isg-konf.com/ru/trends-in-the-development-of-modern-scientific-ru/
https://isg-konf.com/ru/trends-in-the-development-of-modern-scientific-ru/
https://isg-konf.com/ru/trends-in-the-development-of-modern-scientific-ru/
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ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

2  ННІ «КБІ» Шубіна С.В., 

Їжаченко В. 
Необхідність 

удосконалення 

методичних підходів 

щодо оцінки 

кредитоспроможності 

підприємства  

 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний 

стан, проблем та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» (26 

травня 2021 р.). Секція 2. Актуальні 

питання розробки і впровадження 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

  

3  ННІ «КБІ» Шубіна С.В., 

Іванова Є.С. 
Удосконалення 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення обліку 

основних засобів 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний 

стан, проблем та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» (26 

травня 2021 р.). Секція 2. Актуальні 

питання розробки і впровадження 

бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування 

підприємницької діяльності – Х.: 
ННІ «КБІ» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2021 http://kbi.karazin.ua/zbirnik-

naukovix-prac-finansovo-kreditni-

sistemi-perspektivi-rozvitku/ 

  

 

Конференції, організовані інститутом (кафедрою) 
(м - Міжнародні, у - Українського рівня) 

Термін проведення надавати у нижче наведеному форматі 03.01.14  11.03.14 – 15.03.14 

N 

з/п 
м/у 

Факультет / 

 науковий 

підрозділ 

Назва заходу 
Термін  

проведення 

1  м ННІ «КБІ» 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан, проблем та 

перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем»  
26 травня 

2021 р. 

2 м ННІ «КБІ» 
Міжнародна науково-практична конференціяї молодих учених «Наукові 

дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»  

9 квітня 

2021 р. 

 

Конференції, в організації яких факультет (кафедра) брав участь  
(м - Міжнародні, у - Українського рівня) 

Термін проведення надавати у нижче наведеному форматі 03.01.14  11.03.14 – 15.03.14 

N 

з/п 
м/у 

Факультет / 

 науковий 

підрозділ 

Назва заходу 
Термін  

проведення 

1  м 

ННІ «КБІ» Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичний та 

економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: 

міжнародний досвід», 28 травня 2021 р. на базі факультету управління та бізнесу 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

 28 травня 

2021 р 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

1) 12 квітня 2021 року було проведено Тематичний науково-методичний 

семінар кафедри - «Актуалізація підготовки фахівців з обліку і оподаткування в 
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сучасних умовах розвитку» в дистанційному режимі  Zoom (відповідальні за 

організацію та проведення: к.е.н., доц. Піскунов р.о., к.е.н., доц. Шубіна С.В.) за 

наступним змістом: 

1. Доповідь к.е.н., доц. Піскунова Р.О. «Необхідність підвищення якості 

підготовки фахівців з обліку і оподаткування в реаліях сьогодення»; 

2. Доповідь доц. Шубіної С.В «Наукова складова та її роль в процесі 

формування професійних компетенцій фахівців з обліку і оподаткування»; 

3. Доповіді-презентації студентів-магістрів про результати наукових 

досліджень в системі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до 

тематики дипломних робіт. 

 2) 14 квітня 2021 року було проведено конкурс на кращу студентську 

наукову роботу: “Проблеми розвитку обліку, аналізу, аудиту і оподаткування 

підприємницької діяльності” ( для студентів 1-4 курсів), який в період карантину 

був поєднаний з конкурсом  «Кращий за професією» зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» (для студентів магістратури) (відповідальні за організацію та 

проведення: к.е.н., доц. Піскунов Р.О., к.е.н., доц. Шубіна С.В., керівники наукових 

робіт).  

          На конкурс було представлено   науково-дослідні роботи, автори яких є 

студентами  1-4-х курсів бакалаврату та 1курсу магістратури спеціальності «Облік і 

оподаткування» (Додаток 1). 

          За результатами конкурсу комісією у складі: к.е.н., доц. Піскунова Р.О., к.е.н., 

к.е.н. доц. Шубіної С.В., к.е.н., доц. Мірошника О.Ю., к.е.н., доц. Бєляєвої  Л.А., 

к.е.н., доц.  Пеняк Ю.С., к.е.н., доц. Абрамової О.С. були відзначені такі студенти;:  

     -   І місце (Диплом І ступеня) – Кучерова Юлія, гр. АО-31Б 

 (НДРС за темою: «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА , 

керівник –к.е.н., доц.. Пеняк Ю.С.);  

- ІІ місце (Диплом ІІ ступеня) – Манько Марина, гр. АО-31Б (НДРС за темою: 

«Організація обліку оплати  праці під час пандемії», керівник – к.е.н., доц. 

Бєляєва Л.А.); 

- ІІІ місце (Диплом ІІІ ступеня) –Діденко Марина, гр. АО-31Б (НДРС  за 

темою: «Діагностика фінансових результатів підприємства за даними 

бухгалтерського обліку та звітності», керівник – к.е.н., доц..Пеняк Ю.С.). 

 Переможці конкурсу були рекомендовані кафедрою обліку та оподаткування  

до  участі в інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, 

фінансів та банківської справи.  

      3) 15 квітня 2021року були проведені підсумкове засідання клубу та 

Круглий стіл на базі СНК «Аудитор» за темою: «Актуальні питання розробки і 

впровадження інноваційних систем бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування підприємницької діяльності» (відповідальний за організацію та 

проведення: к.е.н., доц. Мірошник О.Ю.). 

Присутні: члени та керівники клубу «Аудитор», викладачі кафедри обліку та 

оподаткування.  

     Програма засідання складалась з наступних питань: 

1. Вступне слово керівника СНК «Аудитор», доц. Мірошник О.Ю. 
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2. Виступ студентів – членів клубу.          

3. Дискусійна частина (обговорення питань студентами та викладачами 

кафедри). 

4. Заключне слово керівника СНК «Аудитор». 

          Студентам – учасникам Круглого столу було рекомендовано продовжити 

наукові дослідження відповідно до тематики доповідей з подальшою публікацією 

наукових статей сумісно з викладачами кафедри обліку та оподаткування. 

4)  16 квітня 2021 року було проведено конкурс «Портфоліо» серед 

студентів 1-4 курсів бакалаврату та 1 курсу магістратури спеціальності «Облік і 

оподаткування» з метою рейтингової оцінки наукової діяльності студентської 

молоді даної спеціальності (відповідальний за організацію та проведення: доц. 

Мірошник О.Ю.). 

Враховуючи представлені наукові здобутки студентів за весь період навчання 

(у вигляді звітів з додатками, презентаціями), в т.ч. за 2020-2021 н.р., були 

визначені такі найкращі студенти у професійній підготовці: 

Диплом І ступеня -   Кучерова Юлія, гр. АО-31Б; 

Диплом ІІ ступеня  - Діденко Марина, гр. АО-31Б; 

               Диплом ІІІступеня -  Манько Марина, гр. АО-31Б. 

В цілому, студентська наука у звітному році під керівництвом викладачів 

кафедри активно розвивалася  та  заклала вагомі передумови підвищенню якості 

підготовки фахівців з обліку і оподаткування в реаліях сьогодення. 

ДОДАТОК 1 

НДРС, представлені до Конкурсу на кращу студентську наукову роботу : “Проблеми розвитку 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування підприємницької діяльності” 

Студент Назва 

наукової роботи 

Науковий 

керівник 

Апробація результатів НДРС (у вигляді тез, 

наукових статей, конкурсів НДРС) 

Катерина 

Деняк 

Організація 

внутрішнього 

контролю в 

сучасних 

умовах 

господарювання 

Бєляєва Л.А., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 12-16 

квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / 

Харків, ХНАДУ, 2021 (Програма) 

Марина 

Манько 

Організація 

обліку оплати  

праці під час 

пандемії 

Бєляєва Л.А., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 12-16 

квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / 

Харків, ХНАДУ, 2021 (Програма) 

Поліна 

Ольховецька 

Використання 

підприємствами 

електронного 

документообігу 

в умовах  

карантину 

Бєляєва Л.А., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 12-16 

квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / 

Харків, ХНАДУ, 2021 (Програма) 

Іванова 

Євгенія 

Сучасні аспекти 

управління 

дебіторською 

заборгованістю 

Бєляєва Л.А., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

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, 
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2021. 480 с. ( с.304-307) 

Кучерова Юлія  

 

Роль 

банківського 

кредитування у 

розвитку 

економіки 

держави 

 

Бєляєва Л.А., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

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. ( с.307-310) 

Манько 

Марина 

Актуальні 

проблеми обліку 

заробітної плати 

в Україні  

 

Бєляєва Л.А., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

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. ( с.310-313) 

Клубань 

Катерина  

Методика 

проведення 

перевірки стану 

та організації 

обліку 

дебіторської 

заборгованості 

на підприємстві 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 12-16 

квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / 

Харків, ХНАДУ, 2021 (Програма) 

Діденко 

Марина 

 

 

Діагностика 

фінансових 

результатів 

підприємства за 

даними 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 12-16 

квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / 

Харків, ХНАДУ, 2021 (Програма) 

Кучерова Юлія  

 

 

Напрями 

удосконалення 

обліку та аналізу 

фінансових 

результатів 

діяльності 

підприємства 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Збірник матеріалів  83-ї міжнародної 

студентської конференції (Харків, 12-16 

квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / 

Харків, ХНАДУ, 2021 (Програма) 

Белянінова 

Катерина 

 

 

РОЛЬ 

УПРАВЛІНСЬК

ОЇ ЗВІТНОСТІ 

В ОБЛІКОВО-

ІНФОРМАЦІЙН

ІЙ СИСТЕМІ 

ПІДПРИЄМСТВ

А 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Деняк 

Катерина 

 

СУТНІСТЬ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ 

ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛІНГУ 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 
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2021 р. 

Клубань 

Катерина 

 

УПРАВЛІНСЬК

А ЗВІТНІСТЬ: 

ЗМІСТ ТА 

СУТНІСТЬ 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Омельяненко 

Руслана 

 

ВНУТРІШНЯ 

ЗВІТНІСТЬ У 

СИСТЕМІ 

УПРАВЛІНСЬК

ОГО ОБЛІКУ 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Шепеленко 

Катерина 
 

 

 

 

КОНТРОЛІНГ 

ЯК ФОРМА 

УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ

ОМ 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Рибіна  

Олексій 
 

 

ПОРЯДОК 

СКЛАДАННЯ 

УПРАВЛІНСЬК

ОЇ ЗВІТНОСТІ 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Руденко  

Альона.ро 

 

 

Підвищення 

ефективності 

управління 

фінансовими 

результатами 

підприємства 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

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.- с.249-252. 

Шевчук  

Дмитро 

 

 

Проблеми 

оподаткування 

сучасного  

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Актуальні проблеми сучасного бізнесу: 

обліково-фінансовий та управлінський 

аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, 

17-19 березня 2021 р. Ч. 2. Львів: ЛНАУ, 

2021. - с.114-117. 

Карапетян  

Рузанна 

 

 

Напрями 

підвищення 

ефективності 

управління 

персоналом 

Пеняк Ю.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

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.- с.246-249. 

Кучерова Юлія ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНЕ 
Пеняк Ю.С., Всеукраїнський конкурс НДРС 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ 

ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТю 

ПІДПРИЄМСТВА 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Карпішина 

Анастасія 

ПОДАТОК НА 

ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ В 

УКРАЇНІ ТА СВІТІ: 

СУТНІСТЬ ТА 

НАГАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ 

Абрамова 

О.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент  

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Коротких 

Олексій 

АНАЛІЗ 

ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ ПАТ 

«УКРГАЗВИДОБУВ

АННЯ» 

Мірошник 

О.Ю., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Кучерова Юлія  ПОДАТКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ ТА 

ЙОГО 

ОРГАНІЗАЦІЯ В 

УКРАЇНІ 

Абрамова 

О.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент  

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Манько 

Марина 

УХИЛЕННЯ ВІД 

СПЛАТИ 

ПОДАТКУ НА 

ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ 

ОПЕРАЦІЙ В 

УКРАЇНІ 

Абрамова 

О.С., 

кандидат 

економічних 

наук, доцент  

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Кучерова Юлія  ОСОБЛИВОСТІ 

ОБЛІКУ ЗА МСФЗ 

НА МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Шубіна С.В.. 

- кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Манько 

Марина  

 

ОСОБЛИВОСТІ 

ОБЛІКУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

НЕРУХОМОСТІ ЗА 

МСБО  

Шубіна С.В.. 

- кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 
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Нефьодова 

Ганна  

УДОСКОНАЛЕНН

Я МЕТОДИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ В 

СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАН

НЯ 

 

Шубіна С.В.. 

- кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

Коломієць 

Діана 

 

УДОСКОНАЛЕНН

Я МЕТОДИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ В 

СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАН

НЯ 

Шубіна С.В.. 

- кандидат 

економічних 

наук, доцент 

Матеріали X Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених та 

студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», 

[Електронний ресурс] / Харків, ННІ 

«Каразінський банківський інститут» ХНУ 

імені  В.Н. Каразіна, м. Харків, 9 квітня 

2021 р. 

 
Звіт про засідання наукових семінарів 

 

За 2020-2021 н.р. проведено 4 наукових семінарів. На них обговорювалися такі проблемні 

питання: 

 

№ Дата Проблемні питання 

1 18.09.2019 

1. Обговорення головних результатів роботи кафедри за 2019-2020 н.р та 

затвердження основних напрямків наукової роботи кафедри на 2020-2021 н. р.  

2. Про активізацію роботи кафедри над навчальними посібниками, 

монографіями та розміщення методичних та наукових матеріалів в репозитарії 

Каразина. 

3. Про забезпечення якісного виконання наукової продукції  викладачами 

кафедри, в т.ч. з урахуванням нових  навчальних програм спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

4. Про роботу кафедри щодо залучення студентів спеціальності «Облік і 

оподаткування» до виконання науково-дослідних робіт з подальшою 

підготовкою їх до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук. 

2 13.11.2019 

1. Обговорення результатів обстеження студентів 1 курсу спеціальності  

“Облік і оподаткування” з метою виявлення молоді, яка має досвід та 

бажання займатися науково-дослідною роботою.  

2. Про поглиблення наукової роботи кафедри.   

3. Розгляд і затвердження сценарію та завдань до конкурсу "Кращий за 

професією" в рамках інститутського Тижня науки. 

4. Про стан підготовки студентів до участі в наукових заходах фахового 

спрямування різного рівня (інститутського, університетського, регіонального, 

Всеукраїнського, міжнародного), а саме: олімпіадах, конкурсах наукових 

робіт, конференціях, форумах, круглих столах тощо. 

5. Обговорення і затвердження завдань студентам на виконання дипломних 

робіт. Про посилення науково-дослідної складової в кваліфікаційних роботах 

магістрів 

6. Обговорення звітів з виконання наукової роботи за перше півріччя: 

− Участі студентів у конкурсах та олімпіадах. 

− Виконання сумісної наукової роботи викладачів зі студентами-

дипломниками (магістрами). 
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7. Про стан проходження магістрами заходів з наукової практики. 

Обговорення змістовності та якості тез доповідей і наукових статей магістрів 

3 26.03.2020 

1.Про стан підготовки викладачів кафедри та студентської молоді 

спеціальності «Облік і оподаткування» до проведення наукових заходів в 

рамках інститутського Тижня науки в дистанційному режимі.  

2. Про участь молодих науковців кафедри в конкурсах різного рівня задля 

підвищення наукового статусу кафедри та інституту в цілому. 

3. Обговорення актуальних науково-дослідних проблем щодо розвитку 

системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування: теорія і практика 

4 24.06.2020 

1.Обговорення і затвердження річних звітів: 

- про виконання індивідуальних планів НДР і публікації наукової продукції 

- про участь студентів у конкурсах і олімпіадах різного рівня 

2.Обговорення звітів стажування викладачів кафедри щодо підвищення 

наукової кваліфікації, педагогічної майстерності 

  3. Про результати впровадження в навчальний процес наукових розробок 

викладачів кафедри 

  4. Обговорення та затвердження: 

- кафедрального інформаційного звіту з НДР за 2020-2021 н. р.; 

- планів і напрямків НДР викладачів кафедри та студентів спеціальності 

«Облік і оподаткування» на 2021-2022 н. р.; 

- плану наукових семінарів кафедри на 2021-2022 н. р.;  

 5.Річні підсумки проведення наукових семінарів кафедри за 2021-2022 н.р. 

 

 

Проведення наукових семінарів сприяло розвитку наукової діяльності викладачів кафедри 

на протязі 2020-2021 н.р. Це підтверджується показниками, представленими в табл. 

 

Таблиця 

Показники розвитку наукової діяльності за 2020-2021 н.р. 

Показник 

Кількість, од. 

2018/2019 2019/2020 
2020/ 

2021 

Освітньо-професійні 

програми 
2 2 2 

Монографії 3 3 2 

Навчальні посібники 1 1 - 

Підручники 0 0 - 

Статті у видання, які 

включені до міжнародних 

наукометричних баз даних 

Scopus 

1 2 - 

Статті у видання, які 

включені до міжнародних 

наукометричних баз даних 

Web of Science,  

8 6 1 

Статті в закордонних 

виданнях 
3 3 2 

Статті у фахових виданнях 12 14 7 

Тези доповідей на 

вітчизняних конференціях 
34 28 24 

Тези в закордонних виданнях 2 8 2 
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Таким чином, у 2020-2021 н.р. план засідання наукових семінарів виконано. 

Наступним завданням є розроблення плану засідання наукових семінарів на 2021-2022 н.р. 

та забезпечення подальшого розвитку наукової діяльності. 

 

ЦІЛЬ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ НА 2021-2022 н.р. 

 

Ціллю наукової діяльності кафедри на 2021-2022 н.р. є забезпечення ефективного розвитку 

наукових напрямів і покращення показників ефективності наукової діяльності. 

Основними завданнями кафедри є: 

 збільшення кількості публікацій (не менше 1 статті, поданої для проходження рецензування 

до редакційної колегії, для кожного науково-педагогічного працівника на рік); 

 збільшення кількості публікацій, опублікованих та включених до наукометричних баз, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України (МОН) за рік; 

 покращення структури наукових публікацій за рахунок збільшення публікацій у зарубіжних 

періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку, 

у фахових наукових виданнях України категорії Б; 

 підвищення рівня цитування наукових праць науково-педагогічних працівників кафедри у 

виданнях, включених до провідних міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН 

України – Scopus та WebofScience; 

 отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів, 

авторських свідоцтв), отриманих у результаті виконання наукових досліджень; 

 збільшення обсягів та диверсифікації джерел фінансування наукової та науково-дослідної 

діяльності, у т.ч. за рахунок отримання базового фінансування із загального фонду 

державного бюджету, залучення грантового фінансування, надання платних послуг і 

отримання доходів за об’єктами авторського права; 

 покращення стану апробації одержаних результатів у процесі дослідження актуальних 

наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність та 

освітній процес (не менше 1 впровадження за кожною науково-дослідною роботою); 

 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2020-2025 РОКИ. 

 

У рамках Стратегії  розвитку університету на 2019-2025 роки кафедрою заплановані наступні 

заходи: 

Університетська наука 

− брати активну участь у підвищенні конкурентоздатності університетської науки в масштабі 

європейського та світового академічного простору; 

− долучатися до визначення критеріїв ефективного стимулювання наукової діяльності 

викладачів, даючи свої пропозиції керівництву факультету та університету. 

Освітня діяльність: 

− забезпечити втілення компетентнісного та студентоцентричного підходу в освітній процес; 

− проводити роботу з вдосконалення програм адаптації першокурсників з метою втілення 

студентоцентричного підходу, надаючи пропозиції керівництву факультету, університету органам 

студентського самоврядування; 

− активізувати профорієнтаційну роботу із залученням нових форм європейського зразку, 

зокрема з використанням інформаційних інтернет-мереж; 

− втілювати в освітній процес сучасні психолого-педагогічні технології навчання на основі 

закордонного досвіду; 

− проводити щорічний аналіз студентського моніторингу якості навчання і корегувати згідно 

до нього освітньо-виховну роботу кафедри, розробити відповідні заходи; 

− розробка та сертифікація електронних (дистанційних) навчальних  курсів. 

Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році: 
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− забезпечити ефективне виконання  існуючих договорів про міжнародне співробітництво та 

подальше розширення і пошук нових партнерів; 

− розширювати міжнародне співробітництва, у тому числі за рахунок нових договорів з 

університетами Европи; 

− підтримувати зв'язок із випускниками, які працюють за кордоном; 

− продовжити роботу з міжнародної академічної мобільності студентів та викладачів з 

університетами; 

− на сайті факультету та кафедр оперативно оновлювати інформацію про освітні програми 

кафедри. 

Університетський менеджмент у 2025 році: 

− брати участь у популяризації серед студентів кращих університетських традицій за рахунок 

планування і проведення кураторських годин; 

− сприяти оптимізації управлінських рішень у роботі кафедри та впровадженню електронного 

документообігу тощо; 

− сприяти професійному зростанню викладачів та співробітників кафедри, підвищенню рівня 

володіння іноземною мовою, забезпечуючи постійне підвищення кваліфікації, в т.ч. за кордоном.  

 

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ КАФЕДРИ 

 

Виконання плану роботи кафедри обліку та оподаткування 

 

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ Відмітка про 

виконання 

Так Ні 

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій +  

Розширення міжнародної діяльності, пошук нових форм співпраці, 

розвиток міжнародного співробітництва. 

+  

Впровадження нових форм роботи зі студентами із урахуванням досвіду 

європейських ЗВО. 

+  

Активізація науково-дослідної роботи студентів, урізноманітнення її 

форм. 

+  

Підготовка нових дистанційних курсів. +  

On-line лекції, наукові, методологічні та методичні семінари. +  

Пошук госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення 

комерціалізації наукових досліджень. 

+  

 

Побажання керівництва інституту щодо діяльності у 2021-2022 н.р. 

Забезпечити набір студентів, проводити підготовку фахівців у відповідності до 

європейських та світових норм і стандартів, підвищуючи для цього науковий та методичний 

рівень викладачів та співробітників, оновити освітні програми. 

Розширення та пошук нових можливостей для публікації наукових статей у журналах, 

що індексуються у наукометричних базах. 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2021-2022 н.р. ПЕРЕДБАЧАЮТЬ: 

 
З організаційної та навчально-методичної роботи: 
− реалізацію освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 

«Облік та оподаткування» (ОПП: «Бізнес-аналітика і аудит»), магістрів за спеціальністю 071 
«Облік та оподаткування» (ОПП: «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами); 

− підвищення рівня наукової та педагогічної активності науково-педагогічних працівників 
відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: з дистанційного навчання; 
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стажування у фінансово-кредитних установах та ЗВО з урахуванням підтвердження кваліфікації 
щодо дисциплін, які викладаються; 

− подальший розвиток дистанційного навчання через  розробку дистанційних курсів з 
освітніх програм другого (магістерського)  рівня за освітньою програмою «Бізнес-аналітика та 
аудит»; наповнення курсів-ресурсів за всіма дисциплінами освітніх програм першого 
(бакалаврського) рівня необхідним навчально-методичним забезпеченням та оптимального 
поєднання з іншими формами освіти;  

− розширення сфери застосування в навчальному процесі реального програмного 
забезпечення  та забезпечення сертифікації студентів за окремими компетентностями; 

− практику партнерства з роботодавцями на основі угод про співпрацю та договорів на 
проведення практики студентів, а саме: їх залучення до всіх складових освітнього процесу; 
узгодження освітніх програм та їх реалізація за спеціальностями інституту, формування тем 
кваліфікаційних магістерських дипломних робіт з подальших їх захистом на виробництві (не 
менш 50%), підвищення ефективності процесів працевлаштування;  

− удосконалення бази інформаційних ресурсів для використання її студентами з метою 
відповідності сучасним вимогам до навчання та освітнім програмам у т.ч. з урахуванням 
можливостей доступу до англомовної фахової літератури; 

− удосконалення технологій лекційних занять, а саме перехід від репродукційного до 
випереджаючого, більш дискусійного характеру навчання, залучення гостьових лекторів з числа 
вітчизняних та зарубіжних науковців, фахівців з економіки в режимі on-line, залучення до читання 
лекцій фахівців, які є визнаними професіоналами з досвідом практичної,  дослідницької, 
управлінської, інноваційної роботи за фахом;    

− підвищення ефективності практичних і семінарських занять шляхом максимального 
запровадження тренінгових технологій, роботи в командах, вирішення проблемних ситуацій, 
побудованих на фактичних матеріалах з вітчизняного та зарубіжного досвіду, залучення до 
освітнього процесу іноземних фахівців, фахівців-практиків та керівників - суб’єктів 
підприємницької діяльності, які працюють за профілем кафедри, в тому числі в режимі on-line; 

− удосконалення організації індивідуальної роботи студентів через їх творчу, наукову і 
аналітичну спрямованість, наближення до фактичних показників діяльності підприємств та 
організацій та за рахунок використання технологій дистанційного навчання; 

− продовження співробітництва кафедри обліку та оподаткування з провідними 
закордонними закладами вищої освіти. 

З науково-дослідної  роботи: 
− підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, збільшення кількості 

наукових розробок, що мають загальнонаціональне  та міжнародне визнання; активне залучення та 
стимулювання припливу творчої молоді в науку та освіту; публікацію результатів наукових 
досліджень у міжнародних фахових виданнях з можливістю подальшого цитування; 

− контроль з боку кафедри обліку та оподаткування Інституту за систематичним 
наповненням електронного архіву Університету науковими розробками (статті, монографії). 
 
         З міжнародної діяльності: 

− участь викладачів інституту у міжнародних заходах вузів-іноземних партнерів; 
− для кожного НПП протягом навчального року друкування не менше двох статей у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, що передбачити в індивідуальних 
планах викладачів на 2020/2021 н.р.; 

− активізацію участі науково-педагогічних працівників у міжнародних науково-освітніх 
проектах за кошти грантових установ. 
 

З виховної, культурно-просвітницької та комунікативної роботи: 
− підвищення соціального статусу виховання в освітньому процесі, розвиток напрямів 

виховної роботи; 
− розвиток студентського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного 

потенціалу студентського руху; 
− оптимізацію змісту і форм виховного процесу; 
− створення умов для збереження та покращення фізичного, психічного та соціального 

здоров’я студентської молоді; 
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− розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу. 
 

З розвитку матеріально-технічної та інформаційної бази: 
− ефективне використання матеріально-технічної бази Інституту; формування 

бібліотечного фонду відповідно до профілю кафедри обліку та оподаткування й потреб 
користувачів;  

− бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, 
наукових і науково-педагогічних працівників на основі широкого доступу до бібліотечних та 
інформаційних ресурсів; наповнення електронного архіву Університету  науковими працями 
викладачів та їх реєстрацію в міжнародних реєстрах репозитаріїв. 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри 
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