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Відпові

дність 

Деталізація 

1) наявність не менше п’яти   

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

 

+ 

  1. Бріль М. С., Пивавар І. В., Морозова Н. Л., Мірошник О. Ю. Аналіз 

відмінностей регіонального розвитку в умовах соціальної кризи в Україні // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. 

праць. – Вип. 1(24). – 2018. – С. 321-329. 

  2. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Мірошник О.Ю. Визначення в 

системі центр-радіус інтервалу невизначеності  при застосуванні 

індексного методу  в моделюванні економічних процесів.// Фінансово-

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

1(22). – 2017. – С. 227-234. 

3. Гонтарева І. В., Гуцул І. А., Ткачик Ф. П., Мірошник О. Ю. Фіскальна 

ефективність адміністрування мита в Україні //  Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 3(26). – 

2018. – С. 133-142. 

 4. Єршова Н. Ю.,  Ткаченко М. О., Гаркуша В. О., Мірошник О.Ю. 

«Економічна безпека підприємства: науково-практичні аспекти обліково-

аналітичного забезпечення» // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2(29) 2019. – C.142-149 

5. Самородов Б.В., Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Мірошник О.Ю., 

Бабенко М.В. Управління кредитними ризиками в системі забезпечення 

фінансової стабільності банку //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики: збірник наукових праць. – Вип. 4 (31) 2019. – C.301-310. 

2) наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв 

про реєстрацію авторського права на 

твір; 

 

‒ 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

 

+ 
1. Мірошник О.Ю. Фінансова стабільність руху фінансових потоків 

економічних агентів: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. В. 

Самородова. — Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 335 

с. 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування 

 

+ 

1. Економічний аналіз [Текст] : опорний конспект лекцій / О. Ю. Мірошник. 

- Харків : ХІБС УБС НБУ, 2016. - 174 с. 

2. Облік у банках [Текст] : опорний конспект лекцій / О. Ю. Мірошник. - 

Харків : ХІБС УБС НБУ, 2018. - 215 с. 

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ» / О. Ю. Мірошник. - 

Харків : ХІБС УБС НБУ, 2018. - 154 с. 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 
‒  

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня; 

 

‒ 
 

7) участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

  

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

 

+ 
Член редакційної колегії збірника наукових праць «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» входить до переліку А фахових 

видань України. 



редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

9) робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або 

у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з 

вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду 

(контролю); 

‒  

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії”; 

‒  

11) наукове консультування 

підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із 

закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

 

‒ 

 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

 

+ 

1. Мірошник О. Ю. Особливості ідентифікації фінансової стійкості 

підприємств Мірошник О. Ю. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції (17 березня 2017 р.). – Х. :ХННІ ДВНЗ "УБС", 2017.   — 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; 

Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 10.0;. — Назва з екрану. – 0,19 

друк. арк. 

2.   Мірошник О. Ю., Лавришина В.Г. Максимізація прибутку шляхом 

вдосконалення процесу виробництва та реалізації продукції//Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали VІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (3 березня 2019 р.). – Х. 

:ХННІ ДВНЗ "УБС", 2019. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 

10.0;. - Назва з екрану. 

3. Самородов Б., Мірошник О. Визначення оптимальної методики 

оцінювання фінансових показників діяльності економічних агентів //  

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (9 листопада 

2018 року, м. Черкаси) / Черкаський інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи». – Черкаси, 2018. – С. 186-187. 

4. Руда Д.К., Мірошник О.Ю. Проблеми реформування бухгалтерського 

обліку в банках Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та 

аудиту : тези доповідей інтернетконференції, 24-25 травня 2018 р. – 

Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С.221-222. 

5. Мірошник О.Ю., Свир Д.Ю. особливості обліку 

Овердрафту Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та 

аудиту : тези доповідей інтернетконференції, 24-25 травня 2018 р. – 

Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С.518-521. 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 

 

‒ 

 



аудиторних годин на навчальний рік; 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів 

(для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Параолімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України 

з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

 

+ 

Керівник СНК “Аудитор»  з  2017 по теперешній час 

15) керівництво школярем, який 

зайняв призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь 

у журі III—IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім третього 

(освітньо-наукового/освітньо-

творчого) рівня); 

 

‒ 

 

16) наявність статусу учасника 

бойових дій (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої 

 

‒ 

 



освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

17) участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних 

закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

 

‒ 

 

18) участь у міжнародних військових 

навчаннях (тренуваннях) за участю 

збройних сил країн ‒ членів НАТО 

(для вищих військових навчальних 

закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 

‒ 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

+ Член-кореспондент Академії економічних наук України 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності). 

‒  

Разом вимог виконано 7  

 
ПОГОДЖЕНО: 

   

Завідувач кафедри  

обліку та оподаткування          

 

_____________ 
Підпис 

Р. О. Піскунов Підпис                                                                                           ПІБ 

   



 

  



 


