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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. Піскунов Р.О. Фінансовий ризик: генезис поняття та пошук дефініції 

/ Р.О. Піскунов, О.В. Москаленко // Економічна теорія і право: зб. наук. пр. 

– Харків: Право, 2021. – № 1 (44). – С. 85 – 102. 

2. 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 Web of Science. 

3. Піскунов Р.О. Аналіз детермінант світових фінансових криз в системі 

обліково-інформаційного забезпечення регулювання руху грошових 

потоків / Р.О. Піскунов, О.В. Москаленко // Економічна теорія і право: зб. 

наук. пр. – Харків: Право, 2019. – № 2 (37). – С. 28 – 47. 

4. Малахов В.А., Лукін В.О., Піскунов Р.О. Мета бухгалтерського обліку 

для підприємств України // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(24)/2018. С.140-146. (Web 

of Science) 

5. Малахов В.А., Піскунов Р.О., Шубіна С.В. Обліково-аналітичне 

забезпечення процесу оптимізації прибутку підприємства//Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. 

-  № 4 (27). – 2018. – С.167-176 (Web of Science). 

6. Шубіна С.В., Піскунов Р.О. Любимова С.С. Обліково-аналітичне 

забезпечення управляння грошовими потоками підприємства // Вісник 

Університету банківської справи. – 2017. – № 3 (30). – С. 89-94. 

7. Лукін В. О. Формирование подсистемы принципов в системе 

бухгалтерского учета / В. О. Лукін, О. В. Москаленко, Р. О. Піскунов, В. А. 

Малахов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 

(збірник наукових праць) Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи». Відп. ред. О. Ю. Мірошник. – Харків, 

2017. – Вип.1 (22). – С. 199-209. (Web of Science) 

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. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: [монографія] / 

авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової. – Харків: ФОП 

Здоровий Я. А. – 2016. – 254 с. (Піскунов Р. О. Діагностика фінансового 

стану підприємства в умовах ризику // Р. О. Піскунов., О. В. Москаленко. – 

С. 92-106 – 1 др. арк.)  

2. Механізми та інструменти регулювання структурних і функціональних 

трансформацій у фінансовому секторі та стратегія його розбудови : 

монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. ‒ Київ : 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. ‒ 330 с.(підрозділ 4.1) 

 

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. Піскунов Р. О. Ризикологія. Методичні рекомендації до практичних 

занять для студентів очної форми навчання усіх спеціальностей. – Харків: 

ХІБС УБС НБУ, 2018. – 74 c 

2. Піскунов Р. О. Ризикологія. Опорний конспект лекцій для студентів усіх 

спеціальностей. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2018. – 139 [1] c. 

3. Піскунов Р. О. Ризикологія. Практикум для студентів усіх 

спеціальностей. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2018. – 139 [1] c. 

 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 
‒  

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня; 

 

‒ 
 

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


7) участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

 

‒ 

 

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

 

+ 
Управління ресурсами машинобудівного підприємства (на прикладі ДНВП 

«Об’єднання Комунар») Реєстраційний номер теми:  

№ 0114U003869 

Науковий керівник з 15.12.2016 по 06.2017  

 

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. Піскунов Р. О.  Консалтингове забезпечення інноваційного розвитку 

бізнесу/ Р.О. Пискунов // Экономическая теория и право : сб. науч. тр. / 

редкол.: А. П. Гетьман и др. – Харьков : Право, 2021. – №o 1 (44). – С.173-

176 

2. Піскунов Р.О., Масалітіна В. С. Сучасні тенденції розвитку 

маркетингових комунікацій. Бізнес-економіка та консалтинг: сучасні 

тренди :  матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Харків, 

21 трав. 2020 р. Харків, 2020. С. 47-51. 

3. Піскунов Р.О., Масалітіна В. С. Шляхи формування організаційно-

функціональних засад антикризової стратегії підприємства в сучасних 

економічних умовах. Бізнес-економіка та консалтинг у ХХІ столітті: 

пріоритетні напрями розвитку : матеріали регіон. наук.-практ. конф. 

молодих учених, м. Харків, 24 листоп. 2020 р. Харків, 2020. С. 92-94. 

4. Піскунов Р.О., Ланчава Г.Т. Морфологічний аналіз дефініції 

«маркетингове дослідження». Achievements and prospects of modern scientific 

research: аbstracts of the 2nd International scientific and practical conference. 

Editorial EDULCP. Argentina, Buenos Aires, 11-13 January, 2021,  Buenos 

Aires, 2021. Рр 532-536. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-

scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv 

(дата звернення: 17.01.2021). 

5. Піскунов Р.О., Ланчава Г.Т. Підходи до класифікації видів 

маркетингових досліджень ринку. The world of science and innovation: 

https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/


аbstracts of the 6th International scientific and practical conference. Editorial 

EDULCP. Great Britain, London, January 14-16, 2021. London, 2021, Pp. 720-

727. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-

yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv (дата звернення: 

17.01.2021). 

6. Піскунов Р. О.  Закордонний досвід посилення практичних 

компетентностей у концепції освітньої програми / Р.О. Пискунов // 

Экономическая теория и право : сб. науч. тр. / редкол.: А. П. Гетьман и др. – 

Харьков : Право, 2020. – №o 1 (40). – С.191-191 

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; 

 

+ 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (на базі 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»), з навчальної дисципліни «Управлінський облік», 2019 р. 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

(на базі Національної академії статистики, обліку і аудита), з спеціальністю 

«Облік і оподаткування», 2020 р. 

З 16.10.2018 керівник проектної групи зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» Харківського навчально-наукового інституту  

Голова журі ІІ туру І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Обліку і оподаткування», 2018-2019 рр. 

  

 

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 

 

‒ 

 

https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/


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; 
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20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності). 

-  

Разом вимог виконано 7  
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