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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, 

WebofScience CoreCollection; 

 

+ 

1. 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. 

2. 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. 

3. Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками / Ю.С. 

Пеняк // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура 

ринку». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки 

та інновацій, 2019. – Вип. 31.-с.349-354. 

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

забезпечення суб’єкта господарювання в сучасній системі управління 

конкурентноспроможністю» // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

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

Science]. 

5. Антикризове управління як засіб оптимізації дебіторської 

заборгованості / Ю.С. Пеняк, Мосьпан О.Д. // Електронний науково-

практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорноморський 

науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – Вип. 29. 

6. Управління витратами підприємства на засадах контролінгу / Ю.С. 

Пеняк, А.І. Скурат // Електронний науково-практичний журнал 

«Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний 

інститут економіки та інновацій, 2019. – Вип. 37. 

7. Бюджетування в управлінні фінансовими ресурсами / Ю.С. Пеняк // 

Електронне наукове фахове видання з економічних наук Modern Economics 

№8 (2018). – с.142-150. 

8. Аналітичне забезпечення системи управління виробничими запасами / 

Ю.С. Пеняк, Л.А. Бєляєва, О.С. Ментей // Збірник Збірник наукових праць 

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Випуск 

1(24)/2018. – с.71-79. [Web of Science]. 

9. Моделювання господарської діяльності підприємства – як напрям 

підвищення конкурентоспроможності виробництва / Ю. С. Пеняк // 

Економіка і управління. – Київ, 2018. - №2. – С. 68-76. 

10. .Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства / Ю.С. Пеняк // 

Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 

Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та 

інновацій, 2018. – Вип. 23. с.138-143. 

11. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємств / Ю.С. 

Пеняк, І.В. Данильчук// Електронний науково-практичний журнал 

«Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний 

інститут економіки та інновацій, 2018. – Вип. 24. с.229-236. 

12. Основні підходи до оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємств / Ю.С. Пеняк // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні 

науки »– 2017. – №1. – С. 159-164. 

13. Тенденції ефективності використання оборотних засобів 

сільськогосподарських підприємств / Ю.С. Пеняк // Вісник ХНАУ. Серія 

«Економічні науки». – 2016. №7. – С. 187-192.  

2) наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або 

наявність не меншеп’яти свідоцтв 

про реєстраціюавторського права на 

твір; 

 

‒ 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника(включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше5 авторських 

аркушів), в тому числівидані у 

співавторстві (обсягом не менше 

1,5авторськогоаркуша на кожного 

співавтора); 

 

+ 
1. Сафронська І.М., Пеняк Ю.С., Ментей О.С., Кочетков О.В, Горкавий 

В.К. Економічний аналіз: навчальний посібник. – Луган. нац. аграр. ун-т.– 

Х., 2018. – 509 с 

2. Пеняк Ю Концептуальні підходи обліку безоплатно одержаних 

основних засобів  / Бєляєва Л., Пеняк Ю., Ментей О. // Socio-economic and 

management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., –etc. – 

Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. р. 27-34. 

3. Yu. Peniak. Directions of the Ukraine tax system improvement for 



innovative development of the state / О. Аbramova, L. Bieliaieva, Yu. Peniak // 

Organizational-economic mechanism of management innovative development of 

economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. 

/ Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 3. – 

P. 316-325. 

4. Пеняк Ю.С. Аналіз дебіторської заборгованості і шляхи її 

удосконалення / Ю.С. Пеняк, О.О. Золотарьова //  Соціально-економічні 

засади розвитку економіки України: кол. моногр.: в 2 ч. Ч.2 / під ред.. д.е.н. 

проф.  О.О. Непочатенко. – Умань, 2016.- с.182-188. 

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.Учебное пособие для практических, индивидуальных и самостоятельных 

занятий по «Анализу хозяйственной деятельности» / Ю.С. Пеняк, И.М. 

Сафронская // Харьков. 2016 г. - 200 с. 

2.Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять і самостійної роботи / Ю.С. Пеняк, І.М. Сафронская // Х.,ХНАУ ім 

В.В. Докучаєва, 2016. – 50 с.;  

3.Аналіз господарської діяльності. Навчально-методичний посібник. / Ю.С. 

Пеняк, І.М. Сафронская // Х., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2016. – 50 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; 

+ Офіційний опонент 9 кандидатських дисертацій: 

Офіційний опонент на дисертаційну роботу Ольховая І.О. подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності ) 20.09.2019 р. 
 

Офіційний опонент на дисертаційну роботу Голобородька Я. О. подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) 06.12.2018 р. 
 

Офіційний опонент на дисертаційну роботу Байрамова Сеймура Самед огли 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) 20.09.2017 р. 

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

 

+ 
Відповідальний виконавець наукової теми: «Теорія і практика управління 

оборотними засобами сільськогосподарських підприємств» – номер 

державної реєстрації 0107U006374, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (2015-2017р) 

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; 

 

+ 

48 тез доповіді, з них 22 одноосібно, 25 тез доповіді у співавторстві 

1. Проблеми впровадження системи управлінського обліку на 

підприємствах / Ю.С. Пеняк //  Обліково-аналітичний та економіко-

фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: 

міжнародний досвід. Збірник наукових праць за матеріалами  Міжнародної 

науково-практичній конференції, м. Харків, 28 травня 2021 р.: ХДАУ, с. 

105-109. 

2. Підвищення ефективності управління фінансовими результатами 

підприємства / Ю.С. Пеняк, А.О. Руденко // 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. 

3. Проблеми оподаткування сучасного бізнесу  / Ю.С. Пеняк, Д.О. 

Шевчук// 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. 

4. Напрями підвищення ефективності управління персоналом / Ю.С. 

Пеняк, Р.У. Карапетян // 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. 

5. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління 

дебіторською заборгованістю / Ю.С. Пеняк // Матеріали VІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального розвитку держави»: тези доп. (м. Харків, 27 

листопада 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун. внутр. справ. Харків, 

URL:: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9765 с.228-230 

6. Переваги і недоліки способів бюджетування/ Ю.С. Пеняк // Матеріали 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 20-й річниці 

створення кафедри аудиту «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна 

парадигма в умовах сталого розвитку»,: тези доп. (м. Київ, грудень 2020 р.) 

/ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», м. Київ, URL:  http://ir.kneu.kiev.ua:8080/ с.37-39. 

7. Переваги та недоліки дистанційного навчання / Ю.С. Пеняк, Л.А. 

Бєляєва // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-

конференції «Організаційно-методологічне забезпечення підготовки 

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

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

2020. URL: http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1058 с.83-86. 

8. Інформаційне забезпечення управління підприємством / Ю.С. Пеняк // 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 

Львів: ЛНАУ, 2020. -с.456-459. 

9. Сучасні методи контролінгу витрат / Ю.С. Пеняк // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. 

Суми) / Сумська філія Харківського національного університету 

внутрішніх справ. –2020. –с.361-363. 

10. Аналіз підходів до трактування дефініції «фінансові результати/ Ю.С. 

Пеняк, Н.В. Гороховацька // Матеріали VІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики», – Х. :ХННІ ДВНЗ "УБС", 2020.  

11. Удосконалення обліку розрахунків підприємства з постачальниками і 

підрядниками / Ю.С. Пеняк, В.О. Іваненко // Матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики», – Х. :ХННІ ДВНЗ "УБС", 2020.  

 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9765
http://ir.kneu.kiev.ua:8080/
http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1058


Міжнародні статті 

1. 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. 

2. Стратегічне планування фінансових ресурсів / Ю.С. Пеняк, К. Шишко //  

THE THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS OF SCIENTISTS 

OF EUROPE as part of the III International Scientific Forum of Scientists "East - 

West" (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic) 11th 

January 2019. с.309-316. 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше50 

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; 

 

+ 

Керівництво студенткою – Кучерова Ю., яка зайняла призове місце на 1 

етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, 2021 р. 

 

Керівництво студенткою - Макогон П., яка зайняла 2 місце на І етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»), з навчальної 

дисципліни «Управлінський облік», 2019 р. 

 

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 Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності). 

-  

Разом вимог виконано 8  

 
ПОГОДЖЕНО: 

 
 

 

Завідувач кафедри  

обліку та оподаткування          

 

_____________ 
Підпис 

Р. О. Піскунов Підпис                                                                                           ПІБ 

   



 
 



 

 



 


